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Förord 
 
Examensarbetet är det avslutande momentet i min fem år långa utbildning på 
civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet. 
Examensarbetet motsvarar 20 högskolepoäng. 
 
Ett stort tack vill jag ge till Vattenfall AB Vattenkraft och SwedPower AB som finansierat 
detta arbete. 
 
I förordet är det också brukligt att tacka personer som varit till hjälp i arbetet. Det vill 
naturligtvis även jag passa på att göra. Först och främst vill jag passa på att tacka min 
handledare på SwedPower AB, Tekn Dr Eva Sundin. Hon har varit till stor hjälp för arbetets 
framåtskridande. Hon har även ordnat så att alla praktiska detaljer runt omkring har lösts utan 
minsta problem. Min handledare och examinator på avdelningen för geoteknik, Tekn Lic 
Kerstin Pousette förtjänar även hon ett stort tack. 
 
Sten Åke Elming, professor i tillämpad geofysik på Ltu, lånade ut magnetometern samt 
instruerade mig hur jag skulle använda den. Att han sedan hjälpte mig med utvärderingen av 
resultatet gör inte att tacket blir mindre. 
 
Till sist skulle jag vilja tacka Malin Albing, doktorand vid avdelningen för matematisk 
statistik. Hon har hjälpt mig att bringa klarhet i statistikens något mystiska värld. 
 
Nu återstår bara för min del att hoppas att ni som läser detta hittar något av intresse i arbetet. 
 
 
 
/ Johnny Sjödin 
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Sammanfattning 
 
Ämnesområdet förorenad mark är väldigt aktuellt. Detta beror bland annat på de 15 
miljömålen riksdagen har satt upp. Ett av målen är giftfri miljö, vilket innebär att miljön ska 
vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Målen innebär att förorenade områden ska 
vara identifierade, och inom minst 100 av de områden som är mest prioriterade med avseende 
på riskerna för människors hälsa och miljön ska arbetet med sanering och efterbehandling ha 
påbörjats senast år 2005. Minst 50 av de områden där arbete påbörjats ska dessutom vara 
åtgärdade. 
 
Vattenfalls miljöpolicy är att uppfattas som ledande inom miljöområdet. Målet för Vattenfalls 
miljöarbete är långsiktig hållbarhet med ekonomi, miljö och socialt ansvar som integrerade 
delar. Vattenfall AB Vattenkraft inventerar och riskklassar därför förorenade områden i 
anslutning till större vattenkraftverk i Sverige. 
 
Syftet med examensarbetet är att studera metoder för riskklassning och riskbedömning samt 
att studera nyttan av statiska hjälpmedel under analysfasen. Två fallstudier ska utföras på 
områden som ägs av Vattenfall AB Vattenkraft. Syftet med fallstudierna är att praktiskt 
tillämpa de teorier som behandlas i rapporten. 
 
De geostatistiska metoder som studeras i examensarbetet är mycket användbara för att få en 
bild av föroreningens utbredning. Nackdelen är att det krävs många prover. Dessa ska helst 
vara tagna i ett systematiskt rutmönster eller liknande.  
 
I examensarbetet studeras en statistisk metod kallad Bootstrap. Det är en metod att beräkna 
medelvärdet, med inbyggd säkerhet, av föroreningen på det förorenade området. Bootstrap är 
mest tillämpbar på områden som inte är förorenade av punktkällor utan har en mer utbredd 
förorening. Upplag är exempel där medelvärdet är mer representativt för föroreningsbilden på 
området. 
 
Resultatet av fallstudien i Porsi visar att området är kraftigt förorenat av metaller och olja. 
Eftersom inget grundvattenuttag är aktuellt på området och växtligheten i övrigt frodas så kan 
ett kontrollprogram inrättas. Detta ska påvisa om föroreningarna sprider sig. Det är mycket 
viktigt att tjärnen intill inte drabbas av förhöjda halter olja, det skulle inte vara bra för det rika 
fågellivet på området. 
 
Fallstudien i Vittjärv visar att problemen i första hand är koncentrerade till myren nedströms 
stolpupplaget. I myren finns det höga halter av metallerna arsenik, koppar och zink. Endast ett 
vattenprov är taget i myren och ytterligare prov kan vara aktuella för att få en bättre bild av 
utbredningen. Det bör studeras huruvida vattnet i diket, som går längs området, på något sätt 
kan nå ut till Luleälven. Vattenprovet som är taget visar inga tecken på detta. Studien kan 
innehålla höjdmätningar längs med diket för att se åt vilket håll vattnet transporteras. Om 
markanvändningen ändras bör de övre marklagren transporteras bort så att de som vistas på 
området inte utsätts för exponering av förhöjda halter cancerogena PAH. 
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Abstract 
 
The work within the field contaminated land is a burning issue. One reason is the ecopolicy of 
the Swedish government and its 15 aims. One of the aims is a non-toxic environment, 
meaning that the environment shall be free from substances and metals which have been 
created in or extracted from society and may threaten peoples health or the biological 
diversity. The aims imply that contaminated sites will be identified, and within at least 100 of 
the most preferred areas, with respect to the risks for people’s health and the environment, the 
work with remediation and after-treatment will start by 2005, at the latest. In addition, the 
remediation of, at least 50 of the contaminated areas, shall be finished. 
 
The ecopolicy of Swedish Vattenfall is to be considered leading within the environmental 
area. The aim of their environmental work is long-term durability with economy and social 
responsibility as integrated parts. Therefore Vattenfall AB Vattenkraft makes investigations 
and evaluates the risks at contaminated areas in connection with larger hydroelectric power 
stations in Sweden.  
 
The purpose of this master thesis is to study methods of risk evaluation and risk assessment, 
and also to study the use of statistical methods during the analysis phase. Two case studies 
will be made at areas belonging to Vattenfall AB Vattenkraft. The purpose of the case studies 
is to practically apply the theories which are studied in this thesis. 
 
The geostatistical methods which are being studied are very useful to get a picture of the 
spreading of the contamination. The disadvantage is that it takes many tests, preferably 
gathered up in a systematic grid or something similar. 
 
In the thesis a statistical method called Bootstrap is being studied. It is a method used to 
calculate the mean value, with built-in security, of the contamination at a contaminated site. 
Bootstrap is mostly applicable at areas, which are not contaminated by hot spots but have a 
more widespread contamination. A landfill is an example where the mean value is more 
typical for the contamination picture of the area. 
 
The result of the case study in Porsi shows that the area is heavily contaminated by metals and 
oil. Since there is no groundwater extraction from the area and the vegetation thrives, a 
control programme can be established. This will show if the contamination is spreading. It is 
very important that the small lake next to the area will not be subjected to increased contents 
of oil, which could affect the rich birdlife in the area. 
 
The case study in Vittjärv shows that the problems in the first place are concentrated to the 
mire downstream the pole depot. In the mire there are high contents of the metals arsenic, 
copper and zinc. Only one water sample have been taken in the mire and further tests can be 
of interest to get a better picture of the spreading. It should be studied whether the water in the 
ditch that runs along the area, in any way, can reach the Luleå River. The water sample, which 
have been taken, does not show anything that indicates that. The study may contain altitude 
measuring along the ditch to see in what direction the water is being transported. If the use of 
the land is changed the upper soil layer should be taken away to make sure that people who 
spend time at the area are not exposed to increased contents of carcinogenic PAH.  
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1 Inledning 
Det här kapitlet kommer att behandla bakgrunden och syftet med rapporten. Läshänvisningar finns med för att 
det ska bli lättare att följa upplägget av rapporten. 
 

1.1 Bakgrund  
Det händer mycket inom området förorenad mark i Sverige. Naturvårdsverket har startat ett 
kunskapsprogram kallat Hållbar Sanering. Programmets målsättning är att bidra med nya och 
viktiga kunskaper för en hållbar sanering av förorenade områden. Även 
Marksaneringscentrum Norr och Chalmers FRIST är kompetenscentrum som arbetar för att 
öka kunskapen inom ämnet. 
 
Det finns 15 miljömål uppsatta av riksdagen för att gälla i Sverige, bland dessa är giftfri miljö 
ett av målen. Giftfri miljö innebär att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats 
i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Målen innebär att förorenade områden ska vara identifierade, och inom minst 
100 av de områden som är mest prioriterade med avseende på riskerna för människors hälsa 
och miljön ska arbetet med sanering och efterbehandling ha påbörjats senast år 2005. Minst 
50 av de områden där arbete påbörjats ska dessutom vara åtgärdade. 
 
Vattenfalls miljöpolicy är att uppfattas som ledande inom miljöområdet. Målet för Vattenfalls 
miljöarbete är långsiktig hållbarhet med ekonomi, miljö och socialt ansvar som integrerade 
delar. Vattenfall AB Vattenkraft inventerar och riskklassar därför förorenade områden i 
anslutning till större vattenkraftverk i Sverige. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att studera hur riskklassning och riskbedömning i Sverige 
ska utföras enligt Naturvårdsverket. Även Norges system studeras och en jämförelse mellan 
de två ländernas system utförs. Vidare är syftet att studera hur statistiska hjälpmedel kan 
underlätta riskanalysfasen vid en riskbedömning av förorenad mark. Två fallstudier ska 
utföras på områden som ägs av Vattenfall AB Vattenkraft. Syftet med fallstudierna är att 
praktiskt tillämpa de teorier som behandlas i rapporten. 

1.3 Avgränsningar 
De riktvärden som används är hämtade från svenska Naturvårdsverket eftersom dessa är 
anpassade till att gälla i svenska förhållanden. 
 
Beräkningar är avgränsade till de ämnen som har värden över eller i nivå med riktvärden. 
 
Rapporten behandlar förorenad mark. I de fall där provdata för vatten kan antas vara 
representativt för hela det undersökta området används beräkningarna även för förorening i 
yt- och grundvatten. 

1.4 Läshänvisningar 
Det råder en viss begreppsförvirring inom området. I kapitel 2 förklaras vad som gäller 
angående begrepp som riskanalys, riskbedömning och andra liknande uttryck som används 
med olika betydelse i olika sammanhang. I kapitel 3 görs en genomgång av vilka lagar som är 
aktuella vid arbete med förorenad mark. Senare studeras hur en riskklassning och 
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riskbedömning bör gå till väga enligt Naturvårdsverket. Även en liknande metod från Norge 
studeras för att kunna visa på likheter och skillnader. Kapitel 5 handlar om riktvärden. När 
används de? Hur tas de fram? När överskrids de? I kapitel 6 tas upp vad man ska tänka på vid 
provtagning.  
 
Kapitel 7 och 8 går igenom statistiska metoder som kan vara till hjälp i riskanalysen. I Kapitel 
9 görs en genomgång av fältstudien som har utförts. Kapitel 10 och 11 behandlar de två 
fallstudier som är utförda. 
 
Slutligen knyts rapporten ihop i ett slutsats- och diskussionskapitel. 
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2 Definitioner 
Kapitlet definierar begrepp som risk, riskanalys och riskbedömning. 
 
Risk 
Nationalencyklopedins definition av risk är: 
 
”Risk, i allmän betydelse möjlighet att något oönskat skall inträffa. Det kan  
röra sig om individuella risker, risker för samhället av social eller ekonomisk  
natur eller miljörisker” 
 
En mer miljömässig syn enligt Naturvårdsverket (1999), är att risk är ett mått på 
sannolikheten och allvarligheten hos en ogynnsam effekt på hälsa, egendom och miljö. För 
förorenade markområden gäller att sannolikheten motsvaras av spridningsförutsättningarna 
och konsekvensen motsvaras av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå samt områdets 
känslighet. 
 
För att en risk ska föreligga krävs det enligt Cairney (1995): 
 

• Att en förorening existerar 
• En spridningsväg där effekten av en förorening kan överföras 
• En mottagare eller en recipient exponeras av föroreningen 

 
Kedjan, förorening → spridningsväg → mottagare/recipient, måste vara obruten för att en 
miljörisk ska vara aktuell.  
 
Riskanalys 
Riskanalys är enligt Berntson (1999) en detaljerad undersökning av sannolikheter och 
konsekvenser för att en allvarlig ogynnsam effekt skall uppstå av farlig verksamhet. 
Riskanalys utförs för att förstå risken så att den kan hanteras på ett bättre sätt. Det finns olika 
metoder för utförande av en riskanalys, kvalitativa, semi-kvantitativa och kvantitativa. 
 
Kvalitativ riskanalys 
Kvalitativa riskanalysmetoder används främst för att identifiera risker enligt Berntson (1999). 
Syftet är att ge beskrivningar av skeenden vid olika förutsättningar. Ofta används 
rangordnande mått för att bestämma riskkällans risknivå, dessa mått kan vara sådana som 
stor, liten, etcetera. Syftet är ofta att jämföra risker med varandra. 
 
Semi-kvantitativ riskanalys 
De semi-kvantitativa metoderna är mer detaljerade i sin uppbyggnad och innehåller till viss 
del mått på konsekvenser och sannolikheter för att en oönskad händelse ska inträffa. Måtten 
behöver inte vara exakta utan kan beteckna storleksordningar för att kunna rangordna och 
jämföra olika alternativ förenade med olika risker menar Nilsson, Magnusson, Hallin & 
Lenntorp (2000). 
 
Kvantitativ riskanalys 
U.S. EPA (1999) definierar kvantitativ riskanalys som en sannolikhetsbaserad, eller 
probabilistisk riskanalys,  vilken kan ge en tydligare och mer komplett karaktärisering av 
risker och osäkerheten i riskbedömningen än vad som är fallet vid en kvalitativ riskanalys. 
Beslutet att utföra en probabilistisk riskanalys fattas efter att den första fasen av riskanalysen 
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genomförts, först då vet man om informationen stödjer en sådan analys eller om den 
överhuvudtaget är nödvändig. Om den första delen av riskanalysen visar att graden av 
förorening är klart under uppsatta gränsvärden är det inte nödvändigt att gå vidare med en 
kvantitativ riskanalys.  
 
Hälsoriskanalys 
En riskanalys för att studera hälsorisker vid vistelse på förorenade områden innehåller enligt 
Vik, Breedveld & Farestveit (1999): 
 

• En systematisk analys av sannolikheten att något av de ämnen som finns på platsen 
kan leda till exponering för människor 

• En undersökning av de förväntade koncentrationer människor kan exponeras för av de 
relevanta ämnena, samt sannolikheten att detta ska inträffa. 

• En analys av dos/verkan eller med andra ord, konsekvenserna för den exponerade 
personen 

 
Acceptabla värden för föroreningarna i marken beräknas, en ökning av risken för cancer med 
en av 100 000 tillåts. 
  
Ekologisk riskanalys 
Bevarandet av mångfalden levande arter medför att markens egenskaper skyddas. Det är ett 
välkänt faktum att marken återhämtar sig så länge det finns kvar levande mikroorganismer på 
platsen. 
 
Enligt Vik et al (1999) är det svårt att välja acceptabla tester eftersom det finns begränsade 
kunskaper om: 
 

• Hur olika kemiska substanser påverkar organismer 
• Vilka organismer som krävs för att bevara markens funktioner 
• Graden av störningar för ekosystemen innan nödvändiga funktioner för 

markanvändning försvinner. 
 
Tillgänglig information för hur relevanta kemiska substanser påverkar organismer används för 
att bestämma riktvärden för jord. 
 
Riskbedömning 
Resultaten från riskanalysen jämförs med områdets gällande riktvärden enligt 
Naturvårdsverket (1997). 
 
Förorenad mark 
Naturvårdsverket (1999) definierar ett förorenat område till att vara ett område, en deponi, 
mark, grundvatten eller sediment som är så förorenat att halterna påtagligt överskrider 
lokal/regional bakgrundshalt. Det är ett område som är förorenat av en eller flera lokala 
punktkällor. 
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3 Vad lagen säger om förorenad mark 
Innan man utför en riskbedömning på förorenad mark är det viktigt att ha klart för sig vilka lagar det är som 
gäller. I det här kapitlet görs en kortare genomgång av de lagar i miljöbalken som behandlar förorenad mark 
samt ansvar för kontroll och efterbehandling.  

3.1 Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 
Bestämmelserna i miljöbalken är ämnade för att kommande generationer ska tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. Det bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med stort ansvar (1 kap 1 § MB).  
 
Miljöbalken skall tillämpas så att: 
 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan. 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas 
3. den biologiska mångfalden bevaras 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att från en ekologisk, social, kulturell 

och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 

energi främjas så att ett kretslopp uppnås (1 kap 1 § MB). 
 

3.2 Allmänna hänsynsregler 
De allmänna hänsynsreglerna är viktiga för att miljöbalkens syfte ska uppnås. 
 
1 §, bevisbörderegeln – den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet som kan antas 
påverkat miljön är skyldig att visa att de förpliktelser som detta kapitel kräver, iakttas. 
2 §, kunskapskravet – den kunskap som behövs för att skydda miljön och människors hälsa 
ska införskaffas. 
3 § försiktighetsprincipen – den som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, 
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljö. Bästa möjliga 
teknik ska användas. 
4 § lokaliseringsprincipen – för all verksamhet skall en sådan plats väljas att ändamålet kan 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. 
5 § hushållningsprincipen – verksamheten skall hushålla med råvaror och energi samt 
utnyttja möjligheten till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnyelsebara 
energikällor användas.  
6 § produktvalsprincipen – den som bedriver en verksamhet skall undvika att använda eller 
sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker 
för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer 
som är mindre farliga. 
7 § skälighetsregeln – kraven på hänsyn i 2-6 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses 
orimligt att uppfylla dem. Bedömningen skall särskilt beakta nyttan av skyddsåtgärder och 
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för dessa åtgärder. 
8 § skadeansvaret – Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet som medfört skada 
eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten upphört. 
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3.3 Förorenade områden 
Med förorenat område menas mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar 
som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön (10 kap 1 § MB). 
 
Ett område klassas som miljöriskområde om det är så allvarligt förorenat att det med hänsyn 
till riskerna för människors hälsa och miljön är nödvändigt att bestämma angående 
begränsningar i markanvändningen och andra försiktighetsmått (10 kap 10 § MB). 

3.4 Upplysningsskyldighet 
Om en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön 
upptäcks, ska den som äger eller brukar fastigheten genast underrätta tillsynsmyndigheten (10 
kap 9 § MB). 
 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet om verksamheten anses som miljöfarlig verksamhet med 
beteckning A eller B. Om så inte är fallet är kommunal nämnd tillsynsmyndighet enligt 
tillsynsförordningen punkt B5 och B6, se bilaga 1. 

3.5 Ansvar för utredning och efterbehandling 
Den som har ansvar för efterbehandling av förorenade områden är verksamhetsutövaren, det 
vill säga den som bedriver eller har bedrivit verksamhet som har bidragit till föroreningen (10 
kap 2 § MB). Verksamhetsutövaren har även ansvaret för de kostnader det innebär att utreda 
ett förorenat område (10 kap 8 § MB). 
 
Den efterbehandlingsansvarige är skyldig att i skälig omfattning utföra eller bekosta de 
åtgärder som på grund av föroreningarna behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljö (10 kap 4 § MB). 
 
Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan att 
först göra en anmälan till tillsynsmyndigheten, vidta efterbehandlingsåtgärder på ett förorenat 
område om det finns risk för ökad spridning eller exponering av föroreningarna (28 §). I 
samma förordning men i 25 § beskrivs vad en anmälan skall innehålla. Den skall innehålla de 
uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten skall 
kunna bedöma efterbehandlingens art, omfattning och miljöeffekter. 
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4 Metoder för riskbedömning på förorenad mark 
Många länder har egna metoder för riskbedömning av förorenad mark, i det här kapitlet följer en beskrivning av 
metoderna i Sverige och Norge. 
 
Svenska Naturvårdsverket har utarbetat en metod för riskklassning och om det anses 
nödvändigt följs riskklassningen upp av en riskbedömning. Norska SFT (statens 
forurensningstilsyn) har även de utarbetat en metod för riskbedömning i olika steg. Kapitel 
4.1 och 4.2 behandlar Sveriges metod för riskklassning och riskbedömning medan kapitel 4.3 
behandlar den norska modellen för riskbedömning. 

4.1 Riskklassning  
Riskklassning görs i samband med inventeringar av förorenade områden. En riskklassning bör 
göras för alla förorenade områden för att bedöma om objektet är förorenat av lokal påverkan 
och hur stora riskerna är för oönskade effekter enligt Naturvårdsverket (1997). 
 
MIFO är en förkortning av Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Metoden har 
tagits fram av svenska Naturvårdsverket (1999). Nedan följer en sammanfattning av 
metodiken. 
 
MIFO-modellen bygger på grundliga kart- och arkivstudier och översiktliga undersökningar 
med provtagning och analyser av olika medier på strategiskt utvalda punkter. Modellen är 
indelad i två faser där fas 1 omfattar en orienterande studie och riskklassning, och fas 2 består 
av en översiktlig undersökning och en ny riskklassning. 

4.1.1 Fas 1 
I fas 1 utförs en omfattande förstudie där det fastställs vilka föroreningar, samt mängden av 
dessa som kan tänkas finnas på området till följd av industriell verksamhet eller annan 
markanvändning. Platsbesök, intervjuer, kartor, ritningar och industrilitteratur är exempel på 
hjälpmedel för att undersöka detta.  
 
Under förstudien ska områdets markförhållanden kontrolleras, exempelvis vilka jordarter som 
finns på platsen. Topografi och huvudavrinning är även det en viktig del i den första 
riskklassningen av området. 
 
Fas 1 avslutas med en riskklassning och objektet placeras i en av de fyra riskklasserna. Dessa 
är:  
 

• Klass 1 – Mycket stor risk 
• Klass 2 – Stor risk 
• Klass 3 – Måttlig risk 
• Klass 4 – Liten risk 

4.1.2 Fas 2 
Om ett beslut har fattats att gå vidare med projektet, upprättas en provtagningsplan baserad på 
kännedom om områdets geologi och hur området förorenats. En provtagningsplan skall 
innehålla: 
 

1. beskrivning av vilka medier som proverna ska tas i, med motivering. Det innebär att 
undersökningsområdet avgränsas och eventuellt indelas i delområden, 
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2. beskrivning av var prover och borrningar ska göras, redovisas på karta, med 
motivering, 

3. beskrivning av hur proverna ska tas, med motivering, 
4. beskrivning av hur proverna ska beredas och vilka analyser som ska göras på 

respektive prov. 
 
När proverna analyserats görs en sammanställning av: 
 

• föroreningarnas farlighet 
• föroreningsnivå 
• spridningsförutsättningar 
• känslighet och skyddsvärde 

 
Sedan mynnar det hela ut i en ny, förbättrad riskklassning. 

4.1.2.1 Föroreningarnas farlighet 
Med farlighet menas i detta sammanhang ett ämnes inneboende möjlighet att skada människa 
och miljö, detta kallas toxicitet. I tabell 4.1 förklaras vilka kriterier som gäller vid indelning 
av föroreningars farlighet. 
 
Tabell 4.1 Principer för indelning efter föroreningars farlighet 

Låg Måttlig Hög Mycket hög 
”måttligt hälsoskadlig” ”hälsoskadlig” 

”irriterande” 
 

”giftig” 
”frätande” 
”miljöfarlig” 

”mycket giftig” 
ämnen som ej får  
hanteras yrkesmässigt 
eller vars användning  
skall avvecklas 

4.1.2.2 Föroreningsnivå 
Föroreningsnivå är en sammanvägd bedömning av halten förorening, vilken mängd som totalt 
finns av varje förorening på området och den totala volymen av förorenade massor.  
 
Föroreningsnivån bedöms för varje förorening separat i vart och ett av de medier där de 
förekommer. 
 
Vid en bedömning av föroreningsnivån jämförs halten av en förorening med gällande 
riktvärde, se tabell 4.2. 
 
Tabell 4.2 Principer för bedömning av tillstånd genom jämförelse med riktvärde 
Media Mindre 

allvarligt 
Måttligt 
allvarligt 

Allvarligt Mycket allvarligt 

Mark, sediment 
och grundvatten 
om riktvärden 
finns 

< riktvärdet 1 – 3 ggr 
riktvärdet 

3 – 10 ggr 
riktvärdet 

> riktvärdet 

Grundvatten om 
riktvärden inte 
finns 

< gränsvärdet 
för 
dricksvatten* 

1 – 3 ggr 
gränsvärdet för 
dricksvatten* 

3 – 10 ggr 
gränsvärdet för 
dricksvatten* 

> 10 ggr 
gränsvärdet för 
dricksvatten* 

Ytvatten < Kvq 
< Sj&V 

1 – 3 ggr Kvq 
1 – 3 ggr Sj&V 

3 – 10 ggr Kvq 
3 – 10 ggr Sj&V 

> 10 ggr Kvq 
> 10 ggr Sj&V 
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* = hälsoriskbaserade 
Kvq = kanadensisk vattenkvalitetsnorm  
Sj&V = från bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag 
 
För att bedöma i vilken grad området är förorenat av punktkällor används jämförvärden. 
Jämförvärdet är halten i den närregion där det förorenade området ligger och som inte blivit 
påverkat av punktkällor. Tabell 4.3 visar principer för indelning av avvikelse från 
jämförvärde. 
 
Tabell 4.3 Principer för indelning av avvikelse från jämförvärde 
Ingen eller liten 
påverkan av 
punktkälla 

Trolig påverkan av 
punktkälla 

Stor påverkan av 
punktkälla 

Mycket stor påverkan 
av punktkälla 

< jämförvärdet jämförvärdet – 5 ggr 
jämförvärdet 

5 ggr jämförvärdet – 25 
ggr jämförvärdet 

> 25 ggr 
jämförvärdet 

 
Tabell 4.4 visar en bedömning av risk utifrån mängd och volym förorenade massor. Tabellen 
gäller dock inte för föroreningar med ”extremt hög farlighet”. För dessa bör enbart 
förekomsten av dem leda till att mängden förorening bedöms som mycket stor. 
 
Tabell 4.4 Principer för indelning av mängd förorening och volym förorenade massor 
 Liten Måttlig Stor Mycket stor 
Mängd förorening 
med mycket hög  
farlighet 

- - Några kg Tiotals kg 

Mängd förorening  
med hög farlighet 

- Några kg Tiotals kg Hundratals kg 

Mängd förorening  
med måttlig  
farlighet 

Några kg Tiotals kg Hundratals kg Ton 

Volym förorenade 
massor  

<1000 m3 >1000 och 
<10 000 m3 

>10 000 och 
<100 000 m3 

>100 000 m3 

 

4.1.2.3 Spridningsförutsättningar 
Det är viktigt att göra en bedömning med rimlig noggrannhet över hur långt föroreningen 
sprids per år. Det är inte fråga om att exakt beräkna spridningen, vilket skulle kräva ett väldigt 
omfattande dataunderlag. Tabell 4.5 visar på principer för indelning av 
spridningsförutsättningar. 
 
Spridning av vattenlösliga ämnen antas ske med samma hastighet som grundvattnet. För 
föroreningar i separat fas uppskattas spridningshastigheten främst utifrån markens 
genomsläpplighet och om den separata fasen är lätt- eller trögflytande. Föroreningar som kan 
spridas som damm är beroende av om det översta markskiktet är torrt, vegetationstäckningen 
och utsattheten för vind. 
 
Grundvattnets flödesriktning är avgörande för vilka ytvatten som hotas av föroreningar. 
Avståndet från föroreningen till ytvattnet och spridningshastigheten i mark och grundvatten, 
alternativt avrinning via markytan, diken eller avlopp är avgörande för hur lång tid det tar.  
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Tabell 4.5 Principer för indelning av spridningsförutsättningar 
 Små Måttliga Stora Mycket stora 
I mark och  
grundvatten 

Ingen spridning < 0.1 m per år 0.1-10 m per år > 10 m per år 

Från mark och  
grundvatten till 
ytvatten 

>1000 år 1000-100 år 100-10 år < 10 år 

I ytvatten Ingen spridning. 
Så stor utspädning 
att halterna inte 
innebär risk 

<0.1 km per år 0.1-10 km per år > 10 km per år 

I sediment Ingen spridning <0.1 m per år 0.1-10 m per år  > 10 m per år 

4.1.2.4 Känslighet och skyddsvärde 
Det är viktigt att ha kunskap om markanvändningen, dagens eller planerad i en översiktsplan. 
Markanvändningen styr nämligen vilka exponeringsvägar som är aktuella, vilka grupper av 
människor eller vilken typ av miljö som exponeras och omfattningen av exponeringen. Om 
föroreningen ligger ytligt i jord och markanvändningen är bostadsbebyggelse kan människor 
exponeras genom direktintag av förorenad jord (främst barn), hudkontakt med förorenad jord, 
inandning av ångor och damm och genom att äta egenodlade grönsaker som tagit upp 
föroreningar från jorden. Om föroreningen ligger på mer än en meters djup och 
markanvändningen är bostadsbebyggelse kan direktexponering ske endast vid grävning. 
Inandning av ångor som tränger in i byggnader kan ske och spridning till grundvatten kan 
medföra exponering vid intag från dricksvatten från egen brunn. 
 
Bedömningen delas upp i en känslighetsbedömning för människa och en 
skyddsvärdesbedömning för miljön. Tabell 4.6 visar principer för indelning av känslighet och 
tabell 4.7 visar principer för indelning efter skyddsvärde. 
 
Känslighet hos människa bedöms oberoende av hur många som exponeras vilket innebär att 
bedömningen sker på individnivå. 
 
Tabell 4.6 Principer för indelning av känslighet 
Liten Måttlig Stor Mycket stor 
- där människor inte 
exponeras, till 
exempel ett litet 
inhägnat område där 
ingen verksamhet 
pågår 

- där yrkesverksamma 
exponeras i liten 
utsträckning 
- där grundvatten inte 
används som 
dricksvatten, till 
exempel ett inhägnat 
industriområde 

- där yrkesverksamma 
exponeras under 
arbetstid, till exempel 
ett kontorsområde 
- där barn exponeras i 
liten utsträckning 
- där grundvatten eller 
ytvatten används som 
dricksvatten 
- där åkerbruk eller 
djurhållning sker 
- områden med stor 
betydelse för det 
rörliga friluftslivet 

 

- där människor bor 
permanent 
- där barn exponeras i 
stor utsträckning 
- där grundvatten eller 
ytvatten används som 
dricksvatten, till 
exempel en villatomt, 
ett daghem, ett 
bostadsområde 
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För miljön bedöms skyddsvärdet hos de arter eller ekosystem som exponeras. Uppgifter om 
miljöns skyddsvärde kan ofta hämtas ur naturvårdsplaner och olika typer av 
naturinventeringar. 
 
Tabell 4.7 Principer för indelning efter skyddsvärde 
Liten Måttlig Stor Mycket stor 
- av människor starkt 
påverkade områden 

- områden med något 
störda ekosystem 
- områden med 
ekosystem som är 
mycket vanliga i 
regionen, till exempel 
skogs- och 
jordbruksområden 
 

- områden med 
ekosystem som är 
mindre vanliga i 
regionen 
- områden där 
exponering sker av 
enskilda arter eller 
ekosystem som i 
naturvårdsplaneringen 
regionalt eller lokalt 
utpekats ha ett stort 
skyddsvärde, till 
exempel 
strandområden och 
känsliga vattendrag, 
rekreationsområden 
och parker i 
stadsmiljö 

  

- områden med 
enskilda arter eller 
ekosystem som i 
naturvårdsplanering 
på riksnivå, regionalt 
eller lokalt utpekas ha 
ett mycket stort 
skyddsvärde, till 
exempel landets 
naturskyddade 
områden, 
nationalparker, 
naturreservat, 
naturvårdsområden, 
marina reservat, 
djurskyddsområden 
och andra områden 
med biotopskydd, 
övriga områden där 
hotade arter finns 
samt de områden som 
utpekats som 
riksintressanta för 
naturvården. 

4.1.3 Samlad riskklassning 
En samlad bedömning görs utifrån de risker för människa och miljö som det förorenade 
området medför idag och i framtiden. Föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån, 
spridningsförutsättningar samt känsligheten/skyddsvärdet för området vägs samman. Figur 
4.1 används som hjälpmedel för att få en överblick vid riskklassningen. Ju längre åt höger och 
ju längre uppåt i diagrammet desto större risk anses föroreningen orsaka. De fyra 
riskklasserna är: 
 

• Klass 1 – Mycket stor risk 
• Klass 2 – Stor risk 
• Klass 3 – Måttlig risk 
• Klass 4 – Liten risk 

 
Området delas in i olika riskklasser, riskklass 1 och 2 bedöms vara tillräckligt allvarliga för att 
gå vidare till en riskbedömning. 
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Figur 4.1 Diagram för indelning i riskklasser, bilden är hämtad från Naturvårdsverket (1999) 
 

4.2 Riskbedömning 
I Naturvårdsverkets rapport 4638 beskrivs hur en riskbedömning ska gå till.  
 
De objekt som blir aktuella för en riskbedömning har i riskklassningsmomentet bedömts som 
lokalt påverkade. De har även bedömts utgöra en så stor risk för människor eller miljö att de 
blivit prioriterade i det fortsatta arbetet, främst objekt i riskklass 1 och 2. 
 
Syftet med riskbedömningen är att avgöra i vilken grad ett objekt är förorenat, om det behöver 
åtgärdas och i så fall till vilka nivåer det behöver åtgärdas, det vill säga vilka resthalter som 
kan accepteras med avseende på risker och hälsa. 
 
Att göra en kvalificerad bedömning av vilka risker som är förknippade med ett förorenat 
område är mycket komplicerat och kräver ett omfattande underlag. Den faktiska risken är 
alltid beroende av en rad platsspecifika faktorer. Naturvårdsverkets bedömning är att syftet 
med riskbedömningen i många situationer kan uppnås genom ett förenklat tillvägagångssätt 
byggt på tillämpning av generella riktvärden, en så kallad förenklad riskbedömning. I andra 
situationer är förhållandena på platsen så komplexa/specifika att fördjupad riskbedömning bör 
tillämpas, se figur 4.2.  
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Figur 4.2 Beslutsgången vid bestämmandet om förenklad eller fördjupad riskbedömning är 
aktuell, Naturvårdsverket (1997). 
 

4.2.1 Förenklad riskbedömning 
Den förenklade riskbedömningen är tänkt att användas för alla objekt. För många mindre 
objekt där man önskar att i så stor utsträckning som möjligt lägga resurserna på åtgärder i 
stället för på omfattande undersökningar och fördjupad riskbedömning bör det räcka med den 
förenklade riskbedömningen. Underlaget vid den förenklade riskbedömningen utgörs av 
information från den tidigare inventeringen och riskklassningen samt vid behov nya 
fältstudier, provtagningar och analyser. 
 
Den förenklade riskbedömningen bygger på en sammanvägd bedömning av de fyra delarna: 
föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, utbredning/spridningsförutsättningar samt 
känslighet/skyddsvärde. 

4.2.1.1 Bedömning om generella riktvärden är tillämpliga 
Första delen av en förenklad riskbedömning är en bedömning om förutsättningarna på 
objektet medger att generella riktvärden kan användas. Om någon part (tillsynsmyndighet 
eller den som är ansvarig för efterbehandlingen) bedömer att detta inte är fallet bör en 
fördjupad riskbedömning göras. För att göra bedömningarna behövs kännedom om vilken 
exponering som kan komma att ske av människor och miljö. Kunskap om föroreningarnas 
förekomstformer, om markens pH-värde, lerhalt och halt organiskt material samt om 
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eventuella samverkanseffekter mellan föroreningar på objektet höjer kvaliteten på 
bedömningen. 
 
Enligt Naturvårdsverket (1997) bör följande förutsättningar på objektet bedömas. Till hjälp 
finns frågeformuläret i bilaga 2. 
 

• Först skall kontrolleras att generella riktvärden finns för aktuella föroreningar. 
Viktigast är att generella riktvärden finns för de föroreningar som utgör de största 
riskerna på objektet. 

• Bedömning av samverkanseffekter mellan föroreningarna på objektet bör göras. De 
generella riktvärdena är framräknade under antagandet att ämnenas toxicitet inte 
påverkas av förekomsten av andra ämnen. Om det misstänks eller konstateras att de 
ämnen som finns på objektet har samverkanseffekter som gör att toxiciteten för 
föroreningsblandningen är markant högre än för enskilda ämnen var för sig 
underskattas risken och generella riktvärden bör inte användas. 

• Föroreningarnas tillgänglighet bör bedömas. Generella riktvärden beräknas med ett 
antagande om att all analyserbar förorening är tillgänglig för spridning och upptag, 
vilket i vissa situationer kan innebära en kraftig överskattning av risken om 
tillgängligheten är väsentligt begränsad.  

• Halten organiskt kol i modellen har betydelse för fastläggning av organiska 
föroreningar i marken och därmed för exponering via inandning av ångor samt intag 
av dricksvatten och grönsaker. Modellen är beräknad för en kolhalt på 2%, en 
betydligt lägre halt organiskt material kan innebära att det generella riktvärdet 
underskattar riskerna. 

• Utspädning porvatten - grundvatten har i modellen betydelse för exponering via 
dricksvatten och för ekotoxikologiska effekter i ytvatten. Värdet i modellen för känslig 
markanvändning har beräknats för ett fall med en brunn i direkt anslutning till det 
förorenade området. För mindre känslig markanvändning antas brunnen ligga 500 
meter utanför det förorenade området. 

• Utspädning grundvatten - ytvatten har i modellen betydelse för de ekotoxikologiska 
effekterna i ytvatten. Värdet i modellen har beräknats för en mindre sjö eller bäck nära 
det förorenade området. Om föroreningen ligger i direkt anslutning till ytvattnet, till 
exempel i strandkanten kan en lägre utspädning förekomma vilket underskattar 
riskerna. 

• Halten av förorenad jord i uteluft används i modellen för uppskattning av exponering 
via inandning av damm. En hög halt av partiklar kan för ett fåtal ämnen innebära att 
det generella riktvärdet underskattar riskerna. 

• Markens pH-värde är mycket betydelsefullt för metallers rörlighet och tillgänglighet. 
Beräkningarna för metaller har gjorts för att täcka in ett intervall mellan pH 5 och pH 
7. Väsentlig lägre och högre värden kan göra att risken underskattas. 

• Riktvärden väljs utifrån den nuvarande och framtida markanvändningen. Om någon 
exponeringsväg, som medtagits vid beräkningen av det generella riktvärdet, aldrig 
kommer bli aktuell på objektet kan det vara motiverat att modifiera riktvärdet i en 
fördjupad riskbedömning. 

• Generella riktvärden är utarbetade för att skydda människor med normalt levnadssätt 
och normal känslighet. Om extremt känsliga grupper av människor skall skyddas, till 
exempel ett bostadsområde för allergiker planeras, kan det bli nödvändigt med en 
fördjupad riskbedömning. 
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• Generella riktvärden är satta för att skydda de flesta typerna av svenska ekosystem. 
Om det på platsen finns särskilt känsliga eller speciellt skyddsvärda arter/ekosystem 
som hotas av föroreningen bör en fördjupad riskbedömning utföras.  

4.2.1.2 Tillämpning av generella riktvärden 
Den andra delen av förenklad riskbedömning görs endast om förutsättningarna på objektet 
medger att generella riktvärden kan användas. Föroreningsnivå och åtgärdsbehov bedöms. 
Underlag för dessa bedömningar utgörs av provtagningar och analyser från objektet av en 
sådan omfattning att de ger en god uppfattning om föroreningshalter, haltvariationer och 
föroreningens lokalisering i plan och djup. 

4.2.1.3 Föroreningsnivå 
De uppmätta halterna på objektet jämförs med generella riktvärden. En bedömning av i vilken 
grad olika delar av objektet är förorenade görs genom att utvärdera för vilka ämnen och med 
hur mycket halterna överskrider värdet.  På de delområden där halten av något ämne 
överskrider riktvärdet finns ett behov av att åtgärda föroreningen för att undvika risk för 
oönskade effekter på människor eller miljö.  

4.2.1.4 Revidering av riskklassning 
Den riskklassning som gjorts i samband med inventering av objektet skall revideras med 
utgångspunkt i de nya uppgifter som kommit fram i den förenklade riskbedömningen. 

4.2.2 Fördjupad riskbedömning 
En fördjupad riskbedömning bör göras för objekt där det i den förenklade riskbedömningen 
konstaterats att generella riktvärden inte kan användas för objektet eller att det saknas 
generella riktvärden för aktuella föroreningar. 
 
En fördjupad riskbedömning görs med samma syfte som en förenklad riskbedömning, det vill 
säga för att avgöra i vilken grad ett objekt är förorenat, om det behöver åtgärdas och i så fall 
till vilka nivåer det behöver åtgärdas. I den fördjupade riskbedömningen tas större hänsyn till 
platsspecifika förhållanden än i den förenklade riskbedömningen. Att ta fram platsspecifika 
värden kan vara ett mycket omfattande arbete. 
 
Underlaget för den fördjupade riskbedömningen utgörs av information från den tidigare 
inventeringen/riskklassningen, information från den förenklade riskbedömningen samt, om 
det bedöms nödvändigt, nya fältstudier, provtagningar och analyser. För många objekt 
kommer omfattande fältundersökningar att vara nödvändiga. För att utarbeta platsspecifika 
riktvärden för föroreningar som saknar generella riktvärden måste även fysikalisk-kemiska, 
humantoxikologiska och ekotoxikologiska data tas fram. 

4.2.2.1 Utarbetande av platsspecifika riktvärden 
Den första delen av en fördjupad riskanalys innebär att ett platsspecifikt riktvärde tas fram för 
det aktuella objektet. Detta sker genom att bedöma den föroreningsspridning och exponering 
som kan komma att ske i ett långt tidsperspektiv. Utifrån givna risknivåer beräknas en 
föroreningshalt över vilken risk för oönskade effekter föreligger, vilket är det platsspecifika 
värdet.  
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4.2.2.2 Tillämpning av platsspecifika riktvärden 
Den andra delen av en fördjupad riskbedömning innebär att halterna på objektet jämförs med 
platsspecifika riktvärden. Dessa bedömningar görs på samma sätt som i förenklad 
riskbedömning. 
 
Även i den fördjupade riskbedömningen skall en revidering av tidigare gjord riskklassning 
göras med utgångspunkt i de nya uppgifter som tillkommit. 

4.3 Riskbedömning – SFT 
Norska SFT har i sin rapport 99:06 tagit fram riktlinjer för hur en riskbedömning på förorenad 
mark ska utföras.  
 
Vid genomförandet av en riskbedömning på förorenad mark studeras sannolikheten att 
människor och miljön exponeras för oönskat höga koncentrationer. Fastställandet av 
sannolikheten för att djur, människor och ekosystem direkt, eller via migration, exponeras för 
höga koncentrationer av föroreningar vilka kan leda till oacceptabla risker är en väldigt viktig 
aspekt vid analys av förorenad mark. Därför är följande parametrar mycket viktiga att 
fastlägga i en riskbedömning: 
 

• Alla relevanta exponeringsvägar 
• Föroreningsnivåer i alla exponeringsvägar 
• Vilka mottagare exponeras mest av föroreningen och vilka behöver skyddas 
• Vilka toleranskrav för föroreningen gäller för relevanta mottagare 
• Sannolikheten att föroreningen sprids så att andra mottagare eller andra 

exponeringsvägar måste kontrolleras 
 
Vid slutförandet av en riskbedömning antas hela det förorenade området vara identifierat. 
Graden av skydd för människor och miljön är definierat i relation till nutida och framtida 
markanvändning. 
 
Riskbedömningen består av tre nivåer med ökande grad av ambitionsnivå, se figur 4.3. De tre 
nivåerna ska resultera i att de enklaste fallen kan lösas snabbt med relativt små medel, medan 
en allvarligare och mer komplex situation kräver större resurser. Informationen kan ökas 
gradvis för att minska osäkerhet och därmed förbättra grunden för beslutsfattandet. Skyddet 
för människor och miljö är detsamma i de tre nivåerna, osäkerheten är störst för Nivå 1 
eftersom minst resurser används för att skaffa nödvändig information. För att undvika en 
underskattning av risken används en större säkerhetsfaktor. För Nivå 2 och 3 är informationen 
bättre och därmed kan säkerhetsmarginalerna minskas. 
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Figur 4.3 Säkerhetsnivån är densamma, skillnaden består i kostnad för undersökning och 

arbete på plats, enligt Vik et al (1999). 

4.3.1 Problembeskrivning 
Riskbedömningen börjar med en problembeskrivning. Problembeskrivningen använder sig av 
det insamlade materialet för att skapa en uppfattning om vilken nivå av riskbedömning som är 
lämplig. Följande frågor tas upp i problembeskrivningen: 
 

• Typ, placering och omfattning av möjlig föroreningskälla samt kända egenskaper för 
den misstänkta kemiska substansen 

• Karaktärisering av potentiella spridningsvägar 
• Bedömning av exponeringspotentialen baserad på markanvändningen och recipienten 

 
Behovet och omfattningen av en undersökning av området baseras på resultaten av 
problembeskrivningen. 
 
Figur 4.4 visar på de tre olika nivåerna av riskbedömning som kan bli aktuella. 
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Figur 4.4 Strukturen för riskbedömning enligt Vik et al (1999). 
  
 

4.3.2 Nivå 1: Förenklad riskbedömning 
En specifik platsundersökning utförs för att bestämma de högsta koncentrationerna av de 
förorenande substanserna inom området. Resultatet från undersökningen jämförs med 
riktvärden. Det är det högst uppmätta värdet på föroreningen som jämförs med riktvärden. 
 
Följande slutsatser kan dras beroende på resultaten av undersökningen: 
 

• Om inget av proven visar på högre värden än riktvärden kan undersökningen avslutas 
och inga restriktioner gällande markanvändningen krävs. 

• Om ett eller flera prov visar på ett högre värde än riktvärden ska en bedömning göras 
om huruvida det beror på förorening eller bakgrundsvärden. En Nivå 2 riskbedömning 
kan bli aktuell. 

4.3.3 Nivå 2: Utökad riskbedömning 
Den utökade riskbedömningen anpassas efter den nuvarande, eller planerade 
markanvändningen för området. Den behandlar bara de spridningsvägar som är relevanta för 
det specifika området. För att inte oacceptabla effekter ska uppstå, baseras toleransnivåerna på 
dessa spridningsvägar. Figur 4.5 visar en schematisk bild över delmomenten i en utökad 
riskbedömning. Följande analyser görs med tanke på nuvarande och framtida 
markanvändning.  



 

  19 
 
 
  
 

 
Figur 4.5 Delmomenten i en Nivå 2 riskbedömning, bild från Vik et al (1999) 

 
Käll- och markanvändningsanalys ska innehålla en beskrivning av föroreningskällan, kemiska 
substanser och identifiera receptorer som måste skyddas. Sannolikheten att området förorenas 
av andra ämnen än de som redan identifierats ska bedömas.  
 
Migration och transportanalys ska innehålla en skapad modell och/eller mätningar för 
migration och transport av föroreningen.  
 
I exponeringsanalysen fastläggs den totala exponeringen på de identifierade receptorerna 
genom användning av spridningsvägarna. Analysen ska gälla för akut och kronisk 
exponering. Om andra spridningsvägar än de mest sannolika för en risk identifieras, ska 
sannolikheten och konsekvenserna för dessa bedömas i exponeringsanalysen. 

4.3.3.1 Acceptabla riktvärden 
Acceptabla riktvärden måste bestämmas för varje område och baseras på områdets specifika 
miljö. 

4.3.3.2 Riskbedömning 
Sanering är nödvändig om exponeringen är större än de acceptabla riktvärdena. Om det finns 
goda förutsättningar för att ytterligare information om området kan leda till andra slutsatser, 
så kan mer information inhämtas och Nivå 2 riskbedömningen upprepas. Om det inte är 
troligt att utökad information leder till en annan slutsats så kan planerandet av och utförandet 
av saneringen starta. Ett annat alternativ är att begränsa markanvändningen på området. 

4.3.4 Nivå 3: Utökad riskbedömning 
Samma riskbedömning som Nivå 2 men den baseras på uppmätt exponering. Data som 
används i riskanalysen ska stämma så bra som möjligt med mätningarna och baseras mindre 
på modeller, vilka används mycket i Nivå 2. I Nivå 3 används områdets specifika 
undersökningar baserade på lokala förutsättningar. 
 
Rörlighet, adsorption och nedbrytning i de olika medium (jord, vatten och luft) ska 
dokumenteras med hjälp av mätningar eller undersökningar i laboratorium. Koncentrationen 
av föroreningar i jord, vatten, luft, recipienten och organismer ska bestämmas så långt det är 
möjligt med mätningar.  
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Konsekvenser av föroreningen ska så långt som möjligt bestämmas med ekotoxikologiska 
tester, undersökning av flora, fauna, djur och mikrobiologiskt tillstånd. 
 
Resultatet av undersökningen visar föroreningsnivån baserad på uppmätta värden. 
Exponeringskoncentrationen för de olika receptorerna jämförs med toleransnivåer som kan 
variera beroende på markens tillstånd.  
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5 Riktvärden 
Riktvärden används vid en riskbedömning. Generella riktvärden används i förenklad riskbedömning, om dessa 
inte kan användas måste det till platsspecifika riktvärden som beräknas i en fördjupad riskbedömning. 
 
Kapitlet om riktvärden är hämtat från Naturvårdsverket (1997). Naturvårdsverket har utarbetat 
108 stycken generella riktvärden. Risken för effekter på människor är begränsande för ca 2/3 
av dessa och intag av grundvatten som dricksvatten är den exponeringsväg som i de flesta fall 
varit dominerande. För 1/3 av riktvärdena har effekter på miljön varit begränsande. Detta 
visas i bilaga 3. 
 
För generella riktvärden gäller 
 

• De gäller för hela landet och är satta med avsikt att skydda både människor och miljö 
mot oönskade effekter. Människor skyddas på individnivå. Miljön skyddas genom att 
säkerställa de markfunktioner som krävs för den tänkta markanvändningen. 

• De markerar en nivå som bör underskridas för att undvika risk för oönskade effekter. 
Detta behöver dock inte innebära att en halt över riktvärdet medför dessa oönskade 
effekter. 

• De är inte en nivå upp till vilken det är acceptabelt att förorena. 
• De är att betrakta som rekommendationer och är ej juridiskt bindande. 
• De gäller för halter i mark på lokalt begränsade områden, till exempel en 

industrifastighet som har belastats med föroreningar från en punktkälla. De är inte 
avsedda som miljökvalitetsmål för storskalig påverkan och inte heller för påverkan av 
luftburna diffusa föroreningar. 

• De tar ej hänsyn till samverkanseffekter mellan föroreningar. 

5.1 När kan generella riktvärden tillämpas? 
Den första delen av en förenklad riskbedömning är en bedömning om förutsättningarna på 
objektet medger att generella riktvärden kan användas. Om någon part (tillsynsmyndigheten 
eller den som är ansvarig för efterbehandlingen) bedömer att detta inte är fallet bör en 
fördjupad riskbedömning göras. För att göra bedömningarna behövs kännedom om vissa 
geologiska och hydrologiska förhållanden samt kännedom om vilken exponering som kan 
komma att ske av människor och miljö. Kunskap om föroreningars förekomstformer, om 
markens pH-värde, lerhalt och halt organiskt material samt om eventuella samverkanseffekter 
mellan föroreningar på objektet höjer kvaliteten på bedömningen. 

5.2 Markanvändning 
Vid tillämpning av generella riktvärden är det viktigt att veta vilken nuvarande och framtida 
markanvändning det är som gäller för området.  
 
Känslig markanvändning, förkortas KM – markkvaliteten begränsar inte val av 
markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan exempelvis utnyttjas för bostäder, 
daghem, odling, djurhållning och grundvattenuttag samt parkmark, grönområden, naturmark 
och skog. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som är permanent 
bosatta inom området under en livstid. Dessa människor antas ha ett normalt levnadssätt när 
det gäller till exempel kostvanor och aktiviteter. Oftast är barns exponering gränssättande. De 
flesta typerna av ekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. 
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Mindre känslig markanvändning med grundvattenuttag, förkortas MKM GV – markkvaliteten 
begränsar val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan exempelvis 
användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattenuttag kan ske vid ett visst avstånd från 
föroreningen. De exponerade grupperna vid mindre känslig markanvändning antas vara 
personer som vistas på objektet under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas 
på området tillfälligt. Skyddsnivån för markmiljön ger förutsättningar till markfunktioner av 
betydelse för denna typ av markanvändning, till exempel odling av prydnadsväxter, skydd av 
djur som tillfälligt befinner sig på platsen. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. 
 
Mindre känslig mark, förkortas MKM – samma sak gäller som för MKM GV, skillnaden är 
den att inget grundvattenuttag sker. 

5.3 Framtagande av riktvärden 
Naturvårdsverket har tagit fram svenska generella riktvärden, dessa har beräknats enligt en 
modell som baseras på metoder och modeller använda i andra länder. Framförallt är det 
Nederländerna, USA, Kanada och Danmark som ligger långt framme. 
 
Den modell som utvecklats kräver: 
 

• Fysikaliska och kemiska data av betydelse för beräkning av fastläggning. 
• Data rörande utspädning i grundvatten, ytvatten och inomhusluft. 
• Data för att kvantifiera exponeringen via de utvalda exponeringsvägarna. 
• Human- och ekotoxikologiska data för de utvalda ämnena. 

 
Dessa data med källhänvisningar redovisas i Naturvårdsverket (1996d). 
 
Parametervärden som bedömts vara anpassade för svenska förhållanden har valts från 
internationella och svenska källor. Eftersom betydande osäkerheter föreligger för många av de 
parametrar som används så har försiktiga värden valts. Många parametrar är i verkligheten 
fördelningar, de konstanta värden som modellen använder sig av har i dessa fall valts så att 
risken för effekterna inte skall underskattas för flertalet av fall. Ingen heltäckande analys har 
dock gjorts av medelvärden och variationsbredd för de ingående parametrarna 
 
För varje ämne beräknas eller inhämtas från litteraturen, så många som möjligt av följande 
värden/uppgifter: 
 

• Ett värde baserat på humantoxikologiska effekter. 
• Ett värde baserat på ekotoxikologiska effekter. 
• Bakgrundshalt i naturliga miljöer. 
• Luktgräns för dricksvatten. 
• Smakgräns för dricksvatten. 
• Gräns satt av tekniska krav för dricksvatten. 
• Data om bakgrundsexponering. 
• Uppgifter om hur akuttoxiskt ämnet är. 

 
I första hand fastställs riktvärdet utifrån det lägsta av humantoxikologiskt baserade och 
ekotoxikologiskt baserade värdet. Detta värde kan justeras uppåt eller nedåt beroende på 
någon av följande anledningar: 
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• I de fall där lukt-, smak, eller tekniska värden är lägre än det beräknade riktvärdet 
justeras detta nedåt. 

• Inget riktvärde sätts under 90:e percentilen av bakgrundshalten i naturliga miljöer, 
värdet justeras uppåt. För dessa riktvärden frångås principen att riktvärdet ska vara 
effektbaserat. 

• Då människans bakgrundsexponering, framförallt via föda och dricksvatten, är stor har 
värdena justerats nedåt så att summan av exponeringen från det förorenade området 
och bakgrundsexponeringen ej överstiger TDI-värdet (tolerabelt dagligt intag). 

• På områden med mindre känslig markanvändning ska riktvärdet skydda små barn som 
vid enstaka tillfällen får i sig upp till 5 gram förorenad jord. För mycket akuttoxiska 
ämnen justeras därför det framräknade värdet nedåt. 

 
För de enskilda ämnen som saknar ekotoxikologiska data baseras riktvärdet på 
humantoxikologi. 

5.3.1 Humantoxikologiskt baserade värden 
När det gäller effekter analyseras fyra till sju exponeringsvägar beroende på markanvändning 
se tabell 5.1. För varje enskild exponeringsväg beräknas det värde i marken som inte ger 
någon risk för oönskade effekter. 
 
Därefter bestäms ett sammanlagt riktvärde för alla exponeringsvägar beräknat som inversen 
av summan av de inverterade värdena för de enskilda exponeringsvägarna. Det sammanlagda 
riktvärdet blir lägre än alla värden för de enskilda exponeringsvägarna. Med denna metodik 
beaktas alla exponeringsvägar för den givna typen av markanvändning. Ingen bedömning görs 
av sannolikheten för exponering via en viss exponeringsväg. 
 
Tabell 5.1 Exponeringsvägar vid de olika markanvändningsalternativen, tabell hämtad från 
Naturvårdsverket (1997). 
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5.3.2 Ekotoxikologiskt baserade värden 
Två typer av ekotoxikologiska värden har använts. Det första avser effekter på flora, fauna 
och mikroorganismer inom det förorenade markområdet och det andra avser effekter på det 
akvatiska livet i ett närbeläget ytvatten. 
 
De ekotoxikologiskt baserade riktvärdena för effekter inom det förorenade området anger en 
föroreningsnivå vid vilken det inte förväntas någon allvarlig störning av markens ekologiska 
funktioner. Ekotoxikologiska värden tas fram baserat på hypotesen att om flertalet av växt- 
och djurarter samt mikroorganismer i jorden skyddas, kommer även markens funktion att 
skyddas. Markfunktionen antas vara i farozonen om artsammansättningen allvarligt ändras. 
 
De nederländska ekotoxikologiskt baserade interventionsvärdena motsvarar av en 
föroreningshalt över vilken en allvarlig störning av markens funktioner kan befaras. Värdena 
motsvaras en skyddsnivå på 50 % av arterna. 
 
Vid beräkning av de svenska riktvärdena har ett skydd av 50 % av arterna bedömts vara en 
otillräcklig skyddsnivå vid känslig markanvändning. De ekotoxikologiska värden som använts 
för att ta fram riktvärdena för känslig markanvändning ligger därför på hälften av det 
nederländska värdet. De ekotoxikologiska värdena är satta för att skydda de flesta typer av 
ekosystem. Detta innebär att de mest känsliga ekosystemen eller arterna kan komma att 
påverkas. 
 
För mindre känslig markanvändning kan inte en utslagning av markekosystemet accepteras. 
Den nivå på markfunktioner som krävs för MKM är dock mindre än den för KM, därför 
behöver graden av skydd inte vara lika hög. Ett ekotoxikologiskt baserat riktvärde 
motsvarande det nederländska anses acceptabelt. 
 
De ekotoxikologiskt baserade riktvärdena för effekter utanför det förorenade området, i 
närbeläget ytvatten, anger en föroreningsnivå vid vilken det inte förväntas någon allvarlig 
störning av populationer av sötvattenorganismer.  

5.4 När överskrids riktvärden? 
Enligt Naturvårdsverket (1999) ska en riskbedömning baseras på ett troligt men dåligt fall. 
Om ett fåtal prover tagits på objektet (1-5 stycken) används det högsta av dessa värden i 
jämförelsen. Om många prover tagits kan det vara lämpligare att göra jämförelsen med 90:e 
percentilen, eller det näst högsta värdet. 
 
Norska SFT betraktar riktvärden som ej överstigna om: 
 

• Medelvärdet av 3 prover är lägre än riktvärdet och inget av proven överstiger 
riktvärdet med mer än 50 %. 

• Medelvärdet av 4 till 10 prover är mindre än riktvärdet samt att inget av proven 
överstiger riktvärdet med mer än 100 %. 

• Medelvärdet av mer än 10 prover är mindre än riktvärdet samt att 90 % av proven är 
mindre än 2 gånger riktvärdet  
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6 Provtagning 
En bra strategi för provtagning är viktig, det handlar om att få ett representativt dataunderlag för området till 
minsta möjliga kostnad. 
 
Danska miljöstyrelsen anser att provtagningsstrategin är avgörande för att uppnå resultat, den 
beskriver förorenade arealer eller uppgrävda massor tillräckligt detaljerat men inte utöver det 
nödvändiga. Enligt Naturvårdsverket ska platserna för borrning och provtagning väljas för att 
verifiera föroreningen, verifiera föroreningsspridningen och få ett mått på lokal 
bakgrundsnivå. Mark- och grundvattensprover bör tas på samma plats. För att utarbeta en 
provtagnings- och analysstrategi krävs information om källan till föroreningen, historiska 
redogörelser, geologi, topografi samt information om industrihistoria, 
produktionsförhållanden samt föroreningens art och egenskaper. En förundersökning baserad 
på historiska fakta kan ge en provtagningsplan med följande utseende enligt Amternes 
Videncenter for jordforurening (2003): 
 

• Marken uppdelas i fält som: 
1. Förväntas vara förorenade 
2. Förväntas inte vara förorenade 
3. Är särskilt känsliga för förorening 

• I det förväntat förorenade fältet tas 5-10 prover i den inledande undersökningen 
• 2-5 prover tas i det särskilt känsliga området 
• provpunkterna i närheten av källan placeras ca 1-5 m ifrån varandra. Längre ifrån 

källan placeras provpunkterna 10-20 m ifrån varandra 
• uttagna jordprov består av 60-1000 g 
• jordprover tas i djupintervaller: 5-15 cm eller 20-30 cm nära jordytan och därefter i 

var 0.25-0.5 m eller vid ändringar i jordlager eller vid missfärgningar 
• normalt används inte samlingsprover  
• vid klassificering för efterföljande bortskaffning av jord kan samlingsprover komma 

till nytta  
 

6.1 Strategin är beroende av föroreningsbilden 
Ingen förorening 
Om alla värden är klart under gällande riktvärde är det ingen mening att utföra flera analyser 
enligt Vik et al (1999). 
 
En förväntad utspridd och homogen föroreningsbild 
Provtagningspunkter väljs så att de utgör ett systematiskt mönster över området. 
Naturvårdsverket (1999) anser att 5 provpunkter per hektar är ett lämpligt riktvärde om 
föroreningen antas vara homogen. Samlingsprover kan vara aktuellt. Ett samlingsprov kan 
som mest representera 100 m2 eller 100 m3. Om provet ska representera ett större område 
måste detta motiveras. Samlingsprover används för att spara pengar och enligt Vik et al 
(1999) gäller följande krav: 
 

• Föroreningen är jämnt fördelad, alternativt om ingen misstanke för förorening finns. 
• Analysmetoden ska kunna detektera höga värden trots att dessa är utblandade med ren 

jord. 
• Proven ska vara möjliga att kontrollera individuellt efter samlingsprovet, det vill säga 

det ska finnas kvar tillräckligt stor mängd av provet och det ska förvaras på rätt sätt. 
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• Undersökningen ska visa om massorna är förorenade. 
 
Förorening i mark från lokaliserad källa 
Det krävs ett fåtal prov för att identifiera föroreningarna från källan. Transporten av 
föroreningen är viktig att undersöka enligt Amternes Videncenter for jordforurening (2003). 
 
Förorening i mark från en ej lokaliserad källa 
Provtagningstätheten baseras på storleken av det förorenade området. Spill från en tunna på 
200 liter ger ett förorenat område på 1-2 m2 medan utsläpp av olovligt avfall kan ge ett 
betydligt större förorenat område (5-400m2) enligt Vik et al (1999). 
 
Enligt Amternes Videncenter for jordforurening (2003) är sannolikheten 52 % att man hittar 
en ”hot spot” som är 3 meter i diameter när det är 5 meters avstånd mellan punkterna , se figur 
6.1.  
 
Amternes Videncenter for jordforurening (2003) anser att det normalt inte är ekonomiskt 
optimalt att använda rutnätsmönster för att lokalisera en mindre okänd punktkälla. Man kan 
välja att specificera undersökningarna till områden som är särskilt känsliga för förorening 
eller alternativet att begränsa markanvändningen på området med misstänkt punktkälla. 

 
Figur 6.1 Sannolikheten att hitta en så kallad hot spot vid systematisk provtagning i form av 
rutnät enligt Vik et al (1999). 
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7 Geostatistiska interpoleringsmetoder 
Att utvärdera mätdata kan ibland underlättas genom användning av olika geostatistiska metoder. I det här 
kapitlet beskrivs tre interpoleringsmetoder som kan användas vid systematisk undersökning av ett område. 
 
Det finns datorbaserade metoder för att beräkna och även visa grafiskt hur föroreningsbilden 
på ett område ser ut. Det som krävs är ett relativt stort antal mätdata, gärna systematiskt 
fördelade över området i form av ett rutnät. De tre interpoleringsmetoderna som studerats i 
den här rapporten är avståndsviktad medelvärdesinterpolering, kriging och minimum 
curvature. Det datorprogram som använts är surfer 7.0. En kortare förklaring av metoderna 
följer nedan. 

7.1 Avståndsviktad medelvärdesinterpolering 
Östman (1995) skriver om inverse distance som är det engelska begreppet och metoden tillhör 
kategorin viktade medelvärdesinterpoleringar. Det är en populär metod vid interpolering på 
grund av dess enkelhet att förstå och använda. Viktningen är en funktion av avståndet mellan 
den interpolerade punkten och den uppmätta punkten, vilket innebär att påverkan av en punkt 
i förhållande till en annan beror av avstånd. 
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    (7 – 1) 

 
wd är vikten för det uppmätta värdet i förhållande till den interpolerade punkten, zm är det 
uppmätta värdet och zp är det interpolerade värdet. 
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I viktningsfunktionen är d avståndet mellan den interpolerade och den uppmätta punkten. 
Exponenten k kan ha olika värden. Ju mer man vill framhäva nära belägna punkter, desto 
högre exponent väljs. Viktningsfaktorn anger hur stor vikt observationen får i det beräknade 
medelvärdet enligt Golden Software (2002).   

7.2 Kriging 
För att uppskatta värden av en variabel på punkter, där inga observationer gjorts, kan den 
geostatistiska interpoleringsmetoden kriging användas enligt Delin (2000). Kriging är en 
metod med vilken man viktar omkringliggande värden till ett medelvärde. Vikterna beror av 
variogrammet och konfigurationen av mätpunkter. Det finns olika typer av kriging. I 
punktkriging uppskattar man värdet i en punkt, medan man i blockkriging uppskattar 
medelvärdet i ett område av en viss storlek runt punkten. Det uppskattade värdet i en punkt 
uttrycks i följande ekvation: 
 

    (7 – 3) 
 
λi = är vikterna och z(xi) är rådata. Summan av vikterna är lika med ett. Mer vikt ges åt en 
mätpunkt nära den punkt där uppskattning ska beräknas. Mindre vikt ges till varje mätpunkt 
om flera punkter är grupperade tätt tillsammans. På så vis blir det de punkter som ligger 
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närmast i varje riktning som påverkar uppskattningen. Antalet mätpunkter som inkluderas när 
uppskattningen beräknas bör inte vara för få och inte heller onödigt många. För få punkter 
inom sökradien ger ett dåligt medelvärde, medan många punkter inkluderar även de med en 
vikt nära noll och därför har mycket liten betydelse för resultatet. Sökradien bör vara ungefär 
lika med räckvidden, det vill säga det avstånd inom vilket det föreligger ett statistiskt 
samband skriver Delin (2000).  

7.3 Minimum Curvature 
Minimum Curvature är en typ av spline-funktion som används för att skapa ytmodeller 
anpassade till punktmätningar lokaliserade i rummet. Metoden bygger på att man anpassar 
tvådimensionella kubiska polynom till små delar av punktmängden. De olika polynomen möts 
i begränsningslinjerna, och första- och andraderivatorna är kontinuerliga, vilket gör att 
ytmodellen blir jämn. För att undvika lokala extremvärden går funktionerna oftast inte exakt 
genom datapunkterna utan är utjämnade. Utjämningen beräknas så att residulerna mellan de 
sanna punktvärdena och modellen hålls så låga som möjligt samtidigt som ytorna jämnas ut 
skriver Eklund (1999). 
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8 Utvärdering av mätvärden 
I kapitlet beskrivs en metod för att beräkna medelvärdet av mätdata, så att en statistisk säkerhet läggs in i 
medelvärdet. 
 
Det går aldrig att nå fullständig visshet om hur förorenat ett markområde är. Ett begränsat 
antal mätningar kan däremot ge en skattning av den genomsnittliga föroreningshalten, liksom 
osäkerheten i denna skattning. Enligt Alaska Department of environmental conservation 
(2003), är medelvärdet på det förorenade området det mest representativa värdet att använda i 
en riskbedömning av två anledningar: 
 

1. Riktvärden som används i en riskbedömning är baserade på exponering under lång 
tid. 

2. En potentiellt exponerad individ förväntas ha samma risk för exponering över hela 
området, därför är medelvärdet det mest lämpliga jämförelsevärdet. 

  
Medelvärdet av mätdata från det undersökta området är en uppskattning, med en viss nivå av 
osäkerhet, av det sanna medelvärdet för området. Den övre 95%-iga konfidensnivån av det 
beräknade medelvärdet är en allmänt accepterad nivå vid riskbedömning. Användandet av den 
övre 95%-iga konfidensnivån innebär en rimlig säkerhet att det sanna medelvärdet inte ska 
underskattas enligt Alaska Department of environmental conservation (2003). 

8.1 Konfidensgrad 
Definitionen av konfidensgrad för intervallskattningen är sannolikheten att intervallet skall 
innehålla parametern i fråga. Den observerade intervallskattningen kallas för 
konfidensintervall för parametern enligt Vännman (2002). Om medelvärdet är parametern i 
fråga, innebär den övre 95%-iga konfidensnivån att i 95 fall av 100 så befinner sig det sanna 
medelvärdet under konfidensintervallets övre gräns. 

8.2 Fördelning av mätdata 
När mätdata är normalfördelade finns det enkla metoder att beräkna konfidensnivån. 
Insamlade mätdata från förorenade områden är dock sällan normalfördelade utan har ofta en 
sned fördelning med enstaka höga värden. Ett sätt att anpassa dessa data till en 
normalfördelning är att logaritmera mätetalen. Det finns komplicerade metoder för att beräkna 
den övre 95%-iga konfidensnivån. Det krävs fler än 30 mätdata för att få en rimlig säkerhet i 
dessa beräkningar enligt U.S. EPA (1997). Problem uppstår om ett flertal mätvärden är under 
detektionsgränsen eller om den underliggande populationen inte är lognormalfördelad skriver 
Vik et al (1999).  

8.3 Bootstrap 
1979 introducerades en datorbaserad metod kallad Bootstrap. Efron (1993) anser att Bootstrap 
är en användarvänlig metod där det inte krävs någon uppskattning av underliggande 
fördelning, den kan därmed användas vid komplicerade situationer där vanliga metoder 
kommer till korta eller blir extremt komplicerade. Bootstrap är en så kallad resampling-
metod. Det innebär att det skapas en ny referensfördelning genom ett stort antal slumpmässiga 
provurval från originaldata. Namnet Bootstrap kommer från historien av Rudolph Erich Raspe 
om baron von Münchhausen. Han tog sig upp från botten av ett kärr genom att lyfta sig själv i 
stövelstropparna (bootstrap = stövelstropp). 
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Praktiskt går bootstrapping till enligt följande: 
 

1. Ett prov dras slumpmässigt från aktuella mätdata och proceduren upprepas till dess 
antalet prov är lika med det ursprungliga. Det valda provet "läggs tillbaka" varje gång. 
Ett enstaka prov kommer därför att ibland representeras flera gånger i det nya 
provurvalet och ibland inte alls.  

2. Medelvärdet beräknas för det nya provurvalet.  

3. Steg 1-2 upprepas ett stort antal gånger. 

 
Det finns olika metoder för att beräkna konfidensintervallet. Enligt U.S. EPA (1997) är den 
vanligaste metoden att först beräkna standardavvikelsen. Sedan används formler som gäller 
antagandet att de nya medelvärdena från Bootstrapsimuleringarna är normalfördelade. Det 
krävs ofta ett relativt stort antal mätdata för att de ska bli normalfördelade. Vid ett fåtal 
mätdata blir de inte normalfördelade och därför blir konfidensintervallet noggrannare om man 
använder sig av den 95:e percentilen enligt Efron (1993). Den 95:e percentilen är detsamma 
som den övre 95%-iga konfidensnivån vilket innebär att det är det 95:e värdet av 100 i 
storleksordning, följaktligen det 950:e av 1000.   
 
I det här examensarbetet har Matlab 6.5.1 använts för att utföra Bootstrapsimuleringarna, 
samt Statgraphics för att beräkna den 95:e percentilen. 
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9 Fältstudie 
I oktober 2004 utfördes en fältstudie. Förklaring om teori och resultat återfinns i kapitlet. 
 
En fältstudie utfördes i Porsi utanför Jokkmokk. I området misstänks stora metallföremål vara 
nedgrävda. I fältstudien användes en magnetometer för att mäta variationer i det magnetiska 
fältet. I detta kapitel finns en beskrivning av hur magnetometern fungerar. Området delades in 
i ett rutnätsmönster där det var 10 meter mellan varje punkt och i varje punkt mättes 
magnetiska fältstyrkan. 

9.1 Områdesbeskrivning 
På området ligger ett upplag från byggtiden av dammen, upplaget ligger på ovansidan av 
vägen som går parallellt med älven. Ytan på området är ungefär 10 000 m2 och den är 
övervuxen med gräs och ungskog. Brandkåren hade övningar på upplaget under 1960-talet, 
sedan 1970-talet har upplaget ej använts. Området är omgivet av vägen på ena sidan, ett dike 
samt Porsitjärn på resterande sidor. På andra sidan tjärnen finns ett fågeltorn och en grillplats.  
 
När tippen fylldes med allt material från bygget fanns det vakter som kontrollerade att 
ingenting från upplaget stals. De ansåg att det var viktigt att bygget avslutades helt och att allt 
maldes ner och dumpades. Till nästa bygge var det nya maskiner, verktyg och materiel som 
skulle användas enligt Andersson (2001). 

9.2  Magnetometer 
Jordklotet är omgivet av ett yttre magnetfält. Om det finns större metallföremål under 
jordytan kommer jordens magnetfält inducera ett sekundärt magnetfält i metallföremålet. Det 
sekundära magnetfältet medför en ökning av det totala magnetfältet över och omkring 
föremålet. Till höger i figur 9.1 visas det primära och det sekundära magnetfältet. 
 
Den magnetiska fältstyrkan anges i nanotesla (nT). 
 
En protonmagnetometer består av en cylindrisk behållare (sensor) som innehåller en protonrik 
vätska. Behållaren är omgiven av en spole där genomledning av ström frambringar ett så 
kraftigt magnetfält att protonerna ”polariseras”. De ställer sig då i den riktning där de är i 
vinkel med jordens naturliga magnetfält. Till vänster i figur 9.1 illustreras hur 
protonmagnetometern används i fält.   
 
När strömmen genom spolen bryts kommer protonerna påverkas av ett vridande moment 
orsakat av det kvarvarande yttre fältet och strävar därmed att parallellställa sig med detta fält. 
Detta sker inte momentant utan gradvis varvid protonen kommer att utföra en 
precessionsrörelse runt magnetfältets riktning. Den frekvens varmed protonen kommer att 
precessera är proportionell mot det omgivande fältets totala intensitet. Man kan därmed med 
hög noggrannhet (ca 1nT) bestämma fältets intensitet medan dess riktning förblir obekant 
skriver Barrow (1990). 
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Figur 9.1 En protonmagnetometer i fält, från Falkenberg (1991). 
 

9.3  Resultat fältstudie 
Vid utvärdering av mätdata utförda i området är det viktigt att veta vissa fakta om 
magnetfältet.  
 
Hur stort är det normala riktvärdet för området? Det har utförts flygmätningar över nästan 
hela landet där riktvärdet för olika områden beräknats. I Jokkmokk med omnejd ligger 
riktvärdet på ungefär 52 000 nT.  
 
Hur varierar magnetfältet med tiden? Det är viktigt att undersöka om det förekommer 
naturliga variationer av magnetfältet under tiden mätningarna utförs. Det problemet löses 
genom att utse en referenspunkt där referensdata tas med jämna mellanrum under tiden för 
mätningarna. Om det visar sig vara stora variationer i magnetfältet i referenspunkten går det 
via interpolation att räkna fram hur mycket det ändrats. I det här fallet var magnetfältet i 
referenspunkten i praktiken konstant under tiden fältstudien utfördes (53 494 nT, 53487 nT, 
53 489 nT). 
 
Med hjälp av de tre geostatistiska metoder som beskrivits i kapitel 7 har erhållna mätdata 
utvärderats. De tre kartbilderna i figur 9.2 är framtagna i datorprogrammet surfer 7.0.  
 
Eftersom det finns undermåligt med kartmaterial för området så går det inte att sammanlänka 
de grafiska kartorna, som bildas med hjälp av interpoleringsmetoderna, med områdets sanna 
koordinater. En förklaring till hur kartan ska tolkas: den undre sidan (y = 0) är sidan mot 
vägen, det övre högra hörnet är i riktning mot fågeltornet på andra sidan Porsitjärn. 
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Figur 9.2 Interpolerade kartbilder över magnetfältet 
 
Enligt appendix b i Eleman (1965), ska riktvärdet för Jokkmokk ligga på ungefär 52000 nT. 
Uppmätta värden på området ligger allmänt högre. De röda områdena på kartorna visar på 
kraftigare störningar av magnetfältet. Detta kan bero på att det finns stora metallföremål 
nedgrävda. En annan förklaring kan vara att det finns föremål nära markytan. Noterbart är att 
det blivit interpoleringsfel i de vänstra hörnen, både övre och nedre i Minimum Curvature 
modellen. I båda hörnen saknas mätvärden, modellen visar på att det är en maxpunkt i det 
övre och en minpunkt i det undre.  
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De tre interpoleringsmetoderna visar stora likheter, noterbart är att krigingmodellen visar på 
mer utbredda fält av höga och låga värden medan avståndviktad medelvärdesinterpolering 
visar mer punktvisa områden. Minimum Curvature visar inte några röda områden, förutom 
interpoleringsfelet i övre vänstra hörnet där mätvärden saknas.  
 
De höga värdena över hela området betyder att jordens naturliga magnetfält kan anses vara 
stört. 
 
Mätvärden finns i bilaga 4. 
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10 Fallstudie – Porsi 
En fallstudie av den gamla tippen i Porsi har utförts. I fallstudien används metoden beskriven i kapitel 8, 
Bootstrap, för att utvärdera mätdata. 
 
Porsi är ett av de områden som klassades i riskklass 2 under Vattenfall AB Vattenkrafts 
inventering av förorenade områden utförd av Andersson år 2001. På området har det tagits 
sex stycken markprover med borrbandvagn, fem stycken grundvattenprover och fem stycken 
ytvattenprover nära strandkanten. Bilden nedan visar en vy över tjärnen. 
 

 
Figur 10.1 Porsitjärn, i direkt anslutning till det förorenade området 

10.1  Värnområde  
När Vattenfall byggde sina vattenkraftverk gjordes stora ingrepp i naturen. De lägger därför 
ner mycket jobb på att återskapa och restaurera. För att garantera att sällsynta växter och 
miljöer av riksintresse skall bevaras för framtiden beslöt Vattenfall att bilda värnområden.  
 
Genom att förklara ett område för värnområde lovar Vattenfall att sköta området så att den 
biologiska mångfalden bevaras. Varje värnområde har skötselplaner och växter inventeras 
regelbundet. 
 
Porsi är ett av Vattenfalls värnområden. Detta innebär att området ska skötas så att den 
biologiska mångfalden bevaras. Det finns dock inga utökade krav vid en riskbedömning av 
området. 
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10.2  Föroreningssituationen  
Grundvatten 
I fyra av de fem grundvattenrören påträffades förhöjda halter av oljeföroreningar. Det högst 
uppmätta värdet är 13 000 µg/l. De metaller som påträffats med förhöjda värden är främst bly 
och aluminium men även halterna av zink är något förhöjda, se tabell 10.1. 
 
Tabell 10.1 Uppmätta värden över eller kring riktvärdet för grundvatten 
 Olja (µg/l) Bly (µg/l)  Aluminium (µg/l)  Zink (µg/l) 
Prov 1 77 77.7 24200 450 
Prov 2 2900 5.69 1150 41.0 
Prov 3 13000 4.50 165 34.3 
Prov 4 4500 5.62 116 23.4 
Prov 5 2400 5.39 141 54.9 
Riktvärde  100 10 50 300 
 
 
Ytvatten 
Ingen förhöjd halt av olja har påträffats i ytvattenproven. Även metallhalterna är låga. 
 
Jord 
Inga förhöjda halter av olja påträffades i jordproven. Vid en jämförelse mellan jordproven 
visar det sig att metallhalterna varierar kraftigt, detta kan ses som något anmärkningsvärt 
eftersom området är förhållandevis litet. Koppar och nickel är de metaller som har enstaka 
prov över riktvärdet för känslig markanvändning se tabell 10.2. 
 
Tabell 10.2 Uppmätta värden över eller kring riktvärdet för jord 
 Koppar (mg/kg TS)  Nickel (mg/kg TS) 
Prov 1 11.8 5.53 
Prov 2 13.8 8.98 
Prov 3 23.9 9.50 
Prov 4 1260 61.7 
Prov 5 34.9 17.5 
Prov 6 17.9 7.91 
Riktvärde KM 100 35 
 
 

10.3  Resultat  
Med Bootstrapteknik har 1 000 nya medelvärden beräknats i dataprogrammet Matlab 6.5.1. 
Den 95:e percentilen har sedan beräknats med hjälp av programmet Statgraphics. Det gällande 
riktvärdet jämförs med den 95:e percentilen av medelvärdet. 

De riktvärden som används för grundvatten är i första hand Naturvårdsverkets riktvärden för 
förorenat grundvatten. För de ämnen där riktvärden inte existerar används livsmedelsverkets 
riktvärden baserade på svenska hälsogränsvärden för dricksvatten. 

För ytvatten används i första hand Naturvårdsverkets riktvärden i förorenat ytvatten, i andra 
hand används Kanadensiskt vattenkvalitetskriterium. 
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För riktvärden i mark används Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning. 

Aktuella riktvärden återfinns i bilaga 5. 

Grundvatten 

De gällande föroreningarna i grundvattnet är, aluminium, bly, zink samt olja. I figur 10.2 – 
10.5 visas resultaten från beräkningarna med Matlab 6.5.1 och Statgraphics. 
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Figur 10.2 Frekvenshistogram och den 95:e percentilen av de 1000 nya medelvärdena för 
aluminium. 

Riktvärdet för aluminium i grundvatten är 50 µg/l. Medelvärdet för aluminiumhalten i 
grundvattnet på området är till 95% sannolikhet under 14571 µg/l, förutsatt att mätdata är 
representativt för området. 
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Figur 10.3 Frekvenshistogram och den 95:e percentilen av de 1000 nya medelvärdena för 
bly. 
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Riktvärdet för bly i grundvatten är 10 µg/l. Medelvärdet för blyhalten i grundvattnet på 
området är till 95% sannolikhet under 48,7 µg/l, förutsatt att mätdata är representativt för 
området. 
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Figur 10.4 Frekvenshistogram och den 95:e percentilen av de 1000 nya medelvärdena för 
zink. 

Riktvärdet för zink i grundvatten är 300 µg/l. Medelvärdet för zinkhalten i grundvattnet på 
området är till 95% sannolikhet under 279,4 µg/l, förutsatt att mätdata är representativt för 
området. 
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Figur 10.5 Frekvenshistogram och den 95:e percentilen av de 1000 nya medelvärdena för 
olja. 

Riktvärdet för olja i grundvatten är 100 µg/l. Medelvärdet för oljehalten i grundvattnet på 
området är till 95% sannolikhet under 8345 µg/l, förutsatt att mätdata är representativt för 
området. 
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Jord 

Höga halter av koppar och nickel har påträffats i jorden. I figur 10.6 – 10.7 visas resultaten 
från beräkningarna med Matlab 6.5.1 och Statgraphics. 
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Figur 10.6 Frekvenshistogram och den 95:e percentilen av de 1000 nya medelvärdena för 
koppar. 

Riktvärdet för koppar i jord är 100 mg/kg TS. Medelvärdet för kopparhalten på området är till 
95% sannolikhet under 636.1 mg/kg TS, förutsatt att mätdata är representativt för området. 
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Figur 10.7 Frekvenshistogram och den 95:e percentilen av de 1000 nya medelvärdena för 
nickel. 

Riktvärdet för nickel i jord är 35 mg/kg TS. Medelvärdet för nickelhalten på området är till 95 
% sannolikhet under 34,3 mg/kg TS, förutsatt att mätdata är representativt för området. 



 
40 
 

 
 

10.4  Utvärdering av resultat  
Bootstrap 
Grundvattnet är klart förorenat av aluminium, alla prover visar på högre halt än riktvärdet. 
Den framräknade 95:e percentilen av medelvärdet är nästan 300 gånger över riktvärdet. Den 
framräknade 95:e percentilen av medelvärdet för bly är nästan fem gånger så stort riktvärdet. 
Den framräknade 95:e percentilen av medelvärdet för zink är under riktvärdet. Oljehalten i 
grundvattnet är stor, den framräknade 95:e percentilen av medelvärdet är 83 gånger större än 
riktvärdet. 
 
Ytvattnet i våtmarken intill visar inte tecken på några förhöjda värden. 
 
För jorden gäller att den framräknade 95:e percentilen av medelvärdet för kopparhalten på 
området är sex gånger riktvärdet. Den framräknade 95:e percentilen av medelvärdet för zink 
är under riktvärdet. 
 
Naturvårdsverket 
Enligt Naturvårdsverket överskrids riktvärdet vid ett fåtal prov (1-5) om det högsta provet 
överskrider riktvärdet. Om det tagits fler prover kan det näst högsta eller den 90:e percentilen 
användas. Det skulle ge resultatet att riktvärdet för grundvatten jämförs med de högsta 
halterna av varje ämne, se de rödmarkerade siffrorna i tabell 10.1. Alla ämnen överstiger då 
riktvärdet. På jorden skulle det näst högsta värdet jämföras mot riktvärdet, se de 
grönmarkerade siffrorna i tabell 10.2. Inget av ämnena överstiger då riktvärdet. Detta synsätt 
gör att prov 4 som har en Cu-halt på mer än 12 gånger högre än riktvärdet inte beaktas. 
 
SFT 
För norska SFT har det stor betydelse hur många prover det finns att tillgå för att avgöra om 
riktvärden överskrids eller ej. Vid 4 till 10 prov, som det handlar om i det här fallet, ska 
medelvärdet vara mindre än riktvärdet samt att inget av proven får överstiga riktvärdet med 
mer än 100 %. Resultatet för grundvattnet blir detsamma som när 95:e percentilen av 
medelvärdet räknats ut med hjälp av Bootstrap metoden, det vill säga olja, bly och aluminium 
överskrider riktvärdet medan halten av zink är under se tabell 10.3.  
 
 Tabell 10.3 Utvärdering om föroreningshalten i grundvattnet överskrider riktvärdet enligt 
SFT:s synsätt.  
 Olja (µg/l) Bly (µg/l)  Aluminium (µg/l)  Zink (µg/l) 
Medelvärde 4575 19.8 5154 121 
Riktvärde 100 10 50 300 
Högsta värde 13000 77.7 24200 450 
Riktvärde + 100 % 200 20 100 600 
 
Utvärderas resultaten från jordprovena på samma sätt visar det sig att koppar klart överskrider 
riktvärdet medan nickel inte gör det, se tabell 10.4. 
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Tabell 10.4 Utvärdering om föroreningshalten i jorden överskrider riktvärdet enligt SFT:s 
synsätt. 
 Koppar (mg/kg TS)  Nickel (mg/kg TS) 
Medelvärde 227 29 
Riktvärde 100 35 
Högsta värde 1260 61.7 
Riktvärde + 100 % 200 70 
 
 
Sammanfattning 
Området är kraftigt förorenat av olja i grundvattnet och vissa metaller i marken, vilket även 
återspeglade sig i fältstudien. Eftersom inget grundvattenuttag är aktuellt på området och 
växtligheten i övrigt frodas så kan ett kontrollprogram inrättas. Detta ska påvisa om 
föroreningarna sprider sig. Det är mycket viktigt att våtmarken intill inte drabbas av förhöjda 
halter av olja. Det skulle inte vara bra för det rika fågellivet på området. 
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11 Fallstudie – Vittjärv 
 Fallstudien av området är utvärderad utifrån teorierna om Bootstrap från kapitel 8. 
 
En fallstudie har utförts även i Vittjärv. Området är ett upplag för impregnerade 
kraftledningsstolpar. Tre provgropar har grävts på området där prover tagits på olika djup. Tre 
grundvattenprov är tagna på området och även tre ytvattenprov från diket nedströms området. 

11.1  Områdesbeskrivning  
Vattenfalls anläggning i Vittjärv är ett område som sedan början av 80-talet nyttjas som 
upplag för kraftledningsstolpar av trä, behandlade med arsenik och kreosot. Området är 
omgärdat av ett staket och ligger i en sluttning ner mot Vittjärvs kraftstation och Luleälven. 
Utanför det inhägnade området finns ett dike som löper längs med fastighetsgränsen. 
 
Området utgörs av en uppfylld plan yta (se figur 11.1) som sluttar svagt ner mot älven, diket 
och kraftstationen. Diket mynnar ut i en intilliggande myrmark och eventuellt i Luleälven. 
 
Området är uppfyllt med moränmassor med en tjocklek varierande mellan cirka 2 till 4 meter. 
Fyllningen underlagras av naturligt lagrad jord bestående av ett tunt lager sand, cirka 0,7 – 1,0 
meter, vilande på finkornigare jord som silt och siltig lera, Nyström (2001). 
 

 
Figur 11.1 Stolpupplaget 
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11.2  Föroreningssituationen  
Grundvatten 
I två av de tre grundvattenproven ligger blyhalten nära riktvärdet se tabell 11.1. Övriga 
metaller samt kreosot är långt under riktvärde. 
 
Tabell 11.1 Halten bly i grundvattenprov 
 Bly (µg/l) 
Prov 1 10.1 
Prov 2 9.88 
Prov 3 0.38 
Riktvärde 10 
 
 
Ytvatten 
Ytvattenprover är tagna på tre platser nedströms från området. Ett prov togs i diket alldeles 
nedanför området, ett prov togs cirka 300 m nedströms där diket mynnar ut i Luleälven och 
ett prov togs vid en myr nedströms från området. 
 
Provet i diket närmast området visar inga förhöjda värden. Inte heller provet taget vid utloppet 
till Luleälven visar några tecken på att vara förorenat. Provet i myren visar ingen förhöjd halt 
av kreosot däremot höga värden av arsenik, koppar och zink se tabell 11.2. 
 
Tabell 11.2 Halten arsenik, koppar och zink i ytvattenprovet taget i myren 
 Arsenik (µg/l) Koppar (µg/l) Zink (µg/l) 
Prov myr 48.6 24.5 88.1 
Riktvärde 15 9 60 
 
 
Jord 
Jordproven är tagna i tre hål på olika djup, det vill säga flera prover är tagna i samma hål. I de 
övre marklagren överstiger halten för cancerogena PAH Naturvårdsverkets riktvärde för 
känslig markanvändning se tabell 11.3. 
 
Tabell 11.3 Halten av cancerogena PAH i översta jordlagret 
 Cancerogena PAH (mg/kg TS) 
Prov 1 (0-1 m) 1.3 
Prov 2 (0-2 m) 1.1 
Prov 3 (0-2 m) 0.26 
Riktvärde 0.3 
 
  

11.3  Resultat  
Resultaten i Vittjärv har utvärderats på samma sätt som i föregående kapitel, det vill säga med 
Bootstrapteknik samt den 95:e percentilen för att få fram den övre 95%-iga konfidensnivån. 
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De riktvärden som används för grundvatten är i första hand Naturvårdsverkets riktvärden för 
förorenat grundvatten. För de ämnen riktvärden inte existerar används livsmedelsverkets 
riktvärde baserade på svenska hälsogränsvärden för dricksvatten. 

För ytvatten används i första hand Naturvårdsverkets riktvärden i förorenat ytvatten, i andra 
hand används Kanadensiskt vattenkvalitetskriterium. 

För riktvärden i mark används Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning. 

Aktuella riktvärden återfinns i bilaga 4. 

 
Grundvatten 

I grundvattnet är bly det enda ämne som påträffats i något förhöjda halter. I figur 11.2 och 
11.3 visas resultaten från beräkningarna med Matlab 6.5.1 och Statgraphics. 
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 Figur 11.2 Frekvenshistogram och den 95:e percentilen av de 1000 nya medelvärdena för 
bly. 

Riktvärdet för bly i grundvatten är 10 µg/l. Medelvärdet för blyhalten i grundvattnet på 
området är till 95% sannolikhet under 10,0 µg/l, förutsatt att mätdata är representativt för 
området. 
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Jord 

I det översta jordlagret (0-2 m) finns förhöjda halter av cancerogena PAH. 
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Figur 11.3 Frekvenshistogram och den 95:e percentilen av de 1000 nya medelvärdena för 
Cancerogena PAH. 

Riktvärdet för cancerogena PAH i jord är 0,3 mg/kg TS. Medelvärdeshalten på området för 
cancerogena PAH är till 95% sannolikhet under 1,23 mg/kg TS, förutsatt att mätdata är 
representativt för området. 

11.4  Utvärdering av resultat 
Bootstrap 
I grundvattnet är bly det enda ämne som visat på förhöjda värden. Den beräknade 95:e 
percentilen av medelvärdet är detsamma som riktvärdet. 
  
Förhållandena för ytvattnet är inte sådana att medelvärdet av proverna är representativt för 
hela området. Därför får varje prov studeras var för sig. Proven i diket närmast och det vid 
utloppet till Luleälven visar inga spår av förorening. Provet taget vid myren visar höga värden 
av arsenik (tre gånger riktvärdet), koppar (tre gånger riktvärdet) och zink (1.5 gånger 
riktvärdet).  
 
I jorden är det förhöjda halter av cancerogena PAH i de övre lagren. Den beräknade 95:e 
percentilen av medelvärdet av proven är fyra gånger högre än riktvärdet. 
 
Naturvårdsverket 
Enligt Naturvårdsverket överskrids riktvärdet vid ett fåtal prov (1-5) om det högsta provet 
överskrider riktvärdet. I Vittjärv har det inte tagits mer än tre prover i något medium. Det 
medför att det högsta provresultatet, se de rödmarkerade siffrorna i tabellerna 11.1, 11.2 och 
11.3, ska jämföras med riktvärdet. 
 
SFT 
För norska SFT har det stor betydelse hur många prover det finns att tillgå för att avgöra om 
riktvärden överskrids eller ej. I det här fallet handlar det om tre prover och då gäller följande 
för att inte riktvärdet ska betraktas som överskridet: medelvärdet av 3 prover ska vara lägre än 
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riktvärdet och inget av proven ska överstiga riktvärdet med 50 % se kapitel 5.4. Bedömning 
enligt dessa kriterier ger att grundvattnets blyhalt inte överstiger riktvärdet, se tabell 11.4. 
 
Tabell 11.4 Utvärdering om föroreningshalten i grundvattnet överskrider riktvärdet enligt 
SFT:s synsätt. 
 Bly (µg/l) 
Medelvärde 2.9 
Riktvärde 10 
Högsta värde 10.1 
Riktvärde + 50 % 15 
 
För jord gäller det på samma vis att medelvärdet av de tre proverna inte ska överstiga 
riktvärdet samt att inget värde får överstiga riktvärdet med 50 %. Resultatet visar på att 
halterna av Cancerogena PAH överskrider riktvärdet, se tabell 11.5 
 
Tabell 11.5 Utvärdering om föroreningshalten i jorden överskrider riktvärdet enligt SFT:s 
synsätt. 
 Cancerogena PAH (mg/kg 

TS) 
Medelvärde 0.9 
Riktvärde 0.3 
Högsta värde 1.3 
Riktvärde + 50 % 0.45 
 
Sammanfattning 
Markanvändningen av området är sparsamt. Det viktiga för området är att inga föroreningar 
ska nå älven. Det är svårt att avgöra om dikets lutning är sådan att vattnet rinner ner mot 
älven. Där finns även en vägbank som stoppar upp vattnet. 



 
48 
 

 
 



 

  49 
 
 
  
 

12 Slutsatser och diskussion 
I kapitlet slutförs arbetet genom att de slutsatser som kommit fram under och efter arbetet redovisas. Ett 
diskussionsavsnitt med funderingar och reflektioner finns också med. 
 

12.1  Slutsatser 
Metoderna för riskbedömning som är beskrivna i rapporten visar på stora likheter. En 
förenklad riskbedömning innebär en jämförelse med generella riktvärden. En skillnad är att 
den norska modellen kräver att denna jämförelse alltid ska ske med riktvärden för känslig 
mark medan man i den svenska metoden kan välja markanvändning. Detta kan bero på den 
mer gedigna förstudie som sker i den svenska metoden tack vare riskklassningen. Den 
utökade riskbedömningen innehåller ett utarbetande av platsspecifika riktvärden. En annan 
stor skillnad är i vilket läge metoderna betraktar riktvärden som överskridna. 
 
Metoden som användes i fältstudien är ett enkelt sätt att få en översiktlig bild över hur 
magnetfältet på området varierar. Tyvärr är den mer kvalitativ än kvantitativ, vilket innebär 
att det inte går att säga till vilken grad området är förorenat. 
 
Det är inte lätt att välja rätt interpoleringsmetod från kapitel 7, de har sina för- och nackdelar. 
I det här fallet visar kriging det mest överskådliga resultatet. Kriging är också den mest 
använda metoden. 
 
Bootstrap är en bra metod att beräkna medelvärdet för föroreningshalten på ett område 
eftersom det är enkelt att utföra dessa beräkningar oavsett hur fördelningen av provdata ser ut. 
Medelvärdet är dock inte alltid det bästa sättet att studera föroreningssituationen. Är området 
förorenat av punktkälla(or) så går man till väga på annat sätt, man studerar området som är 
förorenat samt dess omedelbara närhet för att ta reda på utbredningen. Bootstrap och 
medelvärdesberäkningar är mest tillämpbara på områden som inte är förorenade av 
punktkällor utan en har mer utbredd förorening, exempelvis upplag. 
 
När man studerar frekvenshistogrammen av de utförda medelvärdessimuleringarna kan man 
tydligt se fördelen med att använda den 95:e percentilen till beräkningar av den övre 95%-iga 
konfidensnivån. Andra metoder där man använder standardavvikelsen för att beräkna den 
95%-iga konfidensnivån bygger på att data ska vara normalfördelade. Vid få data, eller data 
med stora variationer blir inte de beräknade medelvärdena normalfördelade. 
 
Det är svårt att fatta ett korrekt beslut hur det förorenade området i Porsi ska behandlas. Det är 
oroväckande om de höga halterna av aluminium, bly och olja i grundvattnet kommer ut i 
våtmarken. De höga metallhalterna indikerar att marken är försurad och därför bör pH-
mätningar genomföras. En studie om vilken nivå grundvattnet befinner sig på, samt djupet på 
våtmarken skulle kunna vara ett sätt att se om dessa kommer i kontakt med varandra. Om det 
finns en passande in-situ saneringsmetod av grundvattnet, kan det vara en möjlighet att tas 
under övervägande. Uppgrävning och bortförsel av jorden på området kan innebära att risken 
för att många ämnen frigörs och kommer ut i våtmarken ökar. Ett kontrollprogram bör inrättas 
för att få mer kunskap om föroreningssituationen på platsen. Möjligheten att ta fram 
platsspecifika riktvärden bör beaktas. 
 
Med nuvarande markanvändning är problemen med föroreningssituationen i Vittjärv i första 
hand koncentrerade till myren. Där finns det höga halter av metallerna arsenik, koppar och 
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zink. Endast ett vattenprov är taget i myren, ytterligare prov kan vara aktuella för att få en 
bättre bild av utbredningen. Det bör studeras huruvida vattnet i diket på något sätt kan nå ut 
till Luleälven. Vattenprovet som är taget visar inga tecken på detta. Studien kan innehålla 
höjdmätningar längs med diket för att se åt vilket håll vattnet transporteras. Om 
markanvändningen ändras bör de övre marklagren transporteras bort så att de som vistas på 
området inte utsätts för exponering av förhöjda halter cancerogena PAH. 

12.2  Diskussion 
 
Porsi är ett av Vattenfalls värnområden. Det finns dock inga riktlinjer för vad man ska tänka 
på vid riskbedömning av förorenade värnområden. Mitt förslag är att riktvärden för känslig 
markanvändning alltid ska gälla. 
 
Metoden i kapitel 8, Bootstrap, är utformad i första hand för att gälla förorenad mark, men om 
medelvärdet är representativt för vattnet i området går det att använda även där. I Porsi är 
medelvärdet av ytvattenproverna närmast strandkanten representativt, de högsta 
föroreningshalterna borde vara närmast strandkanten eftersom vattnet är ganska stillastående. 
 
Vid användandet av den 95:e percentilen av medelvärdet i jämförelse med riktvärde kan man 
tänka sig att det bör finnas ett högsta värde som inget prov får överskrida, exempelvis två 
gånger riktvärdet på samma vis som norska SFT använder sig av. 
 
En intressant studie skulle vara att studera riktvärden för olika länder. Hur har dessa 
beräknats? Vad skiljer dem åt? 
 
Under arbetets gång har jag försökt utreda hur många prover man bör ta på ett förorenat 
område för att beräkningarna ska anses ha tillräcklig säkerhet statistiskt sätt. Trots kontakter 
med institutionen för matematisk statistik i både Umeå och Luleå har det inte gått att få ett 
svar på detta. Min egen uppfattning är att metoden i den här rapporten innebär att antalet 
provdata inte har någon egentlig betydelse för beräkningarna. Har man ett fåtal provdata 
kommer det högsta värdet ha stor betydelse. Har man exempelvis tre provdata och räknar ut 
1000 stycken medelvärden med hjälp av Bootstrapmetoden, säger sannolikheten att 37 
stycken kommer att innehålla enbart det högsta värdet. Den 95:e percentilen kommer då 
innehålla två av det högsta värdet och ett av det näst högsta. Problemet med få provdata i 
förhållande till det förorenade områdets storlek är att kunna motivera hur de representerar 
medelvärdet för hela området eftersom exempelvis ”hot spots” kanske inte hittas.  
 
Under fältstudien har jag utfört mätningar i ett rutnätsmönster över det förorenade området. I 
efterhand har jag insett att jag även borde ha gjort mätningar i de punkter där jord- och 
grundvattensprover tidigare tagits. Det hade varit intressant att göra en jämförelse om 
magnetfältet har extra höga värden i de punkter där jord- och grundvattensproverna visar på 
höga halter av metaller. 
 
Jag borde också ha gjort ett par mätningar i skogen några hundra meter bort där ingen 
förorening förväntas. De hade kunnat användas som områdets bakgrundsvärde.  
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Bilaga 1 

Fördelning av ansvar för den operativa tillsynen 
Med ansvar för den operativa tillsynen enligt angivna kapitel i miljöbalken, avses även föreskrifter meddelade 
med stöd av dessa kapitel. 
Tillsynsområden betecknade med Ö avser sådana där tillsyns- ansvaret kan överlåtas till en kommunal nämnd 
enligt 10 §. 
A. Naturvården, m.m. 
utom försvarets verksamheter enligt C 

 Tillsynsområde                                  Ansvarig myndighet 
A1      Nationalparker                          Länsstyrelsen 
A2      Naturreservat som beslutats av 
        länsstyrelsen (Ö)                       Länsstyrelsen 
A3      Naturreservat som beslutats av 
        kommunen                                Kommunal nämnd 
A4      Kulturreservat som beslutats av 
        länsstyrelsen (Ö)                       Länsstyrelsen 
A5      Kulturreservat som beslutats av 
        kommunen                                Kommunal nämnd 
A6      Naturminnen som beslutats av 
        länsstyrelsen (Ö)                       Länsstyrelsen 
A7      Naturminnen som beslutats av 
        kommunen                                Kommunal nämnd 
A8      Biotopskyddsområden på mark som 
        omfattas av bestämmelserna i 
        skogsvårdslagen                         
Skogsvårdsstyrelsen 
A9      Biotopskyddsområden utom sådana enligt 
        A8 (Ö)                                  Länsstyrelsen 
A10     Djur- och växtskyddsområden för vilka 
        länsstyrelsen meddelat föreskrifter 
        (Ö)                                     Länsstyrelsen 
A11     Djur- och växtskyddsområden för vilka 
        kommunen meddelat föreskrifter          Kommunal nämnd 
A12     Områden och föremål för vilka det finns 
        interimistiskt beslut enligt 7 kap. 24 § 
        miljöbalken meddelat av länsstyrelsen 
        (Ö)                                     Länsstyrelsen 
A13     Områden och föremål för vilka det 
        finns interimistiskt beslut enligt 
        7 kap. 24 § miljöbalken meddelat 
        av kommunen                             Kommunal nämnd 
A14     Jordbruksmark vad gäller skötsel 
        enligt 7, 8 och 12 kap. 
        miljöbalken (Ö)                         Länsstyrelsen 
A15     Frågor som avses i 12 kap. 
        6 § miljöbalken vad 
        gäller verksamhet eller 
        åtgärder som omfattas 
        av skogsvårdslagen (1979:429) 
        och som avser avverkning, 
        hyggesbehandling, bestånds- 
        anläggning, beståndsvård, 
        uttag av skogsbränsle, skogs- 
        bilvägar, skogsgödsling och 
        skogsmarks kalkning eller andra 
        skogsbruksåtgärder                      
Skogsvårdsstyrelsen 
A16     Frågor som avses i 12 kap. 
        6 § miljöbalken vad gäller 
        övriga verksamheter eller åtgärder 
        (Ö)                                     Länsstyrelsen 
A17     Strandskyddsområden (Ö)                 Länsstyrelsen 
A18     Vattenskyddsområden som beslutats av 
        länsstyrelsen (Ö)                       Länsstyrelsen 
A19     Vattenskyddsområden som beslutats av 
        kommunen                                Kommunal nämnd 
A20     Miljöskyddsområden, utom beträffande 
        verksamheter för vilka tillsynsansvaret 
        regleras i avsnitten B eller C i denna 
        bilaga (Ö)                              Länsstyrelsen 
A21     Vilthägn (Ö)                            Länsstyrelsen 
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A22     Verksamheter med marinvetenskaplig 
        forskning som bedrivs från 
        forskningsfartyg som är 
        registrerade i eller tillhör en 
        annan stat                              Länsstyrelsen 
A23     Frågor som omfattas av 8 kap. 
        1-4 §§ miljöbalken (Ö)                  Länsstyrelsen 
A24     Stängselgenombrot m.m. enligt           Länsstyrelsen 
        26 kap. 11 § miljöbalken (Ö) 
A25     Sådana verksamheter och åtgärder        
Skogsvårdsstyrelsen 
        som anges i A15 och som kan 
        påverka miljön i ett område som 
        avses i 7 kap. 27 § miljöbalken, 
        om verksamheten eller åtgärden 
        inte omfattas av tillsyn enligt 
        A1-A24 i denna bilaga 
A26     Verksamheter och åtgärder som           Länsstyrelsen 
        kan påverka miljön i ett sådant 
        område som avses i 7 kap. 27 § 
        miljöbalken i den mån 
        verksamheterna eller åtgärderna 
        inte omfattas av tillsyn enligt 
        A1-A25 i denna bilaga (Ö) 

 B. Verksamheter m.m. 
utom försvarets verksamheter enligt C. 

 Tillsynsområde                                  Ansvarig myndighet 

 Miljöfarliga verksamheter 

 B1      Miljöfarliga verksamheter som 
        omfattas av tillståndsplikt 
        enligt bilagan till förordningen 
        (1998:899) om miljöfarlig 
        verksamhet och hälsoskydd (Ö)           Länsstyrelsen 
B2      Miljöfarliga verksamheter med 
        beteckningen C i bilagan till 
        förordningen (1998:899) om 
        miljöfarlig verksamhet och hälso- 
        skydd                                   Kommunal nämnd 
B3      Miljöfarliga verksamheter i form 
        av jordbruk som inte anges i bilagan 
        till förordningen (1998:899) 
        om miljöfarlig verksamhet och 
        hälsoskydd men som omfattas av 
        föreskrifter med stöd av 12 kap. 
        10 § miljöbalken.                       Kommunal nämnd 
B4      Övriga miljöfarliga verksamheter 
        som inte särskilt tas upp i bilagan 
        till förordningen (1998:899) om 
        miljöfarlig verksamhet och hälso- 
        skydd                                   Kommunal nämnd 

 Förorenade områden 

 B5      Förorenade områden enligt 10 kap. 
        miljöbalken, där föroreningarna 
        härrör från pågående miljö- 
        farlig verksamhet med beteckningen 
        A eller B i bilagan till förordningen 
        (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
        och hälsoskydd eller från verksamhet av 
        detta slag som upphört efter den 30 
        juni 1969 och där tillsynen vid 
        tidpunkten för verksamhetens 
        upphörande inte hade överlåtits 
        enligt 44 a § miljöskyddslagen 
        (1969:387) (Ö)                          Länsstyrelsen 
B6      Andra förorenade områden enligt 
        10 kap. miljöbalken 
        än sådana som avses i B5                Kommunal nämnd 

 Vattenverksamheter, utom sådana som klassas som 



 

miljöfarlig verksamhet 

 B7      Tillståndspliktiga vatten- 
        verksamheter, utom sådana 
        enligt B8 (Ö)                           Länsstyrelsen 
B8      Vattentäkter för vilka kommunal 
        nämnd föreskrivit om tillståndsplikt 
        med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken     Kommunal nämnd 
B9      Vattenverksamheter som får 
        företas utan tillstånd (Ö)              Länsstyrelsen 

 Täkter, utom sådana som klassas som vattenverksamhet 

 B10     Tillståndspliktiga täkter utom 
        sådana enligt B11 (Ö)                   Länsstyrelsen 
B11     Husbehovstäkter för vilka 
        föreskrivits om tillståndsplikt 
        med stöd av 12 kap. 1 § andra 
        stycket miljöbalken (Ö)                 Länsstyrelsen 
B12     Ej tillståndspliktiga täkter (Ö)        Länsstyrelsen 

 Tillsyn enligt 17 kap. miljöbalken 

 B13     Tillsyn över efterlevnaden av 
        vad som beslutats med stöd av 
        17 kap. miljöbalken, i den mån 
        tillsynsmyndighet inte har 
        pekats ut enligt annan bestämmelse 
        i denna förordning eller annan 
        författning                             Länsstyrelsen 

 Övriga verksamheter 

 B14     Andra verksamheter och åtgärder 
        än miljöfarliga verksamheter, 
        vattenverksamheter eller täkter, som 
        kan orsaka olägenheter för människors 
        hälsa                                   Kommunal nämnd 
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Bilaga 2 
 
Bilaga två innehåller Naturvårdsverkets frågor man måste besvara för att kunna använda sig 
av generella riktvärden.  
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Bilaga 3 
 
Bilagan visar vilka parametrar som var begränsande vid beräkning av generella 
riktvärden.
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Bilaga 4 
 
Bilagan visar mätvärden från fältstudien. 
 
X(m) Y(m) Z (nT) 

0 0  
0 10  
0 20 53507 
0 30 53554 
0 40 53560 
0 50  
0 60  

10 0 53628 
10 10 53594 
10 20 53914 
10 30 53834 
10 40 53520 
10 50 53689 
10 60 53546 
20 0 54190 
20 10 53553 
20 20 53560 
20 30 53800 
20 40 53746 
20 50 53347 
20 60 53104 
30 0 53697 
30 10 53522 
30 20 53474 
30 30 53555 
30 40 53541 
30 50 53465 
30 60 53231 
40 0 53211 
40 10 53670 
40 20 52814 
40 30 53323 
40 40 53385 
40 50 53505 
40 60 53338 
50 0 53819 
50 10 52979 
50 20 53251 
50 30 53595 
50 40 53772 
50 50 53259 
50 60 53311 
60 0 53062 
60 10 54152 
60 20 53251 
60 30 53807 
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60 40 53579 
60 50 53442 
60 60 53776 

 



 

Bilaga 5 
 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, halterna är i mg/kg TS. 
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Naturvårdsverkets riktvärden för halter i förorenat grundvatten, halterna är i µg/l. 
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Svenska riktvärden för förorenat grundvatten vid bensinstationer�

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*�

Antimon� 10�

Arsenik� 50�

Bly� 10�

Cyanid, lättillgänglig� 50�

Kadmium� 5�

Koppar� 2000�

Krom� 50�

Kvicksilver� 1�

Nickel� 50�

Selen� 10�

Silver� 10�

�	�
����������������������������������������������������
������������������������������
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Riktvärden för halter i förorenat ytvatten, halterna är i µg/l. 

��
Nivå som innebär ökad risk för biol. 

effekter*�

Kanadensiskt vatten-

���

kvalitetskriterium�

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�

������������������� �����
���������!��������������"�����������������#�� �������������������
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