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Sammanfattning 

Risker med förorenad jord utreds ofta genom att jämföra uppmätta totalhalter med generella 
riktvärden. En riskbedömning som utgår från totalhalter överskattar ofta de verkliga riskerna 
för människans hälsa och miljö på en specifik plats. Ämnen som sitter hårt bundna till jordma-
trisen har ofta låg biotillgänglighet och är därför inte alltid tillgängliga för upptag av växter och 
människor. Syftet med examensarbetet var att utvärdera om platsspecifika riktvärden justerade 
med avseende på biotillgänglighet av metaller leder till att högre halter på förorenade områden 
kan accepteras och kvarlämnas, jämfört med om bedömningen grundar sig på Naturvårdsver-
kets generella riktvärden för förorenad jord. 
 
Förorenad jord från industriområden i Göteborg och Boden har undersökts. En karakterisering 
av jordproven har utförts för att ta reda på jordarnas egenskaper. Ett sekventiellt extraktionstest 
utfördes för att få information om hur arsenik, bly och kadmium är fraktionerade i jorden. 
Ämnena blev sekventiellt extraherade i fem fraktioner: (1) Utbytbara, (2) Karbonatbundet, (3) 
Bundet till Fe/Mn oxider, (4) Organiskt bundet och (5) Kvarvarande metaller. Tillämpningen 
av extraktionstestet gav relevant information om mobiliteten av ämnena i proven. Utifrån 
testet togs en totalhalt fram. Biotillgänglighetstest utfördes också, två växttillgänglighetstest 
(grobarhet och plantering) och ett oralt biotillgänglighetstest. Till sist beräknades platsspecifika 
riktvärden med hjälp av Naturvårdsverkets beräkningsverktyg samt PNEC (Predicted No-
Effect Concentration) –verktyget (ARCHE Consulting, 2017). 
 

Resultaten visade att platsspecifika riktvärden justerade med avseende på oral biotillgänglighet 
av metaller leder till att högre halter på förorenade områden kan accepteras och kvarlämnas om 
den styrande faktorn för riktvärdet är hälsobaserat, enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell. 
Det platsspecifika riktvärdet för arsenik, för samtliga prov, resulterade i ett riktvärde 1,6 gånger 
större än Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM). 
Växttestresultaten kunde inte användas på grund av att resultaten var opålitliga. 
 
Resultatet från PNEC-kalkylverktyget visade att verktyget kan användas för att argumentera att 
högre halter kan kvarlämnas och accepteras. Detta gäller om potentiellt påverkade arter är lägre 
än vad som accepteras att påverkas inom Naturvårdsverkets generella riktvärden och om total-
halten av metaller är högre än Naturvårdsverkets generella riktvärden. Resultatet stämde för ett 
prov, där blyhalten var högre än Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM och antalet 
potentiellt påverkade arter var lägre än vad som accepteras att påverkas vid det generella rikt-
värdet. PNEC-kalkylverktyget kan vara tillämpbart om marklevande organismer är av bety-
delse vid en riskbedömning. Platsspecifika PNEC-värden kan resultera i att onödig sanering 
undviks. 
 
Slutsatserna från arbetet är att biotillgänglighetsanalyser är lämpliga att tillämpa om jordförore-
ningen leder till stora konsekvenser i en riskbedömning, om totalhalten överskrider generella 

riktvärden i liten grad, markekosystem eller människor är exponerade för föroreningen och om 
intag av jord och/eller upptag i växt är viktiga exponeringsvägar. 
 
Kontakt togs med Bodens kommun samt Göteborgs miljöförvaltning för att få en uppfattning 
om biotillgänglighetsanalyser inkluderas i riskbedömningar i respektive kommun. Resultatet 
från intervjuerna visade att ingen av kommunerna har erfarenhet av biotillgänglighetstester. 
 



 

Nyckelord: Biotillgänglighet, kemiska metoder, oral biotillgänglighet, riskbedömning, total-
haltsanalyser, växttillgänglighet  



 

Abstract 

When assessing the risk to humans and the environment from toxic metals in soil is it common 
to compare total concentrations in the soil with generic guideline values for contaminated soil 
to determine the contamination level. The use of total concentrations in soils provides a con-
servative approach due to the fact that it is assumed that all the metals in the soil are available 
for uptake by humans or living organisms. Bioaccessible compounds represent a better estimate 
of exposure than total concentrations of soil contaminants. The aim with this master thesis was 
to evaluate if site-specific guideline values adjusted with bioavailability of metals results in that 
higher metal concentrations on contaminated sites can be left and accepted, compared if an 
assessment is done with Swedish Environmental Protection Agency's (EPA) general guideline 
values. 
 
Contaminated soil from industrial areas in Gothenburg and Boden have been investigated. A 
characterization of the soil samples was made to get knowledge about the soil properties. A 
sequential extraction test was performed to obtain information about how the contaminating 
elements, arsenic, lead, and cadmium, are fractionated. Elements were sequentially extracted in 
five steps representing operationally defined element fractions: (1) Changeable, (2) Carbonate 
bound, (3) Bound to Fe/Mn oxides, (4) Bound to organic matter or secondary sulfides and (5) 
Residual. The extraction test provided relevant information about the mobility of the elements 
in the samples. Based on the test, a total content was obtained. Bioavailability was evaluated by 
two plant tests (germination and growth) and an oral bioavailability test. Finally, site-specific 

guideline values were calculated using the Swedish Environmental Protection Agency's calcu-
lation tool and the Predicted No-Effect Concentration (PNEC) tool (ARCHE Consulting, 
2017).  
 
The results show that site-specific guideline values adjusted with oral bioavailability of metals 
results in that higher concentrations can be accepted and left on the site if human health is the 
controlling factor for the specific guideline values. The site-specific guideline value for arsenic 
became 1,6 times greater than Swedish EPA´s guideline value for less sensitive land use. The 
plant test results could not be used because they were unreliable.  
 
For the site-specific guideline values based on soil properties, the results show that if potentially 
affected species are lower than what is accepted within the Swedish EPA´s general guideline 
values, and if the total concentration is higher than the general guideline values, it is justifiable 
to use the PNEC tool to argue that higher concentrations can be left and accepted on the site. 
This was true for one sample in this test. The total lead concentration was higher than the 
general guideline value for less sensitive land use, but the affected species fraction was less than 
what is accepted for the general guideline value.  
 
The conclusions from this work is that bioavailability analyses are motivated if the soil contam-

inant lead to major problems in a risk assessment, if the total concentrations exceed the general 
guideline values to a small extent, if soil ecosystem or humans are exposed to a contaminant 
and if oral ingestion and/or intake in-plant is important exposure routes.  
 
Interviews with the municipality of Boden and Gothenburg’s environmental governance 
showed that none of the municipalities have experience of applying bioavailability tests in soil 
remediation projects. 
 



 

Keywords: Bioavailability, chemical methods, oral bioavailability, plant availability, risk assess-
ment, total concentrations  



 

Beteckningar och förkortningar 

Beteckningar 
Al Aluminium 
As Arsenik 
Ca Kalcium 
Cd Kadmium 
Co Kobolt 
Cr Krom 
Fe Järn 
Hg Kvicksilver 
K Kalium 
Mn Mangan 
Na Natrium 
Ni Nickel 
P Fosfor 
Pb Bly 
Sb Antimon 
Zn Zink 

   

Förkortningar  
KM Känslig markanvändning 
LOI Loss on Ignition (Glödgningsförlust) (%) 
MC Moisture content (Vattenmängd) (%) 
MKM Mindre känslig markanvändning 
PNEC Predicted No Effect-Concentration  
PSRV Platsspecifikt riktvärde 
SOC Organic Carbon Content (Organiskt kolinnehåll) (%) 
TS Total solids (Torrsubstans) (%)  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
I Sverige finns det 16 miljökvalitetsmål som Sveriges regering och riksdag har fastställt. Ett av 
målen är Giftfri miljö, som innebär att till år 2020 ska det finnas förutsättningar för att skydda 
människors hälsa och miljö från farliga kemikalier (Kemikalieinspektionen, 2018). Definitionen 
lyder: 
 
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära 
noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av natur-
ligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna" (Ds 2012:23). Inom miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö har regeringen fastställt sex preciseringar så att med målet avses att: 

 

- ”den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är 
skadlig för människor eller den biologiska mångfalden, 

- användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört, 

- spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och 
uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa 

ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga, 

- förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot 
mot människors hälsa eller miljön, 

- kunskap om kemiska ämnens miljö-och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig 
för riskbedömning, och 

- information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och va-
ror är tillgänglig” (Ds 2012:23). 

 
I Europa finns det omkring 2,4 miljoner kontaminerade platser och totalt sett behöver cirka 
340 000 av platserna saneras (Panagos et al., 2013). I Sverige är drygt 80 000 förorenade områ-
den identifierade. Enligt kemikalieinspektionen (2017) kommer inte miljömålet vara uppfyllt 
till år 2020. Länsstyrelserna i Sverige har arbetat med riskklassning av de mest förorenade om-
rådena. Riskklassningen utgår från Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade 
områden (MIFO). Det finns fyra stycken riskklasser som utgår från föroreningarnas farlighet, 
föroreningsnivå, förutsättningar för spridning samt känslighet och skyddsvärde i området och 
omgivningen. Riskklass 1 innebär, mycket stor risk; riskklass 2, stor risk; riskklass 3, måttlig risk 
och riskklass 4, liten risk (Naturvårdsverket, 1999). Enligt Naturvårdsverket (2018) finns det 
omkring 1 000 förorenade områden med riskklass 1 i Sverige. Riskklass 1 innebär områden 
med mycket stor risk som behöver åtgärdas. Orsaken till föroreningarna är framförallt tidigare 

industriverksamhet, exempelvis träimpregnering, massa- och pappersindustri, kemisk industri 
samt glasbruk.  

 
Risker med förorenad jord utreds ofta genom att jämföra uppmätta totalhalter med generella 
riktvärden (Rieuwerts et al., 1998; Carlon, 2007; Kumpiene et al., 2017). Det är ett konserva-
tivt förhållningssätt att göra en riskbedömning på totalhalter (Wragg & Cave, 2002; Oomen et 
al., 2006). Ofta fås totalhalten genom olika extraktionsmetoder som extraherar en stor andel av 
ämnena som sitter bundna till jordmatrisen. Rieuwerts et al. (1998) förklarar att den totala 
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koncentrationen inte är det “äkta värdet”, utan refererar till den fraktion av metaller som kan 
avlägsnas med starka extraktionsmedel, såsom salpetersyra och perklorsyror. Enligt Kleja et al. 
(2014) är totalkoncentrationen en indikator på toxicitet, men att biologiska effekter och total-
koncentrationer inte är direkt relaterade. Vissa ämnen är inte alltid tillgängliga för interaktion 

med exempelvis människokroppen menar National Research Council (2003). Genom att ta 
hänsyn till hur stor del av de totala koncentrationerna av organiska och icke organiska ämnen 
som är biotillgängliga skulle mer representativa resultat av exponeringen erhållas jämfört med 
totalhalter i en riskbedömning (Wragg & Cave, 2002). Det är viktigt att känna till mobiliteten 
för att kunna förstå hur ett element påverkar biologiska system. Den geokemiska miljön och 
inte totalhalten är vad som bestämmer ett elements påverkan, det vill säga biotillgängligheten 
(Ingri, 2012). 

 
Enligt Kleja et al. (2014) är de främsta drivkrafterna att inkludera biotillgänglighetsanalyser i 
riskbedömningar att noggrannheten ökar och att kostnaderna minskar vilket leder till hållbarare 
saneringsåtgärder. Kleja et al. (2014) menar att även inom kraftigt kontaminerade områden kan 
det finnas områden som är måttligt förorenade. Om dessa områden saneras i onödan kan det 
resultera i höga kostnader. Om en fördjupad riskbedömning med hänsyn till biotillgänglighet 
görs på ett korrekt sätt kan det leda till stor skillnad i mängden behandlade massor, kostnader 
och miljöpåverkan. Kleja et al. (2014) menar också att om biotillgänglighetskonceptet införs i 
riskbedömningar öppnar det upp för fler platsspecifika hanteringsalternativ baserade på immo-
bilisering av föroreningar, det vill säga minskning av biotillgängligheten.  

 
Mellan åren 2003–2009 pågick kunskapsprogrammet Hållbar Sanering. Naturvårdsverket ansåg 
att det förelåg en kunskapsbrist om risker med förorenade områden och hur de bör identifieras 

samt hanteras på ett effektivt sätt. Programmet innehåller ett femtiotal projekt inom Undersök-
ningsmetoder, Riskvärdering, Riskbedömning, Åtgärdslösningar samt Riskkommunikation. 
Ett av projekten var ”Biotillgänglighet som företeelse och dess användning vid riskbedömning-
ar av förorenade områden”. Syftet med projektet var att ge en överblick och förståelse för 
biotillgänglighet och hur det kan användas vid humanriskbedömningar på förorenade områden 
(Naturvårdsverket, 2012). Det finns ett ökat intresse för användning av biotillgänglighet vid 
riskbedömning och hantering av förorenade områden (National Research Council, 2003; 
Kumpiene et al., 2017). När rapporten ”Biotillgänglighet som företeelse och dess användning 
vid riskbedömningar av förorenade områden” skrevs 2009 menade Törneman m.fl. (2009) att 
biotillgänglighet sällan används i riskbedömningar i Sverige men att det troligtvis kommer öka i 
framtiden.  

 
1.2 Introduktion 
Arbetet är uppdelat i två delar. Den första delen är en teoridel där syftet har varit att belysa 
vilka biotillgänglighetstester som finns och vilka som är mest lämpade att inkludera i en riskbe-
dömning. Arbetet inkluderar en undersökning huruvida fördjupade riskbedömningar tillämpas 
i Sverige med avseende på biotillgänglighet. Den andra delen är en praktisk del där biotillgäng-
lighetstester har utförts och platsspecifika riktvärden har beräknats. Kontakt togs även med 
Bodens kommun och Göteborgs miljöförvaltning angående användning av biotillgänglighetsa-

nalyser i respektive kommun. 
 
I examensarbetet har förorenad jord från Boden och Göteborg undersökts. Jordarna har under-
sökts med avseende på oral biotillgänglighet och växttillgänglighet av oorganiska ämnen. Oral 
biotillgänglighet definieras som den fraktion av ett ämne i intagen jord som når stora kretslop-
pet (International Organization for Standardization (ISO), 2016). Växttillgänglighet definieras 
som den fraktion av den miljömässigt tillgängliga föreningen som en växt tar upp genom fysio-
logiskt drivna processer (ISO, 2015). Sammanfattningsvis kan biotillgänglighet definieras som 
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”graden av vilka kemikalier som finns närvarande i jorden som kan tas upp eller metaboliseras 
av humana eller ekologiska receptorer eller är tillgängliga för att interagera med biologiska 
system” (ISO, 2008), där de humana och ekologiska receptorerna representerar oral biotill-
gänglighet respektive växttillgänglighet.  

 
1.3 Syfte 
Utvärdera om platsspecifika riktvärden justerade med avseende på biotillgänglighet av metaller 
leder till att högre halter på förorenade områden kan accepteras och kvarlämnas, jämfört med 
om bedömningen grundar sig på Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad jord. 
Arbetet syftar till att besvara följande frågeställningar:  

 
Del 1: Litteraturstudie 

1. Vad är skillnaden mellan en förenklad och fördjupad riskbedömning? 
2. Vad innebär biotillgänglighet och vad påverkar den? 
3. Vilka biotillgänglighetsanalyser används i Sverige och internationellt? 
4. När bör biotillgänglighet inkluderas i en riskbedömning? 
5. Tillämpas biotillgänglighet i Naturvårdsverkets beräkningsmodell för riktvärden? 
6. Vilka fallstudier finns det från Sverige där biotillgänglighetsanalyser har analyse-

rats? 
Del 2: Analyser och intervju 

7. Skiljer sig platsspecifika riktvärden justerade med avseende på biotillgänglighet 
av metaller från Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad jord? 

8. Hur känslig är Naturvårdsverkets beräkningsprogram för variation av oral bio-
tillgänglighet med och utan hänsyn till skydd av markmiljö? 

9. Resulterar platsspecifika riktvärden justerade med avseende på jordegenskaper 
att högre halter av förorenad jord kan kvarlämnas jämfört med Naturvårdsver-
kets generella riktvärden?  

10. Tillämpas biotillgänglighet i riskbedömningar i Göteborg och Boden? 
 
1.4 Hypotes 
Platsspecifika riktvärden justerade med avseende på biotillgänglighet av metaller leder till att 
högre halter på förorenade områden kan accepteras och kvarlämnas.  
 
1.5 Begränsningar 
Rapporten fokuserar enbart på oorganiska markföroreningar från industriområden i Göteborg 
och Boden. De utförda biotillgänglighetstesterna omfattar oral biotillgänglighet samt växttill-
gänglighet. Metoden för oral biotillgänglighet är enbart validerad för arsenik, antimon, kad-
mium samt bly. Inga förhöjda halter av antimon påträffades i någon provpunkt, biotillgänglig-
heten har därför undersökts för arsenik, bly samt kadmium. Provpunkter valdes utifrån vad som 
har varit praktiskt möjligt. Arsenik är en halvmetall, men i rapporten inkluderas den i benäm-
ningen ”metall”.  
 
På grund av tidsbrist har det inte varit möjligt att undersöka den totala omfattningen av hur 
ofta biotillgänglighet tillämpas i Sverige. De fall som är redovisade representerar inte alla risk-
bedömningar där biotillgänglighet har inkluderats, på grund av samma anledning har kontakt 
endast tagits med Bodens kommun samt Göteborgs miljökontor där frågan har ställts om an-
vändningen av biotillgänglighet i riskbedömningar i respektive kommun. Valen av kommuner 
har gjorts utifrån kontakter, geografisk spridning samt spridning i antal invånare.  
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2 Litteraturstudie 

2.1 Förenklad och fördjupad riskbedömning 
För att avgöra om det finns ett behov av efterbehandling av förorenade områden görs en risk-
bedömning. För att ett förorenat område ska kunna utgöra en risk krävs tre komponenter, 
föroreningskälla (förorening i olika medier), transportvägar (mark, luft och vatten) samt ett 
skyddsobjekt (människa, miljö och naturresurser), se Figur 1 (Naturvårdsverket, 2009b). 

 

 

Figur 1. Föroreningskälla, transportväg samt ett skyddsobjekt. Om samtliga kompo-
nenter finns föreligger det en risk att en negativ effekt kan uppstå. Modifierad från Na-
turvårdsverket (2009b). 

Riskbedömningens syfte är att estimera riskerna kopplade till föroreningssituationen idag och i 
framtiden. När det är klarlagt ska riskbedömningen ge svar på hur mycket riskerna bör minskas 

för att inte skada människor, miljö och naturresurser. Den generella riskbedömningsmetodiken 
består av fyra huvudmoment (Naturvårdsverket, 2009b): 

 

- Problembeskrivning inklusive en konceptuell modell. 

- Exponeringsanalys. 

- Effektanalys. 

- Riskkarakterisering (Naturvårdsverket, 2009b). 

 
Vid en effektanalys tas underlag fram för att kunna uppskatta vid vilka koncentrationer eller 
doser som negativa effekter kan uppkomma. Vid en förenklad riskbedömning används ofta 
generella eller platsspecifika risk- och gränsvärden som jämförelsevärden för de uppmätta hal-
terna. De representerar nivåer under vilka riskerna för negativa effekter är acceptabla. Över-
skridande av riktvärdena är dock inte detsamma som att negativa effekter kommer att uppstå. 
En fördjupad riskbedömning kan vara motiverad då förutsättningarna är komplexa eller rikt- 
och gränsvärden saknas. Vid fördjupad riskbedömning kan underlag från toxikologiska eller 
ekotoxikologiska tester och biologiska undersökningar behöva sammanställas. Övergången från 
en förenklad till fördjupad riskbedömning kan vara diffus. Om haltkriterier (generella riktvär-
den) för föroreningarna i fråga finns, menar Naturvårdsverket (2009b) att en förenklad riskbe-
dömning kan utföras. Det är viktigt att förutsättningarna för riktvärdena stämmer med förut-
sättningarna på området (Naturvårdsverket, 2009b). 

 
Markanvändning och skyddsobjekt är viktiga parametrar när riktvärden ska tas fram. Beroende 
på vilken typ av markanvändning som planeras på platsen påverkar den de aktiviteter som kan 
förekomma samt vilka grupper som exponeras och i vilken omfattning. Typen av markan-
vändning påverkar också kravet på skydd av markmiljön i området. Naturvårdsverkets riktvär-
desmodell använder två olika typer av markanvändning för beräkning av generella riktvärden 
(Naturvårdsverket, 2009a): 
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- ”Känslig markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av markanvänd-
ning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom områ-
det under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas” 

(Naturvårdsverket, 2009a).  
 

- ”Mindre känslig markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av markan-
vändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara 
personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som 
vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är 
av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation etableras 
och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter samt 
ytvatten skyddas” (Naturvårdsverket, 2009a). 

 
Tabell 1 redovisar de skyddsobjekt som ska beaktas vid de två olika markanvändningsscenarier-
na. 

Tabell 1. Skyddsobjekt som ska beaktas vid känslig markanvändning (KM) respektive mindre käns-
lig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2009a). 

Skyddsobjekt KM MKM 

Människor vistas på 
området 

Heltidsvistelse Deltidsvistelse 

Markmiljön på området 
Skydd av markens ekologiska 

funktion 
Begränsat skydd av markens ekolo-

giska funktion 

Grundvatten 
Grundvatten inom och intill 

området skyddas 
Grundvatten 200 meter nedströms 

området skyddas 

Ytvatten 

Skydd av ytvatten 

Skydd av vattenlevande organ-
ismer 

Skydd av ytvatten 

Skydd av vattenlevande organismer 

 
As, Cd, Cr, Cu, Ni, Mo, Hg, Pb och Zn är exempel på ämnen som ofta överskrider bak-
grundshalter och länders nationella riktvärden på industriområden och jordbruksmark. Det 
finns fler ämnen som ofta förekommer i halter överskridande bakgrundshalter i mark exempel-
vis Se, Sn och Sb. Ämnena saknar rikt- eller gränsvärden och är därför mindre studerade. Det 
stora antalet kontaminerade platser som finns i Sverige och över hela världen samt komplexite-
ten hos ämnena ger incitament till att hitta nya saneringsåtgärder (Kumpiene m.fl., 2017).  

 
Enligt Liljelind & Barregård (2008) är det viktigt att skilja mellan koncentrationen av ämnen i 
miljön, koncentrationen som kommer i kontakt med människan och koncentrationen som tas 
upp i kroppen. När substansen är adsorberad i en kropp benämns det dos (Liljelind & Barre-
gård, 2008). Det finns tre stycken primära exponeringsvägar vid humanriskbedömningar som är 
relevanta vid exponering för kontaminerad jord: oralt intag (förtäring), inhalering och dermalt 
upptag (Törneman et al., 2009; ISO, 2016), se Figur 2. Förtäring anses vara den mest kritiska 

exponeringsvägen (Paustenbach, 2000; ISO, 2016) och bedömning görs ofta med avseende på 
jordintag av barn (ISO, 2016). 
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Figur 2. De primära exponeringsvägarna vid humanriskbedömningar vid kon-
takt med kontaminerad jord modifierad från Törneman m.fl. (2009). 

 
Paustenbach (2000) menar att den biotillgängliga delen vid oralt intag av exempelvis bly kan 
vara låg då ämnena är bundna i jordpartikeln. De kan exempelvis vara bundna via sorption och 
utfällning (Ruby m.fl., 1999). Om ämnen inte kan frigöras från ett medium, innebär det att de 
inte är biotillgängliga och följden av det blir att ämnena inte utgör någon risk (Paustenbach, 
2000). 

 
Naturvårdsverket (2009a) menar att biotillgängligheten beror av föroreningens kemiska och 
fysikaliska form vilket gör den platsspecifik. I de generella riktvärdena har den relativa biotill-
gängligheten antagits vara 1, vilket innebär att 100 % av ämnet antas vara tillgängligt för upp-
tag. Om det finns tillräckligt med underlag kan justeringar göras för den relativa biotillgänglig-
heten i en platsspecifik riskbedömning menar Naturvårdsverket (2009a). 

 
2.2 Vad är biotillgänglighet och vad påverkar den? 
Biotillgänglighet kan förklaras följande: ”Graden av vilka kemikalier som finns närvarande i 
jorden som kan tas upp eller metaboliseras av humana eller ekologiska receptorer eller är till-
gängliga för att interagera med biologiska system” (ISO, 2008). Biotillgängligheten måste 
definieras i förhållande till organismen eller markfunktionen som ska skyddas. Idealiskt bör 
metoder som används vara så generella som möjligt, så att de är tillämpbara på så många organ-
ismer som möjligt. Biologiska tester (exempelvis ISO (2015)), där organismer och/eller mark-
funktioner används direkt, är ett sätt att tillämpa biotillgänglighet. Med hjälp av biologiska 
tester blir organismer exponerade för jordmaterial och möjliga effekter kan övervakas. Om 
exempelvis mortalitet och/eller tillväxtinhibering visas är det troligt att det förekommer biotill-
gängliga föroreningar. Biologiska tester har hög relevans men är i allmänhet kostsamma, 
tidskrävande och komplicerade att utföra samt utvärdera, vilket leder till begränsningar i prak-
tiska riskbedömningar. Ett alternativ till biologiska tester är kemiska tester som är billigare, 
snabbare samt lättare att kommersialisera. För att kemiska tester ska kunna användas ska de vara 
standardiserade och korrelerade mot biologiska tester (Kleja et al., 2014). 

 
National Research Council (2003) menar att biotillgänglighetstester för oorganiska ämnen 
började inkluderas i humana riskbedömningar i slutet på 1980-talet. Detta främst på grund av 

att barn omkring gruvområdet Rocky Mountain West var exponerade för bly i jord, vilket i 
sin tur ledde till stor oro i befolkningen. Ett flertal biologiska tester påbörjades. Biotillgänglig-
hetsmodeller för råttor (Freeman et al., 1992) samt svin (Casteel et al., 1997a) utvecklades. 
Framgången med tillvägagångssättet resulterade i att modeller även utvecklades för test av 
biotillgänglighet av arsenik på svin och apor (Freeman et al., 1995; Casteel, 1997b) (National 
Research Council, 2003). 
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Enligt National Research Council (2003) finns det flera olika definitioner av biotillgänglighet i 
litteraturen och det skiljer sig ofta mellan olika discipliner. På grund av urvalet av definitioner 
väljer National Research Council (2003) att använda sig av uttrycket ”biotillgänglighetsproces-
ser”, vilka beskrivs i Figur 3.  

 

 
Figur 3. Processer i jord och sediment modifierad från Törneman m.fl. (2009) och National Research 
Council (2003). 

 
”A” i Figur 3 representerar fysiska och biokemiska fenomen som binder och frigör, exponerar 
eller löser upp en förorening. Detta kan inkludera geologiska processer som vittring, kemiska 
processer som redoxreaktioner eller komplexbildning samt biokemiska processer som till ex-
empel hydrolytiska enzymer (National Research Council, 2003).  

 
”B” i Figur 3 visar transporten av ett frisatt ämne till membranet i en organism. Diffusion eller 
advektion kan göra att ett frisatt ämne kan nå receptorn (människa, planta eller mikrob). Bio-
tillgänglighetsprocesserna, A och B, innefattar olika kemiska och biokemiska fenomen som kan 
påverka frisättningen och transporten av upplösta föroreningar. ”C” i Figur 3 visar transporten 
av en förorening som har varit bunden till den fasta fasen. Transporten kan vara viktig vid 
hudkontakt, oralt intag av jord och/eller sediment samt exponering av grävande organismer i 
jord eller sediment (National Research Council, 2003).  

 
”D” i Figur 3 visar föroreningens transport från en yttre miljö, genom en fysiologisk barriär in i 
ett levande system. ”E” visar vägen en förorening kan ta efter att ämnet har blivit upptaget i 
organismen. National Research Council (2003) menar att ”A-C” i Figur 3 kan ses som både 
transport- och biotillgänglighetsprocesser. ”D” kan ses som en mer traditionell beskrivning av 
biotillgänglighet. National Research Council (2003) tycker dock att samtliga steg (A-D) i Figur 
3 ska inkluderas i definitionen för ”biotillgänglighetsprocesser”. 

 
Det finns olika begrepp inom den biologiska tillgängligheten. Bioåtkomlighet samt biotillgäng-
lighet är två exempel. Bioåtkomlighet betyder att ämnen är tillgängliga för biologiskt upptag 
(A-C i Figur 3). Biotillgänglighet representerar samtliga processer från att ämnet blir bioåtkom-
ligt till att ämnet tas upp i organismen och når organen (A-E i Figur 3) (Törneman m.fl., 

2009). Absolut och relativ biotillgänglighet är två andra begrepp som är viktiga. Absolut bio-
tillgänglighet är den fraktion av den applicerade dosen som adsorberas och når det stora krets-
loppet (blodomloppet) (ISO, 2016). Applicerad dos är mängden föroreningar som tas upp, 
ligger på ytan på huden eller som inandas, den externa dosen. Den mängd som adsorberas och 
når kretsloppet kallas intern dos och är i sin tur är beroende av den absoluta biotillgängligheten 
av föroreningarna. Den fraktion av den applicerade dosen som adsorberas, den absoluta biotill-
gängligheten, kan inte vara större än 100 % (National Research Council, 2003). Förhållandet 
mellan extern och intern dos beskrivs i Figur 4. 
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Figur 4. Visar förhållandet mellan extern och intern dos modifierad från Liljelind & Barregård (2008).  

 
Den relativa orala biotillgängligheten (RBA) avser skillnaden i biotillgänglighet mellan den 
doseringsmatris som använts i ett toxicitetsförsök och den matris där föroreningen finns 
(Törneman m.fl., 2009). Den relativa biotillgängligheten säger inget om mängden ämnen som 
adsorberas in i en kropp, den ger ett förhållande mellan mängden adsorberat under olika om-
ständigheter. Den relativa biotillgängligheten kan vara mer eller mindre än 1 (National 
Research Council, 2003; ISO, 2016).  
 
Enligt Rieuwerts et al. (1998) beror biotillgängligheten för metaller främst på fördelningen 
mellan fast och löst fas. Fördelningen i sin tur beror av markprocesser såsom katjonutbyte, 
specifik adsorption, utfällning samt komplexbildning. pH är den parameter som har störst 
påverkan på metallers biotillgänglighet i jord. Löslighet och pH visar ofta ett invers-förhållande 
för katjoniska metaller. Närvaro av lera och Fe, Mn-oxider tenderar att öka adsorptionen vilket 
i sin tur minskar biotillgängligheten (Rieuwerts et al.,1998). Organiskt material och oxidhyd-
roxider av järn och mangan har stora specifika ytor vilket gör dem viktiga vid sorption. Ladd-
ningsdensiteten på ytan, totala laddningen samt vilken laddning andra species har i omgivning-
en påverkar sorptionen. Det som avgör mest är pH, redox samt jonstyrkan (Ingri, 2012).  
 

Sorption påverkar ämnens biotillgänglighet och den kan delas in i adsorption till ytor, fällnings-
reaktioner på ytor samt absorption i den fasta fasen. Ju längre tid som föroreningen är i kontakt 
med materialet desto mer ökar sorptionen, se Figur 5. Detta kallas föråldring, vilket i sin tur 
kan minska biotillgängligheten (Törneman m.fl., 2009).  
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Figur 5. Ett exempel på hur bly med ökande kontakttid kan ändra fastläggningstill-
stånd i jord på mikropornivå. Från vänster till höger: diffusion, elektrostatiska och 
kemiska bindningar, transport till mikropor och övertäckning av organiskt material. 
Modifierad från Törneman m.fl. (2009) och National Research Council (2003). 

 
Törneman m.fl. (2009) har gjort en sammanställning av organiska och oorganiska ämnens 
fastläggningsegenskaper och hur det i sin tur påverkar biotillgänglighet baserat på sammanställ-
ningar gjorda av National Research Council (2003) och National Environmental Policy Insti-
tute (NEPI) (2000), se Tabell 2. 
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Tabell 2. Ämnens fastläggningsegenskaper och påverkan på biotillgänglighet. Modifierad av Törneman m. 
fl. (2009) från National Research Council (2003) och NEPI (2000). 

Ämnestyp 
Dominerande fastlägg-

ningsprocess 

Påverkad av 
pH och 

jonstyrka 
Reversibel? 

Påverkan på 

biotillgänglighet 

Näringsämnen (t.ex. Ca, 

Na, K) 

Fysikalisk sorption, 

jonbyte 

Ja. Ersätter 
t.ex. metal-

ler som då 
frisätts 

Ja, utbytbar _ 

Olika tvåvärda metall-
joner (t.ex. Pb, Cu, Co) 

Kemisk sorption Nej 
Nej eftersom de 

binds in i den fasta 
strukturen 

+ 

Vissa tvåvärda och 
treväda katjoner samt 

oxyanjoner 
Kemisk fällning Ja Mycket begränsad + 

 
Organiska: 

    

Pesticider/herbicider Kemisk adsorption Nej 
Inte fullt, hysteres* 
finns dokumente-

rad 
++ 

PAH, VOC, SVOC, 
PCB 

Adsorption Nej Begränsad ++ 

Klorerade fenoler, tensi-
der 

Kemisk adsorption Ja Mycket begränsad + 

*När den frigjorda mängden inte är lika stor som den ursprungliga fastlagda (Sparks, 1995).  
 

Biotillgängligheten kan påverkas och ändras över tid. Om den fasta matrisen förändras fysio-
kemiskt, exempelvis genom sänkt pH, kan biotillgängligheten för fastlagda ämnen förändras 
(Törneman et al., 2009). I Sverige ska efterbehandling av förorenade områden minska risken 
att människor och miljön skadas. Det är viktigt vid en riskbedömning att tänka både kort- och 
långsiktigt. Ett långt tidsperspektiv är mellan 100–1000 år. Det är viktigt att uppskatta riskerna 
över ett längre tidsperspektiv för att bland annat uppfylla miljöbalkens mål att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö (Naturvårdsverket, 2009b). 
Det kan vara svårt att förutse hur biotillgängligheten ser ut efter så många år. Studier har visat 
att ämnen ofta blir mindre biotillgängliga över tid eftersom de binds hårdare till den fasta matri-
sen, se Figur 5 (Törneman m.fl. (2009). I rapporten ”Biotillgänglighet som företeelse och dess 
användning vid riskbedömningar av förorenade områden” (Törneman m.fl., 2009) gjordes en 
sammanställning över möjliga sätt att hantera problematiken: 

 

- Kvalitativ bedömning av hur biotillgängligheten kan ändras över tid. Fysiokemiska 
egenskaper såsom förekomsten av organiska eller oorganiska konstituenter och/eller 
kännedom om möjliga förändringar i området bör informationen baseras på. 
 

- Kvantitativa bedömningar i form av beräkningar eller mätningar. Det kan vara lämp-
ligt om den kvalitativa bedömningen visar på stora potentiella förändringar för bio-
tillgängligheten över lång tid.    

 

- Framtida möjliga reaktioner, till exempel utfällningsreaktioner mellan oorganiska 
föroreningar eller andra oorganiska konstituenter. Reaktionerna kan minska biotill-
gängligheten och kan beräknas fram med modeller, ett exempel är PHREEQC 
(http://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/GWC_coupled/phreeqc/) (USGS, 2017). 
 

http://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/GWC_coupled/phreeqc/)
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- Med hjälp av jämviktsmodeller och kinetiskt baserade modeller kan graden av fram-
tida fastläggning mellan den organiska och den fasta matrisen uppskattas.  

 

- Bestämma biotillgängligheten på en artificiellt åldrad jord- eller sedimentmatris.  

 

- Extraktionstester kan användas på den fasta matrisen. Den andel av föroreningarna 
som är kvar efter användning av starka extraktionsmedel bör inte vara biotillgängliga, 
även efter en lång tidsperiod (Törneman m.fl., 2009). 

 
2.3 Biotillgänglighetsanalyser i Sverige och internationellt  
Kumpiene m.fl. (2017) menar att det inte finns några enkla och universella analysmetoder för 
att kvantifiera biotillgängligheten som kan ge resultat för samtliga levande organismer och 
scenarier. Flera olika verktyg är därför motiverat. Idag finns två generella metoder för att be-
döma biotillgängligheten för spårelement: 
 

1. Kemiska metoder som bedömer den potentiella biotillgängligheten utanför en cell 
(in vitro). 

2. Biologiska analyser som kan bedöma biotillgängligheten i en cell (in vivo) (Kum-
piene m.fl., 2017). 

 
ISO (2008) beskriver förhållandet mellan kemiska och biologiska metoder samt bioackumula-
tion i Figur 6.  

 

 

Figur 6. Förhållande mellan kemiska och biologiska analyser samt bioackumulation, modifie-
rad från ISO (2008). 

Det går också att ta hjälp av teoretiska modeller. Det finns till exempel ett Excelbaserat pro-
gram som beräknar ekotoxikologiska riktvärden för metaller (Cu, Ni, Pb, Cd, Mo och Co) i 
jord baserat på jordens egenskaper. Riktvärdena uttrycks som PNEC (Predicted No-Effect 

Concentration) som innebär att ingen negativ effekt förväntas uppstå på marklevande organ-
ismer av exponering vid den uträknade koncentrationen. Genom att ta hänsyn till platsspecifika 
jordegenskaper kan en bedömning göras utifrån metallbiotillgänglighet samt metallåldrande, 
vilket i sin tur leder till att över- eller underestimera risken med föroreningarna minskas. Datan 
som ska sättas in i programmet är totalhalt, bakgrundshalt, pH, effektiv katjonbyteskapacitet, 
lerinnehåll, samt organisk kolinnehåll (ARCHE Consulting, 2017).   
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2.3.1 Växttillgänglighet 
Enligt Kumpiene et al. (2014) finns det tre typer av ekotoxiska tester tillgängliga: 

  
1. Mikrobiella tester (inklusive cellulära biosensorer). 

2. Växttester. 
3. Tester på ryggradslösa djur. 

 
Det finns fyra standardiserade biologiska metoder som tar hänsyn till rhizosfärprocesser (zonen 
där plantor och jord växelverkar (Shen et al., 2012)): ISO (2005a), ISO (2005b), ISO (2012a) 
och ISO (2012b). Dessa kan förutse spårelements växttoxicitet, det vill säga toxikologisk bio-
tillgänglighet (ISO, 2015). Genom att undersöka flera ändpunkter såsom, frögroning, rotlängd, 
antal skott, bladsymmetri samt area, klorofyllpigment och klorofyllfluorescens kan växttoxicite-
ten av förorenade jordar bedömas (Kolbas et al., 2013). 
 
2.3.2 Oral biotillgänglighet 
För att kunna bestämma den orala biotillgängligheten bör levande organismer användas, men 
de biologiska testerna kan inte utföras på människor på grund av etiska och logistiska problem 
(Kumpiene m.fl., 2017). Tester kan dock utföras på djur som har liknande gastrointestinala 
egenskaper som hos människor. Vanligast är dock att utföra kemiska metoder, antingen fysika-
liskkemiska in vitro metoder eller fysikaliskkemiska metoder. In vitro fysikaliskkemiska tester är 
mer tillförlitliga än de fysikalisk-kemiska utan in vitro, de är dock mer kostsamma. In vitro 
innebär att förhållanden i mag- och tarmkanalen eller i svett efterliknas vilket i sin tur gör det 
möjligt att simulera det orala upptaget eller hudadsorptionen av föroreningar (Törneman m.fl., 
2009). Testerna kan endast ge ett svar på bioåtkomligheten, men de är enklare att utföra och de 

ger mindre varierande resultat än de biologiska testerna (Wragg & Cave, 2002). En samman-
ställning av fysikalisk-kemiska in vitro metoder redovisas i Tabell 3. 
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Tabell 3. En sammanställning av fysikalisk kemiska in vitro metoder för att bestämma bioåtkomligheten 
av ämnen för människor, vilka ämnen varje metod är lämpad för, vilka segment som upptaget simuleras i 
samt mängden lakvätska och mängden fast material (L/S kvot), uppehållstid (tid) i varje segment, pH 
samt temperatur som gäller för varje metod.  

etod (a) Ämnen Typ Segment 
L/S 

kvot 
Tid pH Temperatur Referens 

SBET As, Cd, Pb Batch Magsäck 100:1 1 h 1,5 37ºC Drexler (1999) 

USP 
Pb, Cr, As, 
Cd, Ni 

Batch Magsäck 1000:1 2 h 1 37ºC 
Hamel et al. 
(1998) 

AOACPD 
Cu, Zn, 
Mn, Fe, Al 

Batch Magsäck 150:1 16 h 1,1;2,0 37ºC AOAC (2000) 

PBET As, Pb Batch 
Magsäck 
Tunntarm 

100:1 
100:1 

1 h 
4 h 

2,5 
7 

37ºC 
37 ºC 

Ruby et al. 
(1992; 1996) 

SBRC As, Cd, Pb Batch 
Magsäck 
Tunntarm 

100:1 
100:1 

1 h 
4 h 

1,5 
7 

37ºC 
37ºC 

Kelley et al. 
(2002) 

IVG As Batch 
Magsäck 
Tunntarm 

150:1 
150:1 

1 h 
1 h 

1,8 
1,5  

37 ºC 
37 ºC 

Rodriguez & 
Basta (1999) 

SHIME As, Cd, Pb Batch 
Magsäck 
Tunntarm 

2,5:1 
4:1 

3 h 
5 h 

5,2 
6,5 

37ºC 
37ºC 

Molly et al. 
(1993) 

RIVM As, Cd, Pb Batch 
Munhåla 
Magsäck 
Tunntarm 

15:1 
37,5:1 
97,5:1 

5min 
2 h 
2 h 

6,5 
1,1 
5,5 

37ºC 
37ºC 
37ºC 

Sips et al. (1998) 

DIN 
As, Cd, Pb, 
Cr, Hg 

Batch 
Munhåla 
Magsäck 
Tunntarm 

15:1 
50:1 
100:1 

0,5 h 
2 h 
6 h 

6,4 
2 
7,5 

37ºC 
37ºC 
37ºC 

Hack & Selenka 
(1996) 

TIM As, Cd, Pb Kolumn 
Munhåla 
Magsäck 
Tunntarm 

5:1 
30:1 
51:1 

5min 
1,5 h  
6 h 

5 
2 
7,5 

37ºC 
37ºC 
37ºC 

Minekus et al., 
1995 

MB&SR 
Pb, Cr, As, 
Cd 

Batch 
Munhåla 
Magsäck 
Tunntarm 

160:1 
2160:1 
4770:1 

5 s 
2 h 
4 h 

6,4 
2 
7,5 

37ºC 
37ºC 
37ºC 

Hamel et. al. 
(1999) 

UBM 
As, Cd, Sb, 
Pb 

Batch 
Munhåla 
Magsäck 
Tunntarm 

15:1 
37,5:1 
97,5:1 

20 s 
1 h 
4 h 

6,5 
1,2 
6,3 

37ºC 
37ºC 
37ºC 

ISO (2016) 

a. SBET= Simple Bioaccessibility Extraction Test, USP= US pharmacopoeia method, AOACPD= Association of 
Analytical Communities (AOAC) pepsin digestibility test, PBET= In vitro physiologically based extraction test, 

SBRC= the Solubility Bioavailability Research Consortium procedure, IVG= Validation of the in vitro gastroin-
testinal, SHIME= simulator of human intestinal microbial ecosystem of infants, RIVM= The Dutch National 
Institute for Public Health and the Environment, DIN= German institute for standardization 00 19738, TIM= 
Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) Gastro-Intestinal Model, MB&SR= Mass 
balance & soil recapture method, UBM= Unified Bioaccessibility Method. 

 
Gemensamt för samtliga metoder är den sura magfasen, pH 1–5,2. I magfasen förväntas den 
mesta mobiliseringen av metallerna ske. I många metoder följs den sura fasen med en neutral- 
alkalin fas, vilken antas minska mobiliteten av metallerna (Kumpiene m.fl., 2017). I Figur 7 
illustreras hur denna process kan gå till, bly används som exempel. Kumpiene m.fl. (2017) 

menar att fasen i tunntarmen är biologiskt relevant då metallerna kan adsorbera till blodflödet 
där.  
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Figur 7. Visar hur bly kan gå i lösning i magen då pH är lågt och fällas ut i tunntarmen när 

pH ökar, modifierad från (Grøn, 2006). 
   

De största skillnaderna mellan metoderna i Tabell 3, som Kumpiene m.fl. (2017) lyfter fram, är 
antalet matsmältningskammare (mun, mage och tarm) och tillsatser av livsmedel (mjöl, mjölk-
pulver o.s.v.). Andra skillnader är under analysen där pH-värden för respektive matsmältnings-
kammare, L/S-kvoter och uppehållstider varierar mellan testerna. 

 
pH är den parameter som påverkar bioåtkomligheten främst i den gastrointestinala miljön. Barn 
har oftast lägre pH i magen än vuxna (Grøn & Andersen, 2003). Ruby et al. (1996) visade att 
genom att höja pH från 1,3 till 2,5 minskade blyupplösningen med 65 %. Beroende på om 
magen innehåller föda eller är tom varierar också pH (Grön & Andersen, 2003). Schroder et al. 
(2003) visade att bioåtkomligheten av Cd varierade när föda tillfördes respektive inte tillfördes. 
Resultatet av bioåtkomligheten i magfasen med föda blev 63 % och utan föda 38,2 %. I tarmfa-
sen blev resultatet med och utan föda 12,9 % respektive 39,1 %.  
 
För att ta reda på hur väl in vitro metoder stämmer överens med in vivo försök har undersök-
ningar gjorts. Juhasz et al. (2009) gjorde en undersökning för att se vilken av in vitro metoder-
na SBRC, IVG, PBET och DIN (se Tabell 3) som gav bäst korrelation med in vivo försök för 
arsenik. Resultatet visade att SBRC gav den bästa korrelationen. Resultatet visade i princip 1:1 
förhållandet mellan in vivo försöken och resultaten från SBRC-metoden (magsäck). Utifrån 
resultaten togs en regressionsfunktionsmodell fram som kan användas för att uppskatta den 
biotillgängliga fraktionen för arsenik enligt  

 𝐼𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (%) =  1,656 + 0,992 𝑥 𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑡𝑟𝑜 𝑏𝑖𝑜å𝑡𝑘𝑜𝑚𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (%).  

Formeln kan användas för att på ett empiriskt sätt beräkna in vivo biotillgänglighet från in vitro 
bioåtkomlighet. 
 
2016 skrevs utkastet till den Internationella standarden ISO/DIS 17 924 (ISO, 2016)” Soil 
quality- Assessment of human exposure from ingestion of soil and soil material- Procedure for 
the estimation of the human bioaccessibility/bioavailability of metals in soil”. Syftet med den 

kommande standarden är att beskriva ett in vitro-test och ge guidning. Den utgår från UBM 
(Unified Bioaccessibility Method) vilken är gjord av Bioaccessibility research Group of Europe 
(BARGE). Den är validerad för As, Sb, Cd och Pb, se Tabell 3. 
 
I Figur 8 illustreras de olika delprocesserna från intagen jord, upplösning, adsorption och re-
duktion som simuleras i UBM. Det börjar med intag via munnen, där föroreningarna meka-
niskt krossas. Sedan sker en rad kemiska och mikrobiologiska processer till partiell upplösning 
genom hela mag- och tarmkanalen. De upplösta komponenterna transporteras sedan genom 
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membran in i blodflödet (absorption). Det är möjligt för föroreningarna att brytas ner i mem-
branen (reduktion). Nedbrytning kan också ske i levern när föroreningarna i blodet passerar där 
innan systemcirkulationen (Grøn, 2006).   
 

 
Figur 8. De olika delprocesserna från intagen jord, upplösning, adsorption och reduktion. Modifierad 
från Grøn (2006).  

 
Från Figur 8 går det att beräkna en biotillgänglig faktor (F) enligt 
 

 𝐹 =  𝐹𝑏 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 𝐹𝑟,  

 
där Fb är biolöslighetsfaktor från biolöslig mängd (Mb). Fa är absorptionsfaktor från absorberad 
mängd (Ma) och Fr är en reduktionsfaktor från biotillgänglig mängd (Mr) (Grøn, 2006). 

 
Enligt Wragg & Cave (2003) har samtliga metoder både fördelar och nackdelar med att esti-
mera bioåtkomligheten. Wragg & Cave (2003) menar att vilken metod som är mest validerad 
och användarvänlig samt hur väl metoden imiterar den mänskliga gastrointestinala fasen, ska tas 
hänsyn till och övervägas när val av metod ska bestämmas.   
 
2.4 Inkludering av biotillgänglighetsanalyser i riskbedömningar  
Oomen m.fl. (2006) har gjort ett flödesschema för att ta reda på hur en riskbedömning bör 
göras, se Figur 9. I flödesschemat redovisas frågor som ska besvaras och beroende på om svaret 
är ”Ja” eller ”Nej” rekommenderas olika åtgärder. Liknande scheman har gjorts av ISO (2016) 
och Törneman et al. (2009).  
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Figur 9. Flödesschema med frågor om biotillgänglighetstester är nödvändiga eller inte modi-
fierad från Oomen m.fl. (2006). 

 
2.5 Biotillgänglighet i Naturvårdsverkets beräkningsmodell för riktvärden 
Den relativa biotillgänglighetsfaktorn är inkluderad för flera exponeringsvägar i Naturvårdsver-
kets modell för beräkning av generella riktvärden. Enligt Naturvårdsverket (2009a) anger 
denna faktor hur stor andel av föroreningen som är biologisk tillgänglig i förhållande till vad 
som antagits vid bestämning av det tolerabla dagliga intaget (TDI). Beroende på hur förore-
ningen exponeras varierar biotillgängligheten. De olika exponeringsvägarna är inandning, 
hudkontakt eller intag via munnen. För Naturvårdsverkets generella riktvärden, KM och 
MKM, har den relativa biotillgängligheten valts vara ett, samma biotillgänglighet som vid 
bestämning av TDI. Dock menar Naturvårdsverket (2009a) att föroreningar i jord ofta har 
lägre biotillgänglighet än vad som har antagits vid bestämning av TDI. Ofta baseras TDI på 
intag av föroreningar via mat eller dricksvatten.  

 
I Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för platsspecifika riktvärden går det att välja biotillgäng-
lighetsfaktorer för exponeringsvägarna oralt intag, hudkontakt, inandning samt intag av växter. 
Naturvårdsverket (2009b) menar att en utvärdering om föroreningars biotillgänglighet kan vara 
befogad om:  

 

- ”Oralt intag av jord är en viktig exponeringsväg.  

- Föroreningens förekomstform skiljer sig från den som användes i de experiment som 
ligger till grund för toxikologiska referensvärden, och den skillnaden kan mätas och 

kvantifieras på ett säkert sätt.  

- Exponeringsvägen för föroreningen skiljer sig från den som det toxikologiska refe-
rensvärdet är framtaget för och skillnaden i absorberbarhet kan kvantifieras på ett sä-
kert sätt” (Naturvårdsverket, 2009b).  

 



 
17 

2.6 Fallstudier av biotillgänglighetsanalyser i Sverige 
Information om gjorda biotillgänglighetanalyser i Sverige hittades via rapporten ”Biotillgäng-
lighet som företeelse och dess användning vid riskbedömningar av förorenade områden” (Tör-
neman et al., 2009), via internetsök (”biotillgänglighet i riskbedömningar”) samt personlig 
kontakt med Annett Källman (projektledare Valdemarsviks kommun) och Rasmus Torngard 
(kultur- och fritidschef, Askersunds Kommun). Informationen var svårsökt och enbart ett fåtal 
rapporter hittades där biotillgänglighet använts i riskbedömningar i Sverige.  

 
2.6.1 Gusumprojektet 
Gusumprojektet är en huvudstudie över områden som har förorenats av f.d. Gusum bruk. 
Gusum bruk var ett sekundärt mässingsbruk från 1650-talet till 1988. Verksamheten förorenade 
omgivningen genom förorenat fyllnadsmaterial, orenade rökgaser samt orenat avloppsvatten. 
Rökgaserna har gett upphov till förhöjda metallhalter i omkringliggande mark (Golder 
Associates, 2014). Ett deluppdrag i projektet var att undersöka mark, fisk, kräftor och utvalda 
vegetabilier i och omkring Gusums samhälle. Resultatet skulle utgöra underlag för att bedöma 
exponeringsvägar och hälsorisker orsakade av föroreningarna i marken (SGI, 2007). 
 
2006 påbörjade Statens Geologiska Institut (SGI) utföra biotillgänglighetstester på jord från 
Gusum. Den oral biotillgängligheten undersöktes med avseende på Pb, Zn och Cu i tre jord-
prov med Dutch national institute for public health and the environment batch method 
(RIVM) enligt Oomen m.fl (2003), se Tabell 3. I Tabell 4 redovisas biotillgängligheten och 
totalhalten för Pb, Zn och Cu (SGI, 2007).  

Tabell 4. Totalhalt (g/g TS), biotillgänglig halt (g/g TS) samt biotillgänglig 
fraktion (%) av bly (Pb), zink (Zn) och koppar (Cu) för tre jordprover (B1.1 Jord, 
S4 Jord och BN 50V) i Gusum (SGI, 2007). 

Analys B1. 1 Jord S4 Jord BN 50V 

Totalhalt (g/g TS)    

Pb 1190 62,3 72,6 

Zn 7910 1560 1020 

Cu 11600 206 718 

Biotillgänglig halt (g/g TS)    

Pb 19,4 8,7 3,2 

Zn 1578 413 34,4 

Cu 397 54,1 50,7 

Biotillgänglig fraktion (%)    

Pb 2 14 4 

Zn 20 27 2 

Cu 3 26 7 

 
Biotillgänglighetsresultaten för Pb, Cu och Zn varierade mellan de olika jordarna. Generellt 
visar zink och bly högst respektive lägst biotillgänglighet. Enligt SGI (2007) är pH och 
temperatur två kritiska parameterar att ta hänsyn till vid biotillgänglighetsanalyser. SGI (2007) 
menar också att organiska komplex kan ha en påverkan på biotillgängligheten. Provpunkt ”S4 
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jord” visade sig ha lägst blykoncentration men högst biotillgänglighet. Det är också den 
provpunkt som antas ha högst halt av organiskt material.  

 
Resultatet av den orala biotillgängligheten användes för att justera biotillgängligheten för 

jordintag. Den orala biotillgängligheten undersöktes enbart för bly, zink och koppar varför 
justering gjordes endast för dessa. Bedömningen är att det sannolikt görs en överskattning av 
intaget av övriga ämnen, eftersom det generella antagandet är att 100 % av intagen förorening 
är biotillgänglig. Tabell 5 redovsar Naturvårdsverkets generella antaganden om oral 
biotillgänglighet samt den orala biotillgängligheten som användes i Gusum (Golder Associates, 
2014).  
 

Tabell 5. Uppmätt oral biotillgänglighetsandel (Gusum) samt Natur-
vårdsverkets generella antagande (NV generell). De uppmätta värdena 
(Gusum) är medelvärden av tre provpunkter (Golder Associates, 2014). 

Ämne Gusum NV generell 

Bly 0,07 1 

Zink 0,17 1 

Koppar 0,12 1 

 
2.6.2 Träförädlingen i Mjölby 
Johan Helldén AB har genomfört en huvudstudie omfattande en kompletterande miljöteknisk 
markundersökning, en fördjupad riskbedömning och en åtgärdsutredning avseende förore-
ningssituationen vid f.d. träförädlingen i Mjölby. Den fördjupade riskbedömningen inkluderar 
ett biotillgänglighet- resorptionstest enligt DIN 19738, se Tabell 3. Metoden simulerar förhål-

landena i en människas mag- och tarmkanal. Resultaten ger ett mått på hur stor andel av äm-
nen i den förorenade jorden som maximalt är tillgänglig för upptag i mag- och tarmkanalen. 
Metoden går ut på att använda syntetisk saliv, mag- och tarmsafter. Resultatet redovisas i Ta-
bell 6 (Bard, 2006). 
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Tabell 6. Resultatet av biotillgänglighet- respirationstestet DIN 19738 för arsenik 
(As), koppar (Cu) och krom (Cu) (mg/kg samt %) från tre provpunkter i Mjölby 
samt totalhalten för respektive ämne/provpunkt (mg/kg) (Bard, 2006). 

Analys Prov A Prov B Prov C 

Totalhalt (mg/kg TS)    

As 450 590 14000 

Cu 280 590 11000 

Cr 230 320 4900 

Biotillgänglig halt (mg/kg TS)    

As 269 359 8030 

Cu 235 495 8390 

Cr 71,5 80,6 551 

Biotillgänglig fraktion (%)    

As 65 65 60 

Cu 85 85 79 

Cr 33 26 13 

 
Slutsatsen av undersökningen var att efterbehandlingsbehov förelåg vid f.d. träförädlingen i 
Mjölby. Behovet att vidta saneringsåtgärder motiverades huvudsakligen av risken för akut 
förgiftning via oralt intag av arsenikförorenad ytjord av främst barn (Bard, 2006).  

 
2.6.3 Oral biotillgänglighet av arsenik, antimon och ett urval av metaller i askor  
I studien undersöktes sju förbränningsaskor med två olika partikelstorleksfraktioner (<63 µm 
och <2 mm). Den gastrointestinala bioåtkomligheten av Sb, As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni samt Zn 
togs fram med hjälp av Dutch national institute for public health and the environment batch 
method (RIVM), se Tabell 3. Resultatet kan användas för att konservativt uppskatta oral bio-
tillgänglig fraktion. Resultaten visade på en stor variation hos den biolösliga fraktionen då den 
var större mellan de olika elementen än mellan de olika askorna. Den gastrointestinalt 
biolösliga halten var väsentligt lägre än den totala halten för alla undersökta metaller i samtliga 
askor, med undantag för arsenik i två av de studerade askorna. Den biolösliga fraktionen av 
arsenik var hög i både flygaskor (85-104 %) och i bottenaskor (41-84 %). Två resultat visade på 
en biotillgänglig fraktion av 104 % vilket visar på osäkerhet i analysen. Den biolösliga 
fraktionen av bly varierade mellan 14-60 % i de olika askorna. För kadmium varierade 
resultatet mellan 50-75 %. Den biolösliga fraktionen av krom var betydligt lägre än de övriga 
metallerna och låg med några få undantag under 12 %. Den biolösliga fraktionen av koppar var 
relativt varierande, mellan 20-70 % i askorna (Carlsson, Bendz & Jones, 2008). 

 
Slutsatsen som drogs från studien är att det är väldigt lite känt om oral biotillgänglighet av 
metaller i förbränningsaskor. Därav anses resultatet från den experimentella delen av studien ha 
stor betydelse för den kunskskap som finns idag. Dock bör resultaten tolkas med försiktighet då 
ett litet antal askor undersöktes. In vitro metoden som användes är inte validerad med in vivo 
studier (Carlsson et al., 2008).  
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2.6.4 Mark- och miljöteknisk undersökning av Sulfiten  
Bengtsfors Sulfit AB bedrev sulfitmassatillverkning mellan åren 1901 och 1964. Bolaget 
tillverkade viskos- och silkecellulosa samt sulfitsprit. Fabriksbyggnaden revs i mitten av 1970-
talet och villor började byggas på området i början av 1980-talet. Sweco Environment AB fick 

i uppdrag av Sveriges geologiska undersökning (SGU) att utföra en mark- och miljöteknisk 
undersökning av Sulfitenområdet. I den första etappen utfördes en kompletterande provtagning 
på jord, grundvatten, sediment och grödor av Sweco Envrionment AB. Syftet med projektet 
var att identifiera och utvärdera eventuella risker som föreligger inom området samt översiktligt 
bedöma åtgärdsbehov. Sweco lade stor fokus på hälsorisker för de boende i området (Haglund, 
2014). 
 
Orala biotillgänglighetstester utfördes på två samlingsprov. Ett samlingsprov bestod av fem till 
sex provpunkter med ungefär samma jordmån, föroreningsnivåer och djupnivå (0-0,1 och 0,1-
0,5 m under markytan). De orala biotillgänglighetstesterna utfördes av SGI, enligt Unified 

BARGE Method (UBM), se Tabell 3. Resultatet redovisas i Tabell 7 (Haglund, 2014). 

Tabell 7. Biotillgänglighetsresultat för två samlingsprov (Prov 1 och Prov 2), medelvärde 
samt hur värdena justerades. Samtliga värden är redovisade i procent. För arsenik, sam-
lingsprov 1, låg resultatet utanför detektionsgränsen (Haglund, 2014). 

Ämne Prov 1 Prov 2 Medelvärde Justerade värden 

As - 15,7 15,7 20 

Cu 37,5 44,3 40,9 50 

Pb 4,43 2,1 3,3 10 

 
Platsspecifika riktvärden (PSRV) beräknades för arsenik, bly och koppar med hänsyn till 
biotillgänglighetsresultaten samt att inget intag av grundvatten kommer ske på platsen. 
Resultatet redovisas i Tabell 8 (Haglund, 2014). 
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Tabell 8. Platsspecifika riktvärden (PSRV) för arsenik, bly och koppar, Naturvårdsverkets generella 
riktvärde för känslig markanvändning (KM), olika scenarier samt vilka ändringar som har gjorts, gv står 
för grundvatten, Fbio är ämnets relativa biotillgänglighetsfaktor vid intag av jord. Naturvårdsverkets 
generella antagande för biotillgängligheten står i parantes. Fetmarkerade värden visar vilket scenario som 
är styrande för riktvärdet (Haglund, 2014).  

Ämne PSRV KM 

Hälsoriskbaserat 
riktvärde  

(Justerat) 

Skydd av 
markmiljö 

Skydd av 
grundvatten 

Styrande för 
riktvärde 

Ändringar i NV 
riktvärdesmodell 

Arsenik 10 10 0,84 20 22 
Bakgrundshalt 
(10 mg/kg TS) 

Ej intag av gv. 
Fbio=0,2 (1) 

Bly 120 50 190 200 130 
Skydd av 

grundvatten 
Ej intag av gv. 

Fbio=0,1 (1) 

Koppar 80 80 2400 80 430 
Skydd av 

markmiljö 

Ej intag av gv. 

Fbio=0,5 (1) 

 
Slutsatsen från riskbedömningen är att bly inte är lika biotillgängligt som det antas i Natur-
vårdsverkets riktvärdesmodell. Detta resulterade i att riktvärdet ändrades från 50 mg/kg till 120 
mg/kg och ”Skydd av grundvatten” blev det styrande riktvärdet för bly istället för ”Intag av 
jord”. De platsspecifika riktvärdena för arsenik och koppar är desamma som Naturvårdsverkets 
riktvärde för KM. Det är viktigt att komma ihåg att det är en begränsad biotillgänglighetsstudie 

som har utförts (Haglund, 2014). 
 
2.6.5 Exponering för bly, arsenik och kadmium vid Åmmebergs badplats  
Från mitten av 1860-talet till 1970-talet pågick det anrikning av malm i Åmmeberg. Från 
Åmmeberg och Zinkgruvan har restprodukter deponerats runtomkring Åmmeberg och i Vät-
tern. Askersunds kommun anlitade Structor Miljöteknik AB för att undersöka Åmmebergs 
badplats. Undersökningen visade förhöjda halter av bly, arsenik och kadmium (Hagström, 
Pettersson & Graff, 2017). 
 
Structor Miljöteknik AB tog sju prov, varav ett samlingsprov på ytsand, sex separata prov på 
olika djup den 2 maj 2016. Sandproverna analyserades med avseende på metaller (Pb, As, Cd, 
Zn, Hg, Cu, Ba, Co, Cr, Ni samt V), torrsubstans samt biotillgänglighet enligt UBM-
metoden, se Tabell 3. Analysresultaten har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för känslig markanvändning samt mindre känslig markanvändning. Exponering har beräknats 
för barn på ett år med och utan pica-beteende samt en vuxen kvinna. När barn har stor benä-
genhet att stoppa saker i munnen kallas det pica-beteende. En vuxen kvinna valdes för att 
kunna beräkna ut hur ett möjligt foster kan exponeras via damm på badplatsen (Hagström et 
al., 2017). 

 
Resultatet visade att halterna av Pb, As och Cd var styrande gällande påverkan på hälsan. Samt-
liga provpunkter för Pb (5800–10200 mg/kg TS), As (26–180 mg/kg TS) och Cd (27–59 
mg/kg TS) överskred riktvärdet för mindre känslig markanvändning. Biotillgänglighetsresulta-
tet varierade mellan 21–79 % för bly, 10–12 % för arsenik och 16–17 % för kadmium (Hag-
ström et al., 2017). 
 
Beräkningarna visar att det finns en risk för mycket hög exponering för bly hos barn. Om 
biotillgänglighet av bly är 21 % resulterar det för ett pica-barn vid en dags vistelse på 2,8–4,5 
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gånger över den årliga mängd som påverkar pica-barns utveckling. Om ett barn vistas på plat-
sen i en vecka är resultatet 31–50 % av en årlig mängd som påverkar barns utveckling. Beräk-
ningarna för en vuxen kvinna som vistas på platsen, när biotillgängligheten antas vara 21 %, 
visar på en ungefärlig nivå med de mängder som kan påverka ett fosters hälsa (Hagström et al., 

2017). 
 
De högsta arsenikhalterna påträffades i det översta sandlagret. Om hänsyn tas till biotillgänglig-
hetsresultatet kommer ingen potentiell akuteffekt att inträffa, om ingen hänsyn tas till biotill-
gängligheten visar dock resultaten på akutpåverkan. Beräkningarna för kadmium visar att ex-
poneringen hos barn med pica-beteende är upp till fem gånger så hög som det tolerabla årsin-
taget om barnet vistas på platsen en vecka till en månad per år. Vid hänsyn till en biotillgäng-
lighet på 16 % så exponeras pica-barn, vid en månads vistelse på badplatsen per år, för mängder 
i nivå med halva till nästan hela det tolerabla årsintaget (Hagström et al., 2017). 
 
2.7 Sammanställning av litteraturstudie 
Litteraturstudien visade att definitionen av biotillgänglighet är många och varierar mellan olika 
discipliner. Det finns många olika bioåtkomlighets-/biotillgänglighetsmetoder, både kemiska 
och biologiska. Det finns olika förslag på flödesscheman som besvarar hur och när det är lämp-
ligt att inkludera biotillgänglighet i riskbedömningar. I Naturvårdsverkets generella riktvärden, 
KM och MKM, har biotillgängligheten valts till 1. Vid en fördjupad riskbedömning kan bio-
tillgängligheten anpassas till platsen om sådana tester utförs. Det finns exempel på några fallstu-
dier som har gjorts i Sverige.  
 
Efter litteraturstudien växte fyra frågeställningar fram: 

1. Skiljer sig platsspecifika riktvärden justerade med avseende på biotillgänglighet 
av metaller från Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad jord? 

2. Hur känslig är Naturvårdsverkets beräkningsprogram för variation av oral bio-
tillgänglighet med och utan hänsyn till skydd av markmiljö? 

3. Resulterar platsspecifika riktvärden justerade med avseende på jordegenskaper 
att högre halter av förorenad jord kan kvarlämnas jämfört med Naturvårdsver-
kets generella riktvärden?  

4. Tillämpas biotillgänglighet i riskbedömningar i Göteborg och Boden? 

Utifrån litteraturstudien valdes två växttester som angås lämpliga, ett grobarhetstest och ett test 
på bönor samt ett oralt biotillgänglighetstest. De växttillgänglighetstesten som ansågs vara mest 
lämpade att utföra var ett grobarhetstest enligt ISO 18763:2016 ”Soil quality — Determination 
of the toxic effects of pollutants on germination and early growth of higher plants” och ett 
planteringstest utfört på Dvärgbönan Phaseolus vulgaris. Testerna valdes utifrån vad som var 
praktiskt att utföra på Luleå tekniska universitets laboratorium, materialtillgänglighet samt vad 
som är tidsmässigt möjligt. Litteraturstudien visade att det finns många orala biotillgänglighets-
tester att välja mellan. Unified Bioaccessibility Method (UBM) anses vara den mest validerade 
metoden. UBM är den enda biotillgänglighetsmetoden som är en internationell standard och 
den anses vara användarvänlig. Alla kemikalier som krävdes för att utföra testet var inte till-
gängliga under examensarbetets tidsperiod. Ett enklare oralt biotillgänglighetstest valdes att 

göras istället, Simple Bioaccessibility Extraction Test (SBET), se Tabell 3. SBET simulerar 
upptaget i magen och är validerat för arsenik, bly och kadmium. Enligt en studie gjort av 
Juhasz et al. (2009) är korrelationen mellan SBRC och in vivo resultat för arsenik god för 
simulering i magen, då in vivo och in vitro resultaten visar på 1:1 förhållande. SBRC- och 
SBET-metoderna simulerar upptaget i magen på samma sätt. I SBRC-metoden simuleras även 
upptaget i tunntarmen, vilket inte görs i SBRC-metoden, se Tabell 3. Testet valdes utifrån 
tillgängligheten på kemikalier, vad som var tidsmässigt möjligt samt vilka ämnen metoden är 
validerad för.  
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3 Metod 

Examensarbetet omfattar provtagning, provberedning, karakterisering samt ett flerstegsextrak-
tionstest på förorenad jord från Göteborg och Boden. Efter den sekventiella lakningen utfördes 
biotillgänglighettester på jordarna, två växttillgänglighetstest och ett oralt biotillgänglighetstest. 
Platsspecifika riktvärden har räknats fram med två beräkningsprogram, Naturvårdsverkets be-
räkningsverktyg för platsspecifika riktvärden och PNEC-kalkylverktyget. Samtal/mailkon-
versation har hafts med Bodens kommun samt Göteborgs miljökontor för att få en uppfattning 
om hur etablerat biotillgänglighetstester är i respektive kommun. 

 
3.1 Provtagning 
Jord provtogs i Göteborg 2018-01-10 inom schaktområdet för ett projekt som omfattar att 
anlägga en ny bro över Göta älv, som kallas Hisingsbron. Prov togs ur två provpunkter i sam-
arbete med Ramböll och entreprenören Skanska. Ett prov togs i provpunkt ”GP” och ett prov 
togs i en nybyggd damm kallad ”GD”, se Figur 10. Provpunkternas placering hade planerats 
med hjälp av tidigare analyssvar. Avsikten var att försöka få prover med halter av bly omkring 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning. Duplikat av cirka 
två kg prov/provpunkt lades ner i provpåsar och fraktades till Luleå tekniska universitet.  

 

  
Figur 10. Provpunkt GP och GD till vänster respektive höger. GP och GD är provpunkter i Göte-
borg.   

  

Prov från Solgårdarna, Boden ”B”, fanns redan förberett, siktat i två mm sikt och torkat, på 
Luleå tekniska universitet.  

 
3.2 Provberedning och karakterisering  

Proven från Göteborg torkades i torkskåp i sex dagar i 30C, med sporadisk omblandning. När 
proven var torkade siktades de ner i en två mm sikt. Proven delades sedan ner till tre lika stora 
delar med hjälp av koning- och kvadreringsmetoden, se Figur 11. Metoden går ut på att provet 
formas till en hög, delas upp i fyra lika stora högar och de högar som är på motsatt sida tas åt 
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sidan medan de andra två läggs ihop. Proceduren upprepas tills rätt provstorlek är uppnådd. 
När proven var homogeniserade utfördes TS-test enligt den svenska standarden SS 02 81 13. 
Testet gjordes i triplikat för samtliga tre jordar, GP, GD och B. Utifrån TS-testet kunde vat-
tenkvoten (MC) bestämmas enligt den europeiska standarden ISO 11465 (ISO, 1993). 

 

 
Figur 11. Provneddelning med koning- och kvadreringmetoden.  

 

Efter TS-testet utfördes ett glödgningsförlusttest i 550 C på samma material enligt standard SS 
02 81 13.  

 
3.3 Flerstegsextration och totalhalt 
En sekventiell lakning utfördes, enligt Tessier, Campbell & Bisson (1979) flerstegsextraktions-
test, dock modifierad, se Tabell 9. Ett gram torrvikt togs ut för varje prov. Testet utfördes i 
triplikat.  

 
Tabell 9. Modifierad metod för flerstegsextrationstestet (Tessier et al., 1979).  

Fraktion Förhållanden 

1. Utbytbara 
Extraktion med obuffrat salt, MgCl2 
L/S 8 

2. Karbonatbundet 
Extraktion med natriumacetat (pH 5) 
L/S 20 

3. Bundet till Fe/Mn-oxider 
Extraktion med hydroxylamin i saltsyralösning 
L/S 20 

4. Organiskt bundet 
Extraktion med väteperoxid 
L/S 20 

5. Kvarvarande metaller (e.g. sulfider, silika-
ter) 

Syraupplösning med aqua regia 
L/S 15 

 
Samtliga fraktioner i Tabell 9 analyserades med hjälp av ICP- OES instrumentet på Luleå 
tekniska universitet. Värdena från instrumentet fås i mg/l, resultaten räknades därför om till 
mg/kg med hjälp av ekvation 5 i SS-EN 12457–2. Samtliga fraktioner adderades och totalhal-
ten av respektive prov togs fram.  
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3.4 Växttillgänglighet 
3.4.1 Grobarhetstest 
Ett grobarhetstest utfördes på varje jord enligt ISO 18763:2016” Soil quality — Determination 
of the toxic effects of pollutants on germination and early growth of higher plants”. I testet 
valdes att enbart använda frö av Lepidum sativum L (vattenkrasse). 
 
Fem olika blandningar av förorenad jord och naturlig finsand lades i petriplattor som märktes 
med den procentuella fördelningen av förorenad jord respektive finsand. En av plattorna fylldes 
med endast vatten (blank). Testerna utfördes i triplikat, på en förorenad jord i taget. Total-
summan av förorenad jord och sand ska vara 10 g/petriplatta samt tre stycken blankprov (100 
% vatten). Tabell 10 redovisar receptet. 

 
Tabell 10. Andel förorenad jord respektive artificiell sand/petriplatta. Plattan 
med 100 % ren sand är ett kontrollprov.  

Recept x 3 

100 % förorenad jord + 0 % ren sand 

75 % förorenad jord + 25 % ren sand 

50 % förorenad jord + 50 % ren sand 

25 % förorenad jord + 75 % ren sand 

0 % förorenad jord + 100 % ren sand (kontrollprov) 

100 % vatten (blankprov) 

 
När all jord och sand hade lagts i plattorna enligt receptet i Tabell 10 tillsattes vatten motsva-

rande 100 % av jordens fältkapacitet och fem ml extra. Fältkapaciteten uppskattades för proven, 
för GD och GP till 30 % och för B uppskattades den till 20 % enligt Kramer (1983). Proven 
från Göteborg innehåller mer lera än provet från Boden vilket gör att fältkapaciteten ökar. Ett 
filter lades på jorden och sedan lades tio frön i varje platta. Sedan lades plattorna in i ett rum 

med temperaturen 25 C i 72 timmar. Efter 72 timmar var groningstiden färdig och skotten 
mättes och antecknades för varje platta, se Figur 12. 
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1) 2) 

  
Figur 12. 1) Färdigförberett groningstest innehållande sand/förorenad jord, vatten, filterpapper och 
frön. 2) Resultatet av groningstestet efter 72 timmar. 

 
Mätresultaten antecknades och sedan beräknades ett grobarhetsindex för varje koncentration 
enligt ekvation 1–6. 

 

 𝑁𝑐 =
∑ 𝑁𝑐𝑖

𝑛
, (1) 

 
där Nc är medelvärdet av antalet grodda frön för varje koncentration, n är antal replikat och 
Nci är antalet grodda frön i varje replikat. 

 

 𝐿𝑐𝑖 =  
∑ 𝐿𝑖

𝑁𝑐𝑖
, (2) 

 
där Lci är medelrotlängden för varje replikat och Li är rotlängden för varje frö. 

 

 𝐿𝑐 =
∑ 𝐿𝑐𝑖

𝑛
, (3) 

 
Lc är medelrotlängden för varje koncentration. 
 

 𝐼𝐺𝑐𝑖 = 𝑁𝑐𝑖 ∗ 𝐿𝑐𝑖, (4) 

 
IGci är grobarhetsindex för varje replikat. 

 

 𝐼𝐺%𝑐𝑖 =
𝐼𝐺𝑐𝑖

𝐼𝐺𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
∗ 100, (5) 

 
IGcontrol är grobarhetsindex för kontrollprovet. 

 

 𝐼𝐺% =
∑ 𝐼𝐺%𝑐𝑖

𝑛
, (6) 
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IG% är medelgrobarhetsindex för varje koncentration.  

 
3.4.2 Plantering av bönor 
Dvärgbönan Phaseolus vulgaris användes för att undersöka växttoxiciteten av de olika jordarna. 

Växttoxiciteten bedöms utifrån frögroning, rot- och skottlängd, antal skott, bladsymmetri samt 
area. Biologiskt upptag av föroreningarna bestäms genom att mäta föroreningskoncentrationer i 
växterna.  
 
Triplikat av GD, GP, B samt från en referensjord (blomjord) togs ut. Bönorna lämnades i 
kylskåp för vernalisering i 24 timmar, vilket innebär att fröerna utsätts för kyla för att kunna 
gro, innan de nedsänktes i destillerat vatten i fyra timmar. Krukorna fylldes med respektive jord 
och vattnades så att jorden blev tillräckligt fuktig. När bönorna var färdiga placerades tre bönor 
i varje jord, en centimeter under jordytan. Krukorna vägdes och förvarades sedan i ett växthus 
med UV-ljus som var på respektive av i 12 timmar/dygn. Jordens fuktighet kontrollerades 
kontinuerligt genom vägning under 14 dagar, viktförlusten kompenserades med vattning. Efter 
14 dagar kontrollerades växtligheten. 

 
Den första veckan var växthuset placerat i ett garage, där värme kunde sättas på manuellt vid 
behov, men stängdes automatiskt av efter några timmar. När värmen stängdes av blev rummet 
några grader kallare. Värmen i rummet berodde till stor del på utomhustemperaturen. Försöket 
startade vecka fem när medeltemperaturen var -13 °C i Luleå (SMHI, 2018). Temperaturen 
sjönk men aldrig till minusgrader. Krukorna flyttades in i ett rum med konstant temperatur på 

19 °C den sista veckan. På grund av de ojämna och relativt kalla temperaturförhållandena 
under försöket, utfördes ett nytt försök, försök två. Skillnaden från försök ett var att växthuset 

var placerat i ett rum med konstant temperatur på 19 °C.  

  
När försök två var färdigt togs rötterna försiktigt fram genom avsköljning av omkringliggande 
jord. Med hjälp av papper torkades vattnet bort. Rötternas och skottens vikt noterades och 
längderna mättes. För de blad som hade utvecklats uppskattades arean med hjälp av Dr. Saupés 
metod. Löven plockades av och placerades på ett vitt papper. Med hjälp av en penna ritades 
lövens konturer av och sedan klipptes lövfigurer ut, se Figur 13, och vägdes. En 100 x 100 mm 
figur klipptes också ut och vägdes. Dr Saupés formel är 

 

 𝐿ö𝑣𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑐𝑚2) =  𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑏𝑙𝑎𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚 (𝑔)  ∗ 𝑜𝑚𝑣𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (𝑐𝑚2/𝑔), (7) 

 
där omvandlingsfaktorn är figurens area (100 x 100 mm) dividerat med dess vikt.  
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Figur 13. Utklippt lövfigur. 

 
På grund av begränsad tillväxt gjordes inget biologiskt upptagstest på växterna. 

 
3.5 Oral biotillgänglighet 
Simple Bioaccessibility Extraction Test (SBET) (Drexler, 1999), se Tabell 3, användes för att 
bestämma den orala biotillgängliga fraktionen av arsenik, bly samt kadmium i proverna. Samt-

liga jordprover, GD, GP och B, siktades ner till 250 m. Ett gram torrvikt vägdes upp och 
lades i en plastflaska. 100 ml maglösning, bestående av 0,4 M glycerin med pH 1,5 förbereddes 

och lades sedan i varje provflaska. Testet utfördes i triplikat. När jorden och maglösningen var i 

flaskorna lades de i ett vattenbad på 37C med stötvis omskakning i 60 minuter. Efteråt filtre-

rades proven genom ett 0,45 m cellulosaacetatfilter. Proven analyserades med hjälp av ICP- 
OES instrumentet på Luleå tekniska universitet. Värdena från instrumentet fås i mg/l. Resulta-
ten räknades därför om till mg/kg med hjälp av ekvation 5 i SS-EN 12457-2. Den bioåtkom-
liga fraktionen kan beräknas 
 

 𝐼𝑛 𝑣𝑖𝑡𝑟𝑜 𝑏𝑖𝑜å𝑡𝑘𝑜𝑚𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (%) =
 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎ℎ𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑓ö𝑟𝑜𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑓ö𝑟𝑜𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛 
 𝑥 100, 

(8) 

 

 
där extraherad föroreningsfraktion är resultatet från ICP-OES analysen omräknat till mg/kg. 
Totala föroreningshalten fås från kapitlet Flerstegsextration och totalhalt. 
 
Den biotillgängliga fraktionen kan uppskattas med hjälp av en linjär regressionsfunktionsmodell 
enligt Juhasz et al. (2009) 
 

 𝐼𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (%) =  1,656 + 0,992 𝑥 𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑡𝑟𝑜 𝑏𝑖𝑜å𝑡𝑘𝑜𝑚𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (%), (9) 

 
där in vitro bioåtkomligheten (%) är resultatet beräknat i ekvation 8.  
 
3.6 Platsspecifika riktvärden 
3.6.1 Naturvårdsverkets beräkningsprogram 
Utifrån in vitro biotillgängligheten (%) beräknades platsspecifika riktvärden med hjälp av Na-
turvårdsverkets beräkningsverktyg version 2.0.1 (Naturvårdsverket, 2016a). I beräkningspro-
grammet skapades egna ämnen, ”Arsenik-modifierad”, ”Bly-modifierad” samt ”Kadmium-
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modifierad”. Parametern ”biotillgänglighetsfaktor, oralt intag” ändrades från faktor ett (gene-
rellt antagande enligt Naturvårdsverket (2016a)) till den ämnesspecifika bioåtkomligheten som 
redovisas i resultatkapitlet Oral biotillgänglighet. De platsspecifika riktvärdena jämfördes med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning då samtliga prov, 

GD, GP och B, är provtagna på industrimark.  
 
Två känslighetsanalyser utfördes för att se hur modellen påverkades vid ändring av den orala 
biotillgängligheten med och utan hänsyn till skydd av markmiljö. Scenario för mindre känslig 
markanvändning valdes. Vid den första känslighetsanalysen ändrades endast den orala biotill-
gänglighetsfaktorn (0 % - 100 % biotillgänglighet) och alla andra parametrar antogs vara samma 
som vid antagandet för riktvärdet för MKM. Den andra känslighetsanalysen gjordes med avse-
ende på varierande biotillgänglighet (0 % - 100 % biotillgänglighet), men i detta fall beaktades 
inte skydd av markmiljön. Alla andra parametrar antogs vara samma som vid antagandet för 
riktvärdet för MKM. 
 
3.6.2 Predicted No Effect Concentration (PNEC) 
I PNEC-kalkylverktyget ska värden på pH, katjonbyteskapaciteten, lerhalt samt organiskt 
innehåll sättas in för respektive jordprov. Efter att alla faktorer hade tagits fram för samtliga 
prov, GD, GP och B, enligt nedan, sattes de in i kalkylen och PNEC-värden (mg/kg) beräk-
nades fram för varje jordprov. PNEC innebär att ingen negativ effekt förväntas uppstå av ex-
ponering vid den uträknade koncentrationen på marklevande organismer. Kalkylverktyget ger 
även värden på PEC (förutspådd uppmätt totalhalt, mg/kg), RCR (riskfaktor, PEC/PNEC) 
och PAF (den del av terrestra arter som förutspås att påverkas vid angiven metallkoncentration 
PEC, %) (ARCHE Consulting, 2017). 

 
pH 
10 gram torrvikt jord väges upp. Analysen utfördes i triplikat. En 0,01 M kalciumkloridlösning 
(CaCl2) förbereddes. Ett 1:5 jord-lösning förhållande valdes. Efter att lösningen och jorden 
blandats skakades blandningen i en timma i 25 grader och fick sedan sätta sig i cirka 30 min. 
pH-mätaren kalibrerades och därefter mättes pH-värdena (Rayment & Lyons, 2011).  

 
Katjonbyteskapacitet  
Metoden som användes för att mäta jordarnas katjonbyteskapacitet (CEC) var ”Katjonbytes-
kapacitetstest vid pH 7 med ammoniumacetat” (Chapman, 1965). 

 
25 g torrvikt jord placerades i en 500 ml Erlenmeyerkolv och 125 ml av 1 M NH4OAc adde-
rades och skakades ordentligt. Testet gjordes i triplikat. Lösningarna fick stå över natten. Efter 
det filtrerades lösningen genom en Büchner-tratt med filter, med hjälp av ett lätt sug. Om inte 
den filtrerade lösningen var genomskinlig filtrerades lösningen om en gång till. När all lösning 
hade filtrerats igenom sköljdes jorden som var kvar i Büchner-tratten med 25 ml NH4OAc fyra 
gånger. Varje tillsats fick filtrera igenom innan nästa omgång påbörjades. Lätt sug applicerades. 
När samtlig fyra tillsatser hade sköljts igenom späddes lösningen upp till 250 ml med avjoniserat 
vatten.  

 
Samtliga prov analyserades med avseende på katjoner (Ca, K, Mg och Na) med hjälp av ICP- 
OES instrumentet på Luleå tekniska universitet. Värdena från instrumentet fås i mg/l, resulta-
ten räknades därför om till mg/kg med hjälp av ekvation 5 i SS-EN 12457–2. Sedan dividera-
des talen med katjonernas molmassa (g/mol) för att få enheten cmol/kg.  
 
För jämförelse beräknades också den effektiva katjonbyteskapaciteten (cmolc/kg) med hjälp av 
en ekvation av Helling, Chesters & Corey (1964) 
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 𝑐𝑚𝑜𝑙𝑐 𝑘𝑔⁄ = (30 + 4,4𝑝𝐻) ∗ %𝑙𝑒𝑟ℎ𝑎𝑙𝑡 100⁄ + (−59 + 51 ∗ 𝑝𝐻) ∗ %𝑂𝐶 100⁄ , (10) 

Där %OC innebär organiskt kolinnehåll.  

 
Lerhalt 
Ett texturtest utfärdades på jordproverna. Vatten tillsattes till samtliga jordar och formades till 
en boll. Bollen pressades sedan mellan tummen och pekfingret och bandlängden mättes. Ko-
hesion, känsla och kännetecken noterades, se Tabell 11. Samtliga faktorer jämfördes med en 
tabell gjord av The University of Sydney (2002) och en approximativ lerhalt kunde tas fram.  

Tabell 11. Bandlängd, kohesion, känsla och övriga observationer från lerhaltstestet 
för varje jordprov, GD, GP (Göteborg) samt B (Boden). 

Prov Bandlängd (cm) Kohesion Känsla Övrigt 

GD 6–7 Ja Lerig, plastisk Färgas brun 

GP 4–6 Ja Sandig Färgas brun 

B 5 Nej Sandig Färgas brun 

 
Organiskt kolinnehåll 
Utifrån beräkningen av glödgningsförlusten, som ger information om jordens organiska inne-
håll, kan det organiska kolinnehållet beräknas med 

 

 %𝑆𝑂𝐶 = %𝑆𝑂𝑀 ∗ 0,58, (11) 

 
där %SOC är kolinnehållet och %SOM är det organiska innehåll (LOI) beräknat i kapitel 
Provberedning och karakterisering  (ARCHE Consulting, 2017). 
 
3.7 Intervju 
En telefonintervju hölls 2017-12-15 med Bodens kommun där Sara Cholt samt Malin Svens-
son närvarade. Ingen telefonintervju var möjlig med Göteborgs miljöförvaltning, men däremot 
mailkontakt. 
 
Följande intervjufrågor var planerade att ställas, där den fetmarkerade var den enda som ställdes 
till Göteborgs miljöförvaltning: 
1. Har några biotillgänglighetsanalyser gjorts i en utökad riskbedömning?  
2. Hur ställer ni er som myndighet till en utökad undersökning med avseende på biotillgäng-

lighet?  
3. Tror ni att biotillgänglighetsanalyser kommer öka i framtiden?  
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4 Resultat 

4.1 Provberedning och karakterisering 
Karakteriseringresultatetet av jordarna från Göteborg (GD, GP) och Boden (B) redovisas i 
Tabell 12. Resultatet visar att prov B har högst andel torrsubstans, lägst andel vattenmängd och 
lägst glödgningsförlust. Proven från Göteborg visar att GP har högre andel torrsubstans och 
lägre andel vattenmängd och lägre glödgningsförlust än prov GD. Samtliga prov har ett pH 
omkring 8. Det organiska kolinnehållet visade att GD har högst andel, 2,4 %, medan GP och B 
har liknande kolinnehåll på 1,7 % respektive 1,5 %. Uppskattningen av lerhalten visar att GD 
och GP har liknade lerhalt, 38 % respektive 33 % och prov B har den lägsta lerhalten omkring 
8 %.  
 
I Tabell 12 redovisas två katjonbyteskapaciteter för proven. Den ena är katjonskapaciteten som 
mättes upp enligt Chapman (1965) och den andra är beräknad enligt Helling et. al. (1964). 
Chapmans (1965) metod gav lägre katjonbyteskapacitetsvärden än beräkningen gjord enligt 
Helling et al. (1964) för prov GD och GP. Prov B var det enda prov som inte visade någon 
skillnad mellan metoderna.  

Tabell 12. TS (torrsubstans), MC (vattenmängdstest), LOI (glödgningsförlusttest) 
och pH samt tillhörande standardavvikelse (Stdev). Organiska kolinnehållet 
(%SOC), approximativ lerhalt (%) samt katjonbyteskapacitet (cmolc/kg) för proven 
GD, GP (Göteborg) samt B (Boden). 

Karakterisering GD Stdev GP Stdev B Stdev 

TS (%) 89,0 0,1 94,8 0,4 99,3 0,1 

MC (%) 12,3 0,1 5,5 0,4 0,7 0,1 

LOI (%) 4,1 0,1 3,0 0,1 2,6 0,5 

pH 7,65 0,03 7,91 0,01 7,89 0,02 

%SOC 2,4 - 1,7 - 1,5 - 

Approximativ lerhalt (%) 37,5 - 32,5 - 7,5 - 

CEC (cmolc/kg)1 10 - 9 - 5 - 

CEC (cmolc/kg)2 23 - 20 - 5 - 
1Champan (1996). 
2Helling et. al. (1964). 

 
4.2 Flerstegsextraktion och totalhalt  
Den procentandel av arsenik, bly och kadmium som extraherades från varje steg redovisas i 
Figur 14. Resultatet är baserat på medelvärde av triplikat, förutom för steg ”kvarvarande metal-
ler”, för samtliga provpunkter och ämnen, där medelvärdet är grundat på två värden på grund 

av analysfel. För ämnen som inte detekterats i analysen redovisas halten i figurerna som nivån 
för detektionsgränsen. För samtliga prov i steg ”Utbytbara” underskred Pb detektionsgränsen 
(0,007 mg/l). För proven GD och GP i steg ”Bundet till Fe/Mn oxider” underskred kadmium 
detektionsgränsen (0,001 mg/l). Detektionsgränsen underskreds också för As (0,0030 mg/l) 
och Cd (0,0011) i steg ”Kvarvarande metaller”. I Bilaga 1 redovisas resultatet i mg/kg.  
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Figur 14. Procentandel av arsenik, bly samt kadmium som lakade ut för varje steg från proven 
GD, GP (Göteborg) samt B (Boden).  

Utifrån extraktionsresultatet togs totalhalten fram för varje ämne/prov, se Figur 15. Den totala 
arsenikhalten överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markan-
vändning för samtliga prov. Den totala blyhalten i prov GD överskrider Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för MKM. För prov GP och B överskrider blyhalten Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för KM. Totalhalten av kadmium för proven GD, GP och B, överskriver 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM men underskrider MKM. 
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Figur 15. Totalhalt (mg/kg) av arsenik, bly och kadmium för jordproven GD, GP (Göteborg) samt 
B (Boden). Gult- och orange streck representerar Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 
markanvändning (KM) respektive mindre känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 
2016b). 

 
4.3 Växttillgänglighet  
4.3.1 Grobarhetstest 
Resultatet för grobarhetsindexet (IG%) för varje jordprov GD, GP samt B redovisas i Tabell 13 
och Figur 16. Grobarhetsindex visar ingen tydlig trend för något av proven. Grobarheten och 
tillväxt av växterna visar ingen korrelation med föroreningskoncentrationen baserad på total-
halten. Se Bilaga 2 för samtliga längder på skotten för varje prov.  
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Tabell 13. Grobarhetsindex (IG%) för varje prov GD, GP (Göteborg) samt B (Boden) för 
varje koncentration (100–0%). Koncentrationen avser andel förorenad jord, resterande procen-
tandel är ren finsand.  

Prov 100% 75% 50% 25% 0% 

GD 71 84 100 65 100 

GP 111 135 104 114 100 

B 107 89 97 111 100 

 

 
Figur 16. Grobarhetsindex (IG%) för varje prov GD, GP (Göteborg) samt B (Boden) för 
varje koncentration (100–0%). Där procentandelen anger andel förorenad jord, resterande 
procentandel är ren finsand.  

 
4.3.2 Plantering av bönor 
I Figur 17 redovisas bilder på de plantor som kom upp vid sådden av bönor i försök ett och 
två. 

 

1) 2) 

  
Figur 17. 1) Försök ett, en vecka ”kallrum” och en vecka 19-gradigt rum. Från vänster visas: GD, GP, 
B samt referensjord. 2) Försök två, konstant temperatur. Från vänster visas prov: GD, GP (Göteborg), 
B (Boden) samt referensjord.  
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För försök två mättes skottvikt, skottlängd, rotvikt, rotlängd samt lövarea för de bönor som 
hade utvecklats för referensjorden och för provpunkterna B, GD samt GP, se  
Tabell 14. Av samtliga nio planterade bönor i referensjorden hade fem blivit grodda, av dem 
fem var tre ovan jord och två stycken var precis i början av utvecklingsstadiet (rötter). Fyra 

stycken hade inte utvecklats överhudtaget. Av samtliga nio planterade bönor i prov B hade en 
böna grott, fem stycken hade inte utvecklats överhuvudtaget och tre stycken hade startat att 
mögla. Av samtliga nio planterade bönor i prov GD och GP hade ingen böna utvecklats och 
samtliga hade startat att mögla.   
 

Tabell 14. Resultat för referensjord, GD, GP (Göteborg) och B (Boden), bönsådd, försök 2. Samt-
liga värden är medelvärden för samtliga grodda bönor i referensjorden. Standardavvikelse i paren-
tes. Samtliga värden för B är enbart från en grodd böna.  

Parameter Referensjord B GD GP 

Skottvikt/böna (g) 0,9 (0,5) 1,0 - - 

SkottLängd/böna (cm) 5,5 (2,9) 6,0 - - 

Rotvikt/böna (g) 0,4 ( 0,3) 0,62 - - 

Rotlängd/böna (cm) 13 (4,6) 16 - - 

Lövarea/böna (cm2)* 21 1,8 - - 

Planterade bönor (st) 9 9 9 9 

Grodda bönor (st) 5 1 0 0 

Grobarhet (%) 56 11 0 0 

*Lövarean är baserad på en böna med två grodda blad. 
 

På grund av den begränsade tillväxten gjordes inget biologiskt upptagstest på växterna.  
 

4.4 Oral biotillgänglighet 
4.4.1 Simple Bioaccessibility Extraction Test 
Resultatet från biotillgänglighetstestet redovisas i Tabell 15 och Figur 18. Figur 19 visar hur 
stor andel av totalhalten av arsenik, bly och kadmium som är biotillgänglig (mg/kg). Biotill-
gängligheten beräknad med ekvation 9 är endast validerad för arsenik (Juhasz et al., 2009), 
vilket innebär att den uträknade biotillgängligheten för bly och kadmium har en viss osäkerhet. 
Empiriska försök har visat med regressionsanalys att förhållandet mellan in vitro-försöken och 
in vivo- försök är nära 1 för den specifika metoden avseende arsenik. 
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Tabell 15. Totalhalt (mg/kg), in vitro bioåtkomlighet i mg/kg samt % och 
in vitro biotillgänglighet (%) för arsenik (As), kadmium (Cd) samt bly (Pb) 
för proven GD, GP (Göteborg) och B (Boden).  

As GD GP B 

Totalhalt (mg/kg) 59 60 159 

Bioåtkomlighet (mg/kg) 3 3 44 

Bioåtkomlighet (%) 5 5 28 

Biotillgänglighet (%) 6 7 29 

Cd 
   Totalhalt (mg/kg) 2 2 3 

Bioåtkomlighet (mg/kg) 0,5 0,4 0,6 

Bioåtkomlighet (%) 24 23 21 

Biotillgänglighet (%) 26 24 23 

Pb 
 Totalhalt (mg/kg) 450 144 114 

Bioåtkomlighet (mg/kg) 19 50 81 

Bioåtkomlighet (%) 4 35 71 

Biotillgänglighet (%) 6 36 73 

 

 
Figur 18. Procentandel av arsenik (As), kadmium (Cd) och bly (Pb) som är in vitro biotill-
gängligt för varje prov GD, GP (Göteborg) och B (Boden).  
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Figur 19. Andel av totalhalten av arsenik, bly och kadmium som är biotillgänglig (mg/kg) för 
proven GD, GP (Göteborg) och B (Boden).  

 
4.5 Platsspecifika riktvärden 
4.5.1 Naturvårdsverkets beräkningsprogram 
I Tabell 16 redovisas resultatet från Naturvårdsverkets beräkningsprogram för platsspecifika 
riktvärden för prov från Göteborg (GD och GP) och Boden (B), Naturvårdsverkets generella 
riktvärde för mindre känslig markanvändning för arsenik, bly och kadmium (Naturvårdsverket, 
2016b) samt det styrande riktvärde för varje scenario. De plastspecifika riktvärdena skiljer sig 
inte mellan proven GD, GP och B. Arsenik är det enda ämne som resulterade i ett högre 
riktvärde när hänsyn togs till den platsspecifika orala biotillgängligheten. Det styrande för rikt-
värdet gick från att vara ”Intag av jord” till ”Skydd av markmiljö”. Det styrande för riktvär-
dena för bly och kadmium är ”Skydd av markmiljö” både för de generella och platsspecifika 
riktvärdena. 
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Tabell 16. Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning för 
arsenik, bly och kadmium (Nv). Platsspecifika riktvärden med hänsyn till ämnets rela-
tiva biotillgänglighetsfaktor för intag av jord (mod) samt vad som är styrande för varje 
scenario för prov från Göteborg (GD och GP) och Boden (B). Enhet mg/kg. 

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde 

 
Nv* Mod  Nv Mod 

Arsenik 25 40 Intag av jord Skydd av markmiljö 

Bly 400 400 Skydd av markmiljö Skydd av markmiljö 

Kadmium 12 12 Skydd av markmiljö Skydd av markmiljö 
 *Naturvårdsverket (2016b). 
 

4.5.2 Känslighetsanalys 
Den första känslighetsanalysen (ändring av den orala biotillgängligheten) visade att vid 90 % 
biotillgänglighet blir riktvärdet 25 mg/kg, samma som vid det generella riktvärdet. Vid en 
biotillgänglighet på 80 % och 70 % höjdes det platsspecifika riktvärdet till 30 mg/kg. Vid 60 % 
biotillgänglighet blev riktvärdet 35 mg/kg. Från 50 % till 0 % biotillgänglighet blev det plats-
specifika riktvärdet 40 mg/kg. Från 90 % till 50 % biotillgänglighet är ”intag av jord” styrande 
för riktvärdet och från 40 % till 0 % biotillgänglighet styr ”skydd av markmiljö” riktvärdet. 
Resultatet av känslighetsanalysen redovisas i Tabell 17. 

Tabell 17. Känslighetsanalys med hänsyn till förändrad oral biotill-
gänglighet (%). As står för arsenik och siffran står för procentandel av 
biotillgänglig fraktion (90–0 %). Enhet mg/kg. 

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde 

Arsenik 25 Intag av jord 

As-90 25 Intag av jord 

As-80 30 Intag av jord 

As-70 30 Intag av jord 

As-60 35 Intag av jord 

As-50 40 Intag av jord 

As-40 40 Skydd av markmiljö 

As-30 40 Skydd av markmiljö 

As-20 40 Skydd av markmiljö 

As-10 40 Skydd av markmiljö 

As-5 40 Skydd av markmiljö 

As-0 40 Skydd av markmiljö 

 
Den andra känslighetsanalysen (varierande biotillgänglighet och utan skydd av markmiljön) 
visade att de platsspecifika riktvärdena är samma som vid känslighetsanalys ett för 90 % - 50 % 
biotillgänglighet. En skillnad ses vid 40 % och 30 % biotillgänglighet då det platsspecifika rikt-
värdet är 50 mg/kg och vid 20 % biotillgänglighet är riktvärdet 60 mg/kg. Från 10 % till 0 % 
biotillgänglighet är det platsspecifika riktvärdet 70 mg/kg. Från 90 % till 30 % biotillgänglighet 
är ”intag av jord” det styrande för riktvärdet. Vid 20 % är ”hudkontakt jod/damm” det sty-
rande för riktvärdet. Vid 10 % till 0 % styr ”skydd av grundvatten” riktvärdet. Resultatet av 

känslighetsanalysen redovisas i Tabell 18. 
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Tabell 18. Känslighetsanalys med hänsyn till förändrad oral biotillgäng-
lighet (%) och inget skydd av markmiljö (M). As står för arsenik och siff-
ran står för procentandel av biotillgänglig fraktion (90-0 %). Enhet 
mg/kg. 

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde 

Arsenik 25 Intag av jord 

As-90M 25 Intag av jord 

As-80M 30 Intag av jord 

As-70M 30 Intag av jord 

As-60M 35 Intag av jord 

As-50M 40 Intag av jord 

As-40M 50 Intag av jord 

As-30M 50 Intag av jord 

As-20M 60 Hudkontakt jord/damm 

As-10M 70 Skydd av grundvatten 

As-5M 70 Skydd av grundvatten 

As-0M 70 Skydd av grundvatten 

 
4.5.3 Predicted No Effect Concentration (PNEC) 
PNEC-, PEC-, RCR- och PAF-värdena är redovisade i Tabell 19 för samtliga prov, GD, GP 
och B, för kadmium och bly. Det går inte att räkna ut PNEC-värden för arsenik. För samtliga 
prov, GD, GP och B överskrider det uppmätta PEC-värdet för kadmium PNEC-värdet vilket 
innebär att riskförhållandet är över ett och en risk förekommer med de uppmättahalterna. För 
prov GD förekommer det också en risk med blyhalten i provet då riskförhållandet är över ett. 
För prov GP och B förekommer det liten risk med blyhalten i proven då riskförhållandet är 

mindre än ett.  
 
I Figur 20 jämförs totalhalten av kadmium och bly med PNEC-värdena och Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för KM och MKM. Resultatet visar att totalhalten av kadmium överskrider 
både Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM och PNEC-värdet, men underskrider 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM. Totalhalten av bly i prov GD överskrider 
PNEC och Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM. Totalhalten av bly i prov GP och 
B underskrider PNEC och Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM, men överskrider 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM.  
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Tabell 19. Redovisning av PNEC (ingen negativ effekt förväntas uppstå av ex-
ponering vid den uträknade koncentrationen), PEC (förutspådd (uppmätt) kon-
centration i jorden), RCR (riskförhållande (PEC/PNEC)) och PAF (potentiellt 
påverkad fraktion) för kadmium och bly för proven GD, GP (Göteborg) och B 
(Boden). PNEC-värdena är redovisade som PNEC-total, generell för direkta ef-
fekter. 

 
PNEC PEC RCR PAF 

 
(mg/kg) (mg/kg) / % 

Kadmium 
    

GD 1,1 2,0 1,77 10,8 

GP 1,1 2,0 1,77 10,8 

B 1,1 3,0 2,66 17 

Bly 
    

GD 145 450 3,10 23,0 

GP 145 144 0,99 4,9 

B 145 114 0,79 3,3 

 
 

 

 

 
Figur 20. Jämförelse av totalhalt, uträknat PNEC-värde och Naturvårdsverkets generella riktvärde för 
känslig markanväning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). För kadmium jämförs en-
bart värdena med KM då samtliga värden låg långt under MKM-värdet (12 mg/kg). En jämförelse 
gjordes för samtliga prov, GD, GP (Göteborg) och B (Boden). Enhet mg/kg.  

 
4.6 Intervju 
Nedan redovisas en sammanställning av vad som kom fram under intervju med Bodens kom-
mun, Sara Chlot (miljöhandläggare) och Malin Svensson (miljöinspektör), samt mailkontakt 
med miljöförvaltningen i Göteborg, Jenny Mossdal (miljöinspektör).  
 
4.6.1 Boden 

Biotillgänglighetsanalyser har inte använts i riskbedömningar i Bodens kommun, men de ställer 
sig positivt till inkludering av biotillgänglighet. Om inte målen nås och risker behöver bedömas 
mer noggrant kan biotillgänglighetsanalyser vara lämpliga. De tror att biotillgänglighetsanalyser 
kommer att öka i framtiden eftersom att det kan leda till att resurser sparas. Slutligen menar de 
att det är viktigt att verksamhetsutövare vågar satsa på den typen av metod då det är de som 
väljer (Chlot, S & Svensson, M, personlig kommunikation, 2017-12-15). 
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4.6.2 Göteborg 
Miljöförvaltningen i Göteborg har ingen erfarenhet av biotillgänglighetsanalyser när det gäller 
förorenad jord i saneringsprojekt. Det finns dock ett intresse av att få veta mer och hur tolk-
ning av biotillgänglighetsresultat ska gå till (Mossdal, J, personlig kommunikation, 2018-03-

21).  
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5 Diskussion 

5.1 Biotillgänglighet och fraktionering  
5.1.1 Arsenik 
Resultaten från flerstegsextraktionstestet och det orala biotillgänglighetstestet visar ett samband. 
Majoriteten av arseniken i proven, GD, GP och B, är bunden till Fe/Mn fraktionen 70 %, 
72 % respektive 63 %. Resultaten från biotillgänglighetstestet visar att för prov GD, GP och B, 
är 6 %, 7 % respektive 29 % biotillgängligt. Slutsatsen är att minst 70 % av arseniken i GD och 
GP är hårt bunden och därför potentiellt inte tillgänglig för upptag. Prov B har lägre andel 
fraktion bunden till Fe/Mn fraktionen, större andel bunden till organiskt material och större 
biotillgänglig fraktion jämfört med prov GD och GP. Orsaken till att prov B har en lägre andel 
arsenik bunden till Fe/Mn fraktionen kan bero på att prov B har grövre kornstorlekar och 
mindre andel järnoxidinnehåll. Jordar med fintextur tenderar att immobilisera arsenik med 
hjälp av järnoxider (Lombi, Sletten & Wenzel, 2000). Jordar med grövre kornstorlekar med 
lågt järnoxidinnehåll tenderar att öka risken av lättillgänglig arsenik (Lombi et al. 2000). Om 
redoxförhållandena i jorden skulle förändras, lägre pH (pH < 3) och reducerande miljö, kan 
järnet upplösas och samtidigt frigöra arseniken i samtliga prov. Om vätesulfid finns närvarande 
kan järnet och arseniken bilda sulfider och förbli icke-biotillgängliga (Ingri, 2012). 
 
5.1.2 Bly 
Vid jämförelse av resultaten från flerstegsextraktionstestet och biotillgänglighetstestet kan ett 
samband ses, där GD och GP visar på hög andel av bly som är bunden till den kvarvarande 

fraktionen, 96 % respektive 73 %, och låg biotillgänglig halt, 6 % respektive 36 %. Slutsatsen är 
att minst 96 % respektive 73 % av bly i proven GD och GP är hårt bunden till jordmatrisen 
och inte lättillgängligt för utlakning och upptag av jordorganismer. Prov B visar en lägre andel 
som är bunden till den kvarvarande fraktionen, 53 %, och högre biotillgänglighet, 73 %. Det 
finns en risk för upptag i människor och växter av bly i prov B. 
 
Enligt litteraturen är bly ofta associerade med Fe/Mn- oxider samt den organiska fraktionen 
(Morin et al. 1999; Burt et al. 2003; Wilson, Cresser & Davidson, 2006). Lang & Kaupenjo-
hann (2003) menar att om fosfor finns närvarande kan pyromorfit bildas och då kan bly förvän-
tas vara bunden till den kvarvarande fraktionen. Pyromorfit är en av de mest stabila blyinnehål-
lande mineralen under många olika förhållanden. Extraktionstestet visar att fosforhalten varierar 
i proven, GD (P = 84 548 mg/kg), GP (P = 56 704 mg/kg) och B (P = 52 329 mg/kg), se 
Bilaga 3. Förekomsten av fosfor i proven kan vara förklaringen till att en stor andel av bly är 
bundet till den kvarvarande fraktionen och inte bunden till Fe/Mn- oxider och/eller organiska 
fraktionen i prov GD och GP. Prov B innehåller cirka 38 % mindre fosfor än prov GD, vilket 
kan vara förklaringen till att en mindre andel av bly är fraktionerad i den kvarvarande fraktion-
en och är därför mer tillgänglig i prov B. 
 
Den kvarvarande fasen innebär att ämnena inte är rörliga eller tillgängliga för växter eller 

mikroorganismer oavsett förändringar i miljön (Alvarez et al. 2006; Obrador et al. 2007). För 
prov B är cirka 34 % av bly bunden till Fe/Mn- oxider och kan bli tillgängligt om redoxför-
hållandena i jorden skulle förändras. Om pH sänks och miljön blir reducerande går järn i lös-
ning och samtidigt frigörs bly. Om vätesulfid finns närvarande kan järnet och bly bilda svårlös-
liga sulfider och förbli icke-biotillgängliga (Ingri, 2012).  
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5.1.3 Kadmium 
En jämförelse av resultaten från flerstegsextraktionstestet och biotillgänglighetstestet visar att det 
finns ett samband. Majoriteten av kadmium, i prov GD och GP är bunden till den kvarvarande 
fraktionen, 79 % respektive 83 % och omkring 26 % respektive 24 % är biotillgängligt. För 

prov B är högst andel bunden till Fe/Mn- oxider (37 %), organiskt material (29 %) samt kvar-
varande metaller (27 %). Cirka 23 % är biotillgängligt i prov B. Utifrån resultaten kan merpar-
ten av kadmium i proven antas vara otillgängligt för växter och människor vid de rådande 
förhållandena. Litteraturen visar dock att kadmium är känslig för pH-förändringar och kan 
ändra rörlighet om miljön förändras. Kadmium är en mobil metall som binder främst till de 
organiska samt utbytbara fraktionerna (Kabata-Pendias,1993). Kadmium påverkas starkt av pH i 
alla olika typer av jordar (Kabata-Pendias & Pendias, 2001). 
 
5.1.4 Grobarhetstest 
Grobarhetsindex visade ingen tydlig trend för något av proven, se Figur 16. Grobarheten av 
växterna visade inget samband med föroreningskoncentrationerna. Fröna hade ingen direkt-
kontakt med jorden utan enbart med vattenlösningen mellan jord och frö. I flerstegsextrakt-
ionstestet visar resultatet att enbart några få procent (0,001 % - 5 %) är fraktionerade i den 
utbytbara fraktionen för samtliga ämnen och prov (GD, GP och B). Resultatet från fler-
stegsextraktionstestet innebär att enbart en liten del av metallkoncentrationerna är lösliga i 
vatten och fröna kommer därför inte påverkas i stor grad, vilket resultatet från grobarhetstestet 
visar. 
 
5.1.5 Planteringstest 
Planteringstestet visade att bönorna växte begränsat i både referensjorden och i de kontamine-

rade jordarna vid båda testtillfällena (varierande temperatur/konstant inomhustemperatur). Det 
går därför inte att dra en slutsats angående om tillväxten av växterna påverkas av förorenings-
koncentrationerna i jordarna. Det kan finnas många förklaringar till den begränsande växtlig-
heten då det är levande system som påverkas av många faktorer. En förklaring kan vara brist på 
näringsämnen eller för kort försöksperiod. Det kan finnas andra förklaringar då växter är käns-
liga för svåra förhållanden i jord som kan hämma tillväxten (Passioura, 2002). 

Små behållare kan påverka att växter växer mindre även om de får tillräckligt med vatten och 
näringsämnen, jämfört med större behållare (Richards & Rowe, 1977; Peterson et al. 1984; 
Körner, Pelaez Menendez-Riedl & John 1989; Ismail & Davies 1998). I testet valdes små 
behållare på grund av brist på provmängd. Resultatet visade att några av bönorna som plantera-
des hade påbörjat att utvecklas (utan att mögla), men inte kommit upp över ytan på jorden. 
Resultatet kan vara en indikation på att utvecklingstiden var för kort. Enligt Passioura (2002) 
kan hårdheten hos jorden påverka rottillväxten. I samtliga kontaminerade jordar bildades en 
hård yta i krukorna förutom hos referensjorden, speciellt i prov GD och GP då de har högt 
lerinnehåll.  

Om tillväxten av växterna hade varit god skulle växterna ha analyserats med avseende på för-
oreningskoncentrationer. Resultatet från det biologiska upptaget skulle sedan ha lagts in i 

Naturvårdsverkets beräkningsmodell och parametern ”biotillgänglighetsfaktor, intag av växter” 
hade ändrats från faktor ett (generellt antagande enligt Naturvårdsverket (2016a) till det plats-
specifika värdet. Resultatet hade givit platsspecifika riktvärden baserade på växtintag.  

5.2 Jämförelse av platsspecifika riktvärden och generella riktvärden 
5.2.1 Naturvårdsverkets beräkningsprogram  
Hypotesen som ställdes innan arbetet kan besvaras genom att jämföra resultaten av de platsspe-
cifika riktvärdena med Naturvårdsverkets generella riktvärden. Hypotesen löd ”Platsspecifika 
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riktvärden justerade med avseende på biotillgänglighet av metaller leder till att högre halter på 
förorenade områden kan accepteras och kvarlämnas”. Hypotesen stämmer för arsenik, där det 
platsspecifika riktvärdet, för samtliga prov (GD, GP och B), är 1,6 gånger större än Naturvårds-
verkets generella riktvärde för MKM. För bly och kadmium är det platsspecifika riktvärdet 

samma som det generella riktvärdet. Förklaringen till att det platsspecifika riktvärdet, med 
avseende på oral biotillgänglighet, blev högre än det generella riktvärdet för arsenik beror på att 
det styrande för MKM riktvärdet är ”intag av jord”. För bly och kadmium är ”markmiljö” det 
styrande för riktvärdet och på grund av det påverkades inte riktvärdena av den platsspecifika 
orala biotillgängligheten. Intag av jord är en exponeringsväg i beräkningen för hälsoriskbase-
rade riktvärden, riktvärdet syftar till att skydda människor. Skydd av markmiljö syftar till att 
skydda markekosystemet. Inget biotillgänglighetstest utfördes av ämnena för marklevande 
organismer (exempelvis mikroorganismer, bakterier, maskar). Om platsspecifika riktvärden 
hade beräknats med hänsyn till markmiljö skulle troligtvis resultatet sett annorlunda ut.  
 
I Figur 21 redovisas det att den totala arsenikhalten i samtliga prov överskrider Naturvårdsver-
kets generella riktvärde för MKM och det platsspecifika riktvärdet.  
 

 
Figur 21. Jämförelse av totalhalt av arsenik, Naturvårdsverkets generella riktvärde för 
mindre känslig markanvändning (MKM) och det platsspecifika riktvärdet (PSRV) för pro-
ven GD, GP (Göteborg) och B (Boden).  

 
Värden överskridande riktvärdet för MKM och det platsspecifika riktvärdet innebär risker för 
de aktuella skyddsobjekten för området. Om detta skulle vara en riktig riskbedömning skulle 
slutsatsen vara att någon form av sanering av de påträffade föroreningarna bör göras. Den van-
ligaste efterbehandlingsmetoden idag är uppschaktning, transport och deponering av de förore-
nade massorna. Ett alternativ till uppschaktning är kemisk stabilisering. Stabilisering syftar till 
att bland annat begränsa föroreningars mobilitet (Holm et al., 2007), det vill säga minska bio-
tillgängligheten av ämnena. Utifrån analyserna som har gjorts på jordarna finns det viktigt 
information om jordarnas karakterisering vilket är till fördel för den nämnda saneringsmetoden. 
 
5.2.2 Känslighetsanalyser 
Känslighetsanalyserna visar att beräkningsmodellen påverkas av ändring av den orala biotill-

gänglighetsfaktorn och om hänsyn tas till markmiljö eller inte. De platsspecifika riktvärdena för 
arsenik är högre än Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM om den orala biotillgäng-
ligheten är mindre än 90 %. Det kan vara motiverat att ta bort ”skydd av markmiljö” om 
djupliggande föroreningar (cirka >3 m djup) lämnas på plats på ett industriområde samt täcks 
med rena jordlager och/eller asfalt. De platsspecifika riktvärdena utan hänsyn till markmiljön 
blir högre än de platsspecifika riktvärdena med hänsyn till markmiljön, se Figur 22.  
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Figur 22. Känslighetsanalys av Naturvårdsverkets beräkningsprogram för arsenik med hänsyn till 
varierande biotillgänglig fraktion (%) inklusive hänsyn till markmiljön (1) och utan hänsyn till 
markmiljön (2). Värdena jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig mar-
kanvändning (MKM) som har en biotillgänglig halt på 100 %.  

 
Det är inte alltid tillämpbart att inkludera biotillgänglighetsanalyser i en riskbedömning. Om 
totalhalten av föroreningarna överskrider generella riktvärden i liten grad är det motiverat att 
utföra biotillgänglighetstester. Om totalhalten av föroreningar överskrider riktvärden i stor 
grad, är det inte motiverat att utföra biotillgänglighetstester då den biotillgängliga halten i 
absoluta värden (mg/kg) blir hög och kan utgöra för stor risk för människors hälsa.  
 
För att bestämma om biotillgänglighet ska inkluderas i en riskbedömning bör föroreningarna i 
fråga leda till konsekvenser i en riskbedömning, exempelvis kan 100 % biotillgänglighet väljas 
för att utvärdera risker, som vid antagandet av Naturvårdsverkets generella riktvärden. Om 
bedömningen visar att det förekommer en risk samt att jordintag/växtintag är en viktig expo-
neringsväg är det lämpligt att gå vidare med vilken biotillgänglighetsmetod som är passande. En 
kostnads-nyttoanalys bör göras och utifrån det ta ett beslut om platsspecifika biotillgänglighets-
värden ska tas fram. Metodiken minskar risken att biotillgänglighetsanalyser görs i onödan 
(Törneman m.fl., 2009). 
 
5.2.3 Predicted No Effect Concentration (PNEC) 
I Tabell 12 ses en skillnad mellan katjonbyteskapaciteten (CEC-värdet) framtagen med de olika 
metoderna. Förklaringen till skillnaden är troligtvis att enbart katjonerna kalcium, kalium, 
magnesium och natrium inkluderades i metoden gjord enligt Chapman (1965). Enligt Kette-
rings et al. (2007) innebär katjonbyteskapacitet en jords kapacitet att hålla fast vid följande 
katjoner: kalcium, magnesium, kalium och natrium, väte, aluminium, järn, mangan, zink och 
koppar. Enligt Ketterings, Reid & Rao (2007) har sandiga jordar, med lågt organiskt innehåll, 

ett CEC-värde mindre än 3 cmolc/kg. Om jorden däremot är lerig, eller har högt organisktin-
nehåll, är CEC-värdet mer än 20 cmolc/kg. Utifrån Ketterings et al. (2007) resonemang att 
leriga jordar har CEC-värden kring 20 cmolc/kg och att sandiga jordar har CEC-värden kring 
3 cmolc/kg bör beräkningen gjord enligt Helling et. al. (1964) vara mer tillförlitlig än analysre-
sultaten gjorda enligt Chapman (1965). Insättning av de olika CEC-värdena framtagna med de 
två olika metoderna resulterade inte i någon skillnad för PNEC-värdena. 
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För Naturvårdsverkets generella riktvärden antas 75 % respektive 50 % av arter skyddas för KM 
och MKM, vilket innebär att 25 % respektive 50 % av arter accepteras att påverkas för KM och 
MKM. Totalhalten av kadmium är högre än KM för samtliga prov. Resultatet från PNEC- 
kalkylverktyget visar att antalet potentiellt påverkade arter för den uppmätta kadmiumhalten i 

samtliga prov är lägre än 25 %, resultatet visar att maximalt förväntas 11 % av arterna påverkas 
av de uppmätta halterna. För bly i prov GP och B är totalhalten högre än KM, men antalet 
förväntat påverkade arter är lägre än 25 %. Resultatet visar att omkring 5 % av arterna kan 
potentiellt påverkas. I prov GP är totalhalten högre än MKM och antalet påverkade arter antas 
vara 23 %, resultatet visar att mindre än 50 % av arterna förväntas att påverkas. Samtliga prov är 
provtagna på industrimark, totalhalten av bly i prov GP är det enda som är högre än riktvärdet 
MKM och är därför extra intressant i detta fall. Mindre än 50 % av arterna i prov GD är poten-
tiellt påverkade av totalhalten vilket leder till att det går att argumentera att den högre halten 
kan accepteras och kvarlämnas.  
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6 Slutsatser 

Utifrån resultaten och diskussion kan följande slutsatser dras: 
 

• Resultatet från grobarhetstestet indikerar på att de förhöjda halterna av arsenik, bly och 
kadmium inte är tillgängliga för de testade fröerna, vilket styrks av flerstegextraktions-
testet. Totalhalten av föroreningarna påverkar inte växternas tillväxt.  

 

• Planteringstestets resultat är svårtolkat då bönorna inte växte bra i varken referensjorden 
eller i de kontaminerade proven.  

 

• Känslighetsanalysen av Naturvårdsverkets beräkningsmodell visade att vid det första an-
tagandet (enbart ändring av oral biotillgänglig fraktion 0 % - 90 %) är det platsspecifika 
riktvärdet 1–1,6 gånger större än riktvärdet för MKM. Vid den andra känslighetsana-
lysen (ändring av oral biotillgänglig fraktion 0 % - 90 % och ingen hänsyn till skydd av 
markmiljö) är det platsspecifika riktvärdet 1–2,8 gånger större än riktvärdet för MKM. 

 

• Kontakten som togs med Bodens kommun samt Göteborg miljöförvaltning visade att 
ingen av kommunerna har erfarenhet av inkludering av biotillgänglighetstester i riskbe-
dömningar av förorenad mark. 
 

• Om totalhalten av föroreningarna överskrider generella riktvärden i liten grad är det 
motiverat att utföra biotillgänglighetstester. Om totalhalten av föroreningar överskrider 
riktvärden i stor grad, är det inte motiverat att utföra biotillgänglighetstester då den bio-
tillgängliga halten i absoluta värden (mg/kg) blir hög och kan utgöra för stor risk för 
människors hälsa. 

 

• Om marklevande organismer är av betydelse vid en riskbedömning kan PNEC-
kalkylverktyget vara tillämpbart. Om potentiellt påverkade arter är lägre än 50 % 
(MKM) eller 25 % (KM) och totalhalten av metaller är högre än det generella riktvärdet 
för MKM eller KM kan PNEC-kalkylverktyget användas för att argumentera för att 
högre halter kan kvarlämnas och accepteras. Platsspecifika PNEC- värden kan resultera 
i att onödig sanering undviks.  
 

Hypotesen ”Platsspecifika riktvärden justerade med avseende på biotillgänglighet av metal-
ler leder till att högre halter på förorenade områden kan accepteras och kvarlämnas” stäm-
mer för ämnen där, enligt Naturvårdsverkets modell, den styrande faktorn för riktvärdet är 
hälsobaserat. I det här arbetet stämde hypotesen för arsenik, men inte för bly och kadmium 
då det styrande för ämnena var skydd av markmiljön. Det platsspecifika riktvärdet för arse-
nik, för samtliga prov, resulterade i ett riktvärde 1,6 gånger större än Naturvårdsverkets ge-
nerella riktvärde för MKM.  

 
Slutsatsen som kan dras från de platsspecifika riktvärdena avseende jordegenskaper som be-
räknades med PNEC-kalkylverktyget är att för ett prov, där blyhalten är högre än Natur-
vårdsverkets generella riktvärde för MKM och antalet potentiellt påverkade arter är lägre än 
vad som antas skyddas vid det generella riktvärdet, kan det argumenteras att den förhöjda 
blyhalten kan accepteras.  
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Biotillgänglighetsanalyser är lämpliga att tillämpa om:  

• Jordföroreningen leder till stora konsekvenser i en riskbedömning. 

• Totalhalten överskrider generella riktvärden i liten grad.  

• Markekosystem eller människor är exponerade för föroreningen.  

• Intag av jord och/eller upptag i växt är viktiga exponeringsvägar. 
 
  



 
49 

7 Forskning och utvecklingsbehov  

Litteraturstudien visade att biotillgänglighetsanalyser inte inkluderas i Bodens kommun och att 
Göteborgs miljöförvaltning inte var välbekanta med metoden. Ett förslag till vidare forskning 
är att ta reda på hur utbredningen ser ut över hela Sverige. Litteraturstudien visade att det finns 
några exempel på riskbedömningar där biotillgänglighet har inkluderats.  
 
UBM (ISO, 2016) kommer att bli den första internationella standarden. Under tiden det här 
examensarbetet skrivs är standarden under utveckling. Förslag till vidare forskning är att följa 
upp och se om metoden kommer att väljas av olika aktörer i Sverige och i världen när biotill-
gänglighet inkluderas i riskbedömningar. UBM kommer bara vara validerad för arsenik, anti-
mon, bly och kadmium. Om biotillgänglighetsanalyser kommer att inkluderas i riskbedöm-
ningar i större skala i framtiden behöver metoden bli validerad för fler ämnen, både fler oorga-
niska och organiska ämnen. 
 
Om en riskbedömning baseras på biotillgänglighetsresultat kan det finnas en osäkerhet från 
myndigheter att förhållanden i jorden där föroreningarna förekommer ändras med tiden. Ett 
förslag till vidare forskning kan vara att titta på och visa hur föroreningar ändras med tiden i 
olika jordmatriser och förhållanden.  
 
Litteraturen visar att de främsta drivkrafterna att inkludera biotillgänglighetsanalyser i riskbe-
dömningar är att noggrannheten ökar och att kostnaderna minskar vilket leder till hållbarare 

saneringsåtgärder. Ett förslag till vidare forskning är att få en uppfattning av kostnadsskillnader 
beroende på om platsspecifik biotillgänglighet inkluderas i en riskbedömning eller om generella 
riktvärden används. I kostanden vore det intressant att inkludera hur riskbedömningarna skiljer 
sig åt avseende hur mycket förorenad jord som är i behov av sanering. 
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Bilaga 1. 
Resultatet från flerstegsextraktionstestet för arsenik, kadmium och bly redovisas i Tabell 20.  
 

Tabell 20. Mängd (mg/kg) av arsenik (As), kadmium (Cd) och bly (Pb), som extrakte-
rades från varje steg för prov från Göteborg (GD, GP) och Boden (B). För ämnen som 
inte detekterats i analysen redovisas halten som nivån för detektionsgränsen, röda vär-
den. Rosa ruta innebär fel i analysen och värdet har tagits bort. 1,2 och 3 representerar 
triplikat. 

Prov As Cd Pb 

Steg 1 GD.1 0,02 0,12 0,06 

Steg 1 GD.2 0,13 0,12 0,06 

Steg 1 GD.3 0,17 0,10 0,06 

Steg 1 GP.1 0,35 0,04 0,06 

Steg 1 GP.2 0,07 0,02 0,06 

Steg 1 GP.3 0,17 0,02 0,06 

Steg 1 B1 1,19 0,06 0,06 

Steg 1 B2 0,53 0,04 0,06 

Steg 1 B3 0,67 0,03 0,06 

Steg 2 GD.1 5,8 0,08 0,08 

Steg 2 GD.2 6,1 0,08 0,18 

Steg 2 GD.3 6,0 0,06 0,08 

Steg 2 GP.1 6,8 0,07 3,60 

Steg 2 GP.2 4,5 0,05 5,14 

Steg 2 GP.3 6,5 0,08 4,85 

Steg 2 B1 9,9 0,38 10,59 

Steg 2 B2 10,8 0,11 4,18 

Steg 2 B3 10,4 0,11 2,92 

Steg 3 GD.1 42,6 0,22 21,2 

Steg 3 GD.2 38,6 0,22 16,2 

Steg 3 GD.3 42,1 0,22 16,2 

Steg 3 GP.1 43,2 0,22 21,2 

Steg 3 GP.2 43,1 0,22 20,1 

Steg 3 GP.3 41,6 0,22 23,5 

Steg 3 B1 96,6 1,04 51,9 

Steg 3 B2 102,0 1,20 40,2 

Steg 3 B3 99,4 0,93 23,6 

Steg 4 GD.1 6,6 0,02 2,4 

Steg 4 GD.2 7,5 0,02 2,1 

Steg 4 GD.3 6,6 0,02 2,0 

Steg 4 GP.1 5,7 0,02 7,9 

Steg 4 GP.2 6,6 0,02 9,6 

Steg 4 GP.3 6,2 0,001 18,3 

Steg 4 B1 56,5 1,15 17,4 

Steg 4 B2 36,6 0,65 6,2 

Steg 4 B3 37,7 0,68 4,3 

Steg 5 GD.1 4,5 1,7 396,9 

Steg 5 GD.2 - - - 



 
ii 

Steg 5 GD.3 4,5 1,7 462,0 

Steg 5 GP.1 - - - 

Steg 5 GP.2 4,5 1,7 102,6 

Steg 5 GP.3 4,5 1,7 108,3 

Steg 5 B1 - - - 

Steg 5 B2 4,5 0,3 69,7 

Steg 5 B3 4,5 1,3 49,8 
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Bilaga 2. 
Rådata från grobarhetstestet redovisas i Tabell 21, Tabell 22 och Tabell 23. 
 

Tabell 21. Rådata från grobarhetstestet för prov GD. Värdena är längden (cm) för varje skott i varje 
koncentration (andel förorenad jord). 1,2 och 3 representerar triplikat. 

ID 100% 100% 100% 75% 75% 75% 50% 50% 50% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 

GD 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 4,4 4,8 3,5 5 4,9 6 5 4,4 6,5 6,3 4,8 4,8 7,1 5,1 5,1 

2 5,5 5,8 6 5 2,7 5 4,9 5,4 6,1 6,1 1,2 7,3 6,6 5 6,3 

3 3,3 4,5 5,5 4 6 4,5 6,7 6,3 6,2 2,5 5,8 5,7 5,4 6 6,7 

4 3,3 7 2,5 4 6,7 5 5,7 4,2 6 6,2 5,8 4 3,4 7,5 3 

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

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

7 0,8 3 3 4,5 7 4,7 4 7 0,9 4,9 0,5 0,3 5 6,3 5,6 

8 0 4,5 3 0,5 3,9 6 5,7 6,2 0,2 0,7 5,8 0,2 4,7 5,7 5,7 

9 0 4,1 2 0,2 1,4 0,5 5 4,9 0,4 0,5 0,8 0,1 1,3 5,8 0,6 

10 0 0,6 0 0,3 1 0,5 2,5 5,5 0 0,4 0,3 0,1 1,5 0,5 0,7 

 

Tabell 22. Rådata från grobarhetstestet för prov GP. Värdena är längden (cm) för varje skott i varje 
koncentration (andel förorenad jord). 1,2 och 3 representerar triplikat. 

ID 100% 100% 100% 75% 75% 75% 50% 50% 50% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 

GP 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 2,8 6 3,2 6,4 5,4 2,5 0,7 4,2 5,7 5,8 6,5 4,6 5 2 4,4 

2 5,2 5,3 5,6 6,1 6,8 3,2 0,5 4,9 5,5 4 4,5 4,9 5,2 4 5,1 

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

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

5 1,5 3,5 5,6 6 6,4 3,9 5,9 2 5,7 5,5 5,1 4,5 3,8 2 5,9 

6 4,9 6,2 5,8 5,5 6,8 3,2 5,4 2 5,4 5,4 6,5 5,2 5 3,9 2,9 

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

8 3,9 5,1 6,1 4 6,6 5,5 6 1,5 2,1 3,5 2,8 4,3 4,3 5,2 2 

9 4,8 0,1 4 6,1 4 5 5,8 4,5 1,5 1,8 4,5 0,5 1,1 4 1,4 

10 0 0 4,6 4,2 4,1 5,3 2 4,5 0,2 0,5 1,7 0,2 0,7 0,5 1 

 
  



 
iv 

 

Tabell 23. Rådata från grobarhetstestet för prov B. Värdena är längden (cm) för varje skott i varje 
koncentration (andel förorenad jord). 1,2 och 3 representerar triplikat. 

ID 100% 100% 100% 75% 75% 75% 50% 50% 50% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 

B 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 4,4 5 2,1 5,3 5,9 6 5,4 3 6,1 4,7 6,4 4,3 5,3 5,8 5 

2 6 6,3 4,1 4,6 6,7 3,4 5 5,7 3 8,3 6,2 3,6 5,6 4,5 3,3 

3 2,2 6,7 2 3,9 4,7 4,6 5,8 5,3 1,6 5,4 3,8 4,3 5,4 5,2 4,5 

4 5,6 6,4 4,4 5,4 5,5 4,5 5 4 5 4,9 5 4,5 4,5 2,4 5,7 

5 2,3 3,9 6 4,4 5 3,7 4,5 5,1 4,2 3,5 2,9 4,6 3 5,8 4,2 

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

7 5,7 2,8 5,8 1 2,5 3,8 1,8 4,5 5,1 6,6 5,5 4,5 4,5 4,6 4,8 

8 3,3 3,9 5,3 1,5 1,9 4,7 4,5 3,8 2,3 4,4 6,3 2,1 2,1 3,7 0,5 

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

10 2,1 0 5,4 0,6 0 0 0 0 0 0,7 0,3 0,7 3,6 0,4 0,4 

 
  



 
v 

Bilaga 3 

Resultatet från flerstegsextraktionstestet för fosfor redovisas i Tabell 24. 

Tabell 24. Mängd (mg/kg) av fosfor (P) som extrakterades från varje 
steg för prov från Göteborg (GD, GP) och Boden (B). 1,2 och 3 repre-
senterar triplikat.  

Prov P (mg/kg) 

Steg 1 GD.1 48 

Steg 1 GD.2 40 

Steg 1 GD.3 41 

Steg 1 GP.1 71 

Steg 1 GP.2 70 

Steg 1 GP.3 74 

Steg 1 B1 97 

Steg 1 B2 58 

Steg 1 B3 67 

Steg 2 GD.1 108 

Steg 2 GD.2 86 

Steg 2 GD.3 96 

Steg 2 GP.1 171 

Steg 2 GP.2 161 

Steg 2 GP.3 178 

Steg 2 B1 123 

Steg 2 B2 79 

Steg 2 B3 44 

Steg 3 GD.1 1339 

Steg 3 GD.2 1308 

Steg 3 GD.3 1265 

Steg 3 GP.1 2037 

Steg 3 GP.2 2180 

Steg 3 GP.3 2426 

Steg 3 B1 449 

Steg 3 B2 1473 

Steg 3 B3 1751 

Steg 4 GD.1 9037 

Steg 4 GD.2 9717 

Steg 4 GD.3 9415 

Steg 4 GP.1 10694 

Steg 4 GP.2 11287 

Steg 4 GP.3 15094 

Steg 4 B1 24901 

Steg 4 B2 12483 

Steg 4 B3 12772 

Steg 5 GD.1 89534 

Steg 5 GD.2 65300 

Steg 5 GD.3 66309 



 
vi 

Steg 5 GP.1 30354 

Steg 5 GP.2 46622 

Steg 5 GP.3 48694 

Steg 5 B1 52286 

Steg 5 B2 22610 

Steg 5 B3 27795 

 
 


