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Sammanfattning 

 

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket arbetar tillsammans med att inventera och sanera 

förorenade områden. För att kunna ta reda på vilka risker ett förorenat område har på 

människors hälsa och miljö görs en riskbedömning. Riskbedömningen börjar oftast med en 

förenklad riskbedömning (benämns ofta riskinventering eller riskklassificering) av det 

förorenade området. Den kan sedan om det anses nödvändigt följas upp av en fördjupad 

riskbedömning, där större hänsyn tas till platsspecifika förhållanden. Naturvårdsverket har 

arbetat fram en riktvärdesmodell för framtagning av generella riktvärden. Dessa riktvärden 

beskriver de maximala tillåtna koncentrationerna av olika ämnen i jord för skydd av 

människors hälsa vid ett flertal förorenade områden i Sverige, dock inte alla. 

Riktvärdesmodellen undersöker sex stycken exponeringsvägar (intag av damm, ånga, 

dricksvatten, egenodlade grönsaker, direkt intag av jord och hudupptag).  

 

Syftet med uppsats är att undersöka hur mycket de maximala tillåtna koncentrationerna i 

jord (Csmax) som beräknas för skydd av människors hälsa kan variera beroende på vilket 

toxikologiskt gränsvärde (TGV) som används i beräkningen. Toxikologiska gränsvärden är 

tolerabla dagliga doser, men kan vara definierade på olika sätt. Till detta arbete kommer 

även scenarierna känslig markanvändning (KM) och mindre känsliga markanvändning 

(MKM) att tas med. Målet är att sammanställa toxikologiska gränsvärden från 

internationella och nationella miljömyndigheter. Detta för att ta reda på om det finns 

väsentliga skillnader, och i så fall vilka samt hur det beräknade riktvärdet för maximal 

tillåten koncentration i jord påverkas av vilket toxikologiskt gränsvärde som används i 

beräkningen. 

 

Resultatet visar att skillnaderna mellan olika gränsvärdena har en betydande påverkan på 

maximala tillåtna koncentrationen av metaller i jord. Detta betyder att punktskattade värden 

som en myndighet valt att använda inte nödvändigtvis behöver vara den korrekta. Då 

miljömyndigheter i allmänhet inte räknar fram några toxikologiska gränsvärden utan istället 

tar dem från andra källor är det viktigt att vara kritiskt till vilka gränsvärden som lämpar sig 

bäst. 

 



 

 

II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  

The County Board and the Swedish Environmental Protection Agency (EPA) are working 

together to inventory and decontaminate polluted areas. In order to find out the risks 

associated of a contaminated site has on human health and environmental a risk assessment 

is needed. Risk assessment starts with a simplified risk assessment (often referred to as risk 

inventory or risk classification) of the contaminated site. It can then, if considered necessary 

be followed up by a detailed risk assessment that better account site-specific conditions. 

Swedish Environmental Protection Agency has developed a model for development of 

general guideline values. These guideline values describe the maximum tolerable 

concentration of various substances in the soil for protection of human health on a number 

of contaminated sites in Sweden, but not all. The guideline model that EPA uses examines 

six routes of exposure (ingestion of dust, steam, water, home-grown vegetables, direct 

ingestion of soil and dermal uptake). 

 

The purpose of this essay is to examine how much the maximum allowable concentration in 

soil (Csmax) calculated for the protection of human health may vary depending on which 

toxicological threshold (TGV) is used in the calculation. Toxicological thresholds is 

acceptable daily doses, but can be defined in different ways. Sensitive land use (KM) and 

less sensitive land use (MKM) are two scenarios, that are also included in this essay. The 

goal is to compile toxicological thresholds from international and national environmental 

authorities. In order to find out whether there are significant differences, and if so, what, 

and how the calculated guideline value for maximum tolerable concentration in soil is 

affected by any toxicological threshold used in the calculation. 

 

The result shows that the differences between the various thresholds have a significant 

impact on maximum tolerable concentration of metals in soil. This means that the point 

estimated values that authorities have decided to use not necessary need to be the correct 

one. Since environmental authorities in general do not calculate toxicological thresholds by 

them self, but instead takes them from other sources, it is important to be critical of which 

values that is best suited to use.  
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1. Introduktion 
 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen arbetar tillsammans med att kartlägga förorenade 

områden i Sverige, och idag är de flesta kända för myndigheterna. Enligt en rapport ifrån 

Naturvårdsverket är omkring 80 000 förorenade områden identifierade, av dessa är omkring 

70 000 klassificerade (Naturvårdsverket, 2013a). Dessa områden klassificeras utifrån hur stor 

risk de medför, där de med högst risk klassificeras som riskklass 1. Idag är ca 1 300 

förorenade områden klassificerade som riskklass 1 (mycket stor risk) och ca 22 000 

klassificerade som riskklass 2 (stor risk) (Naturvårdsverket, 1999). I slutet av 2013 hade 2 200 

förorenade områden med höga (riskklass 2) eller mycket höga risker (riskklass 1) åtgärdats 

(Naturvårdsverket, 2013a).  

 

För riskklassificering av förorenade områden har Naturvårdsverket tagit fram en metod som 

kallas Metodik för Invertering av Förorenade Områden (MIFO). Denna metod används för att 

inventera potentiellt förorenade områden, vilket i sin tur resulterar i en riskklassning av 

områdena. Detta följs upp med en utredning (riskbedömning) som prioriterar områden och, 

om det finns behov, även efterbehandlingsåtgärder (Naturvårdsverket, 2008). MIFO delas upp 

i två faser – i fas ett sker en bedömning av risken främst baserad på redan tillgängligt underlag 

(arkivmaterial, gamla kartbilder och resultat från tidigare provtagning av området, om sådana 

finns) och i fas två sker nya provtagningar av de media man är intresserad av, där resultaten 

utvärderas mot tillgängliga riktvärden för att kunna bedöma områdets föroreningspåverkan. 

Kännetecknande för MIFO är att många generella antaganden görs. Då risken är hög eller 

svårbedömd kan därför MIFO:s fas två gå vidare till en fördjupad, mer platsspecifik 

undersökningsfas. 

 

Oavsett om riskbedömningen görs på en nivå som motsvarar MIFO:s fas 2 eller på en 

fördjupad nivå, så riskbedöms förorenad mark i Sverige i de flesta fall av konsultfirmor som 

efter miljötekniska undersökningar (provtagning) av marken jämför uppmätta halter med 

Naturvårdsverkets generella riktvärden. I många fall sker också provtagning av andra media, 

såsom grundvatten och sediment, men fortfarande är de generella riktvärdena det flitigast 

använda verktyget för att bedöma om risken är acceptabel (uppmätta halter i mark under de 

generella riktvärdena) eller för hög (uppmätta halter i mark över de generella riktvärdena). 

Vid fördjupade riskbedömningar händer också att det generella riktvärdet justeras något, 

beroende på om man vet att det finns platsspecifika förutsättningar som skiljer sig väsentligt 

från de generella antaganden som legat till grund för beräkningen av de generella riktvärdena. 

Det kan handla om att vissa exponeringsvägar som ingår i den generella modellen inte är 

relevanta, men de flesta fördjupade riskbedömningar som görs använder samma antaganden 

(= samma ekvationer) för att beskriva de exponeringsvägar som tas med, de flesta variabler 

anges med samma värden som i den generella modellen, och indata som används är nästan 

alltid deterministisk, d.v.s. ingen hänsyn tas till variabilitet i indata. 
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Föreliggande examensarbete avser att som bakgrund ge en översikt av hur vi i Sverige tar 

fram generella riktvärden för användning vid riskbedömningar av förorenade områden i 

landet, och att belysa några av de osäkerheter som dessa är förknippade med. Den 

frågeställning som sedan studeras är hur beräkningen av generella riktvärden påverkas av 

vilket TGV man använder i Naturvårdsverkets riktvärdesmodell, d.v.s. hur toxikologiska 

gränsvärden påverkar den maximala tillåtna koncentrationen av föroreningar i jord för 

skydd av människors hälsa. Fokus i arbetet ligger på risker för människors hälsa, och 

därför har tre metaller valts ut som är vanligt förekommande på förorenade områden, och 

där det är just skydd av människors hälsa som styr riktvärdena. 

 

1.1 Några metaller av relevans för humanrisker vid förorenade områden 

 

Denna rapport fokuserar på tre metaller som är vanligt förekommande på förorenade 

områden, och där det generellt är risker för människors hälsa som är dimensionerande, 

d.v.s. de maximalt tillåtna koncentrationerna i jorden på det förorenade området bestäms 

så att exponeringen för människor inte ska bli för hög. Dessa är arsenik, bly och kadmium 

(Naturvårdsverket, 1999). 

 

Arsenik 

 

Arsenik är ett grundämne som har varit känt länge. Innan penicillinet introducerades på 1900-

talet så användes arsenik som läkemedel, för att bland annat behandla syfilis, bröstcancer och 

spetälska. (Lindberg, 2007). Idag är man medveten om arsenikens giftiga egenskaper och det 

använts därför inte alls i läkemedelsindustrin (Selinus, 2010). Idag sker den största 

exponeringen av oorganisk arsenik via dricksvatten, samt organiska arsenikföreningar via 

skaldjur och fisk (Vahter, 2013a). Det finns många områden i världen som har problem med 

höga koncentrationer av arsenik i grundvatten, vilket innebär att miljontals människor får i sig 

höga arsenikhalter genom dricksvattnet. Där är framförallt länder i Asien och Sydamerika 

som är värst drabbade (Selinus, 2010). 

 

Det är i njurarna, levern och gallblåsan som de högsta koncentrationerna av arsenik 

förekommer (Lindberg, 2007). De negativa hälsoeffekterna av arsenik är dock välkända och 

man är medveten om att arsenik kan ge allvarliga effekter som är både akuta och kroniska. 

Exempel på detta är leverskador, kronisk hosta, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Tidiga 

symptom på kronisk arsenikförgiftning är att hudens hornlager blir tjockare och att huden kan 

få pigmenteringsförändringar (Vahter, 2013a). Människokroppen har en tendens att göra 

arsenik mindre farligt genom att kroppen omvandlar oorganisk arsenik till organisk form. 

Detta sker genom att den lägger till en metylring hos arsenikföreningen, så att arseniken 

lättare skall utsöndras och försvinna med urinen (Selinus, 2010). Arsenik som har metylerats 

kommer snabbt att utsöndras - drygt 50 % inom en vecka. Arsenik som konsumeras via intag 

av havslevande djur (arsenik som är organisk) utsöndras mycket snabbare än oorganisk 

arsenik (SGU, 2005).  
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Bly 

 

Förr var det vanligt med bly i produkter som färgpigment, vattenledningssystem, mynt, 

kokkärl och bensin. Då bly i bensin förbjöds i mitten på 90- talet har blyexponeringen i miljön 

minskat kraftigt. Idag är det vanligare att hitta bly i produkter som ammunition, lödmaterial, 

batterier, kablar. Den största exponeringen av bly sker idag genom intag av föda och dryck 

där livsmedel såsom champinjoner, vallmofrön, njure, lever, skaldjur, vin medför ökat 

blyintag (Vahter, 2013b).  

 

En riskgrupp som är särskild utsatta är foster som får i sig bly genom blodet från modern. 

Nivåerna behöver inte vara skadliga för modern men foster kan få hjärnskador som följd av 

för höga halter (AFS, 1992). Det räcker med låga doser för att få skador på nervsystemet, och 

det är hos barn som skadan kan bli som störst då hjärnans utveckling påverkas. Det innebär 

bl.a. att barn kan få nedsatt intellektuell kapacitet och beteendestörningar. Idag är man dock 

osäker vid vilken lägsta blyhalt neurotoxiska effekter uppstår hos barn. Andra effekter av 

blyexponering är nedsatt hörsel, problem med njurarna, hämmad blodbildning och dålig 

skelettillväxt (Vahter, 2013b).  

 

Kadmium 

 

Kadmium används framförallt vid tillverkning av uppladdningsbara batterier, så kallade 

nickelkadmiumbatterier. År 1999 förbrukades cirka 93 ton kadmium per år för 

bakterietillverkning (Länsstyrelsen, 2003). Utsläpp av kadmium sker främst via förbränning 

av sopor då batterier slängs som hushållsavfall istället för i speciella kärl (Naturvårdsverket, 

2014b). Handelsgödsel och avloppsslam som används på åkermarker kan innehålla betydande 

koncentrationer av kadmium. Detta resulterar i att växternas rotsystem tar lätt upp kadmium, 

vilket gör att grödor kan innehålla höga koncentrationer (Naturvårdsverket, 2013b).  

 

Kvinnor har generellt högre koncentrationer av kadmium i kroppen än män. Anledningen är 

att upptaget av kadmium från föda blir generellt högre när kroppen har låga järndepåer vilket 

är vanligare bland kvinnor. Studier visar också att kvinnor som är gravida tar upp mer 

kadmium (Åkesson, 2014). En person som röker exponeras extra mycket av kadmium. 

Cigaretter innehåller bl.a. kadmium och därför har rökare 4-5 gånger högre kadmiumhalt i 

blod och 1.5 - 5 gånger högre i njurbarken än personer som icke är rökare (Åkesson, 2014). 

För personer som inte röker sker den största exponeringen via maten. Det är framförallt 

rotfrukter, grönsaker och spannmålsprodukter som bidrar till ökat intag av kadmium. Dessa 

står för upp till 75 % av det totala intaget av kadmium. Höga halter av kadmium finns också i 

vissa typer av skaldjur, inälvsmat, kakao och svamp (Åkesson, 2014). Eftersom kadmium 

ansamlas i njurarna är det framförallt dessa som tar skada (Naturvårdsverket, 2013b), vilket 

bl.a. resulterar i försämrad rening av blodet från nedbrytningsprodukter (Åkesson, 2014).  
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1.2 Från förenklad till fördjupad riskbedömning 

 

Riskbedömningar av förorenade områden innebär stora utmaningar då kunskapen kring hur 

föroreningarna sprids i miljön och påverkar olika skyddsobjekt (människor och 

ekosystemfunktioner i mark och vatten) ofta är bristfällig. Metoden för riskbedömning av 

förorenad mark ser olika ut från land till land. I Sverige har Naturvårdsverket arbetet fram en 

metod som börjar med en förenklad riskbedömning (benämns ofta riskinventering eller 

riskklassificering) av det förorenade området. Den förenklade riskbedömningen kännetecknas 

av generella och standardiserade bedömningsgrunder. Den kan sedan om det anses 

nödvändigt följas upp av en fördjupad riskbedömning, där större hänsyn tas till platsspecifika 

förhållanden.  

 

1.2.1 Förenklad riskbedömning enligt MIFO 

 

För invertering av förorenade områden har Naturvårdsverket tagit fram en metod som på ett 

standardiserat sätt inventerar förorenade områden. Denna metod kallas för Metodik för 

Invertering av Förorenade Områden (MIFO). Själva MIFO är indelad i två faser där den första 

orienterade studien kallas för fas 1. Skulle det visa sig att ett område/objekt efter fas 1 

fortfarande är angeläget att undersöka så initieras fas 2 av MIFO som innebär en överskådlig 

miljöteknisk undersökning, d.v.s. provtagning sker av relevanta media (jord och ibland också 

t.ex. grund- och ytvatten och/eller sediment). Den information som kommer fram i fas 2 

används sedan för en ny riskklassning samt bedömning som avgör om det skall ske någon 

fördjupad undersökning och eventuellt om det skall ske någon efterbehandling 

(Naturvårdsverket, 1999). MIFO:s grundprinciper är just att förorenade områden skall 

undersökas och sedan riskklassificera dem med avseende på följande parametrar: farligheten 

hos kemikalierna, föroreningsnivån, spridningsförutsättningarna, känsligheten och 

skyddsvärdet. Den parameter som berör människors hälsa är ”känsligheten”, vilken bestäms 

av hur hög exponeringen får vara. Den bedöms i en förenklad riskbedömning t.ex. utifrån hur 

marken används och om dricksvattenuttag sker. Det förorenade området/objekt riskklassas 

enligt:  

 

 Klass 1 – Mycket stor risk 

 Klass 2 – Stor risk 

 Klass 3 – Måttlig risk 

 Klass 4 – Liten risk 

 

1.2.2 Fördjupad riskbedömning 

 

En fördjupad riskbedömning kan vara aktuellt om flera media är förorenade, eller om 

föroreningssituationen är komplicerad eller omfattande. Då kan data från objektet föras in i ett 

beräkningsprogram som räknar fram riktvärden som är platsspecifika (Naturvårdsverket, 

2008). Det kan också vara nödvändigt med en fördjupad riskbedömning i fall då det 

konstaterats i den förenklade riskbedömningen att generella riktvärden inte går att använda för 
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det objekt som undersöks eller om det saknas riskbaserade haltkriterier, om inte 

förutsättningarna för de generella riktvärdena uppfylls eller om osäkerheterna kring riskerna 

om objektet är för stora. Syftet med en fördjupad riskbedömning är samma som för en 

förenklad riskbedömning, det vill säga att bestämma i vilken grad det objekt som studeras är 

förorenat, och om det kan behövas någon åtgärd och i så fall i vilken grad som det behöver 

åtgärdas. Till skillnad från den förenklade riskbedömningen tar den fördjupade 

riskbedömningen större hänsyn till platsspecifika förhållanden (Naturvårdsverket, 2007).  

 

1.2.3 Framtagning av generella riktvärden för förorenad mark 

 

Dem generella riktvärden som beräknas från riktvärdesmodellen som Naturvårdsverket tagit 

fram gäller för skydd av hälso- och miljöeffekter för ett antal förorenat områden i Sverige, 

dock inte samtliga. Dessa riktvärden är inte juridiskt bindande utan ses mer som en 

vägledning, vilket innebär att uppmätta värden på ett förorenat område som överstiger de 

generella riktvärdena inte nödvändigtvis behöver medföra negativa effekter. Skulle modellen 

inte anses lämplig tas platsspecifika riktvärden fram, där större hänsyn tas till det förhållande 

som råder vid det undersökta området. För att underlätta arbetet att ta fram platsspecifika 

riktvärden används ett beräkningsprogram i Excel, som speciellt tagits fram för detta ändamål.  

 

För att ta fram riktvärden är det viktigt att ta reda på den markanvändning som förväntas gälla 

på området, och enligt Naturvårdsverket finns det två typer av markanvändning. Den ena är 

känslig markanvändning (KM), där människor kan uppehålla sig permanent under hela sin 

livstid utan större risker för negativa hälsoeffekter. Den andra är mindre känslig 

markanvändning (MKM), där människor endast bör uppehålla sig under exempelvis sin 

yrkesverksamma tid. Det kan exempelvis vara kontor, industrier eller vägar. 

Riktvärdesmodellen tar också hänsyn till fyra stycken skyddsobjekt som beaktas med 

avseende på känslig- och mindre känslig markanvändning. Dessa fyra är: 1) människor 

(vuxna och barn) som vistas på eller i närheten av området; 2) mark; 3) ytvatten och; 4) 

grundvatten. Riktvärdesmodellen beräknar sedan tre typer av riktvärden som grundar sig på 

dessa fyra skyddsobjekt. Dessa är: 1) hälsobaserade riktvärden; 2) riktvärden för skydd av 

markmiljö och; 3) riktvärden för skydd mot spridning. De generella riktvärden som slutligen 

kommer att gälla grundar sig på det lägsta värdet från de beräknade skyddsobjekten. Skulle 

riktvärdet som avser skydd för hälsa vara det lägsta av de tre riktvärdena, så är det riktvärde 

som gäller som generellt riktvärde. Slutligen görs ett antal justeringar som exempelvis att de 

framtagna riktvärden inte ligger under de bakgrundshalter som finns naturligt på området 

(Naturvårdsverket, 2014a).  

 

Detta examensarbete fokuserar på riktvärden för skydd av människors hälsa (hälsobaserade 

riktvärden). Vid beräkning av hälsobaserade riktvärden tas hänsyn till exponering som sker 

dels genom direkt kontakt med den förorenade jorden, och dels genom indirekt kontakt som 

sker genom spridning av föroreningar till grundvatten, växter och luften. I figur 1 illustreras 

de exponeringsvägar som beräknas i riktvärdesmodell för hälsobaserade riktvärden.  För varje 

exponeringsväg har Naturvårdsverket ett antal indata som är deterministiska 

(punktskattningar) vilket anger ett fixerat värde för varje variabel. Det kan exempelvis vara 
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hur mycket grönsaker som vuxna och barn får i sig per dag, hur mycket vatten som dricks, 

exponeringstiden, inandningshastighet och toxikologiska gränsvärden.  

 

Toxikologiska gränsvärden är tolerabla dagliga doser som tas fram genom undersökta studier, 

såsom exempelvis epidemiologiska och toxikologiska studier (för mer information se bilaga 

A). Dessa gränsvärden kan definieras på olika sätt. Naturvårdsverket använder två typer av 

toxikologiska gränsvärden. Den ena är tolerabelt dagligt intag för icke genotoxiska ämnen och 

den andra är riskbaserat dagligt intag för genotoxiska ämnen. Genotoxiska ämnen är ämnen 

som skadar människans kromosomer. Detta innebär att det inte finns någon dos som med 

säkerhet kan skydda människor från negativa hälsorisker. Dessa toxikologiska gränsvärden är 

handplockade från nationella och internationella expertgruppers sammanställningar. Från 

dessa data beräknas slutligen maximala tillåtna koncentrationen i jord för varje enskild 

exponeringsväg. Den maximala tillåtna koncentrationen i jord räknas fram baklänges, genom 

att man söker halten i jord som inte ger ett intag över det aktuella toxikologiska referensvärdet 

när alla exponeringsvägar summeras (Naturvårdsverket, 2014a). 

 
Figur 1: Exponeringsvägar som beaktas i riktvärdesmodellen för hälsorisker (Naturvårdsverket. 2009a). 

 

Den modell som används i detta arbete grundar sig på Naturvårdsverkets riktvärdesmodell 

och dess ekvationer som förlaga för de undersökta exponeringsvägarna. Dock har 

ekvationerna ställts upp på ett sätt som passar för de beräkningar som gjorts i detta arbete.  

 

1.2.4 Osäkerhet och variabilitet vid beräkning av riktvärden för förorenad mark 

 

Eftersom osäkra toxikologiska gränsvärden används för beräkning av hälsobaserade 

riktvärden finns det en osäkerhet vid framtagning av generella riktvärden för förorenad mark. 

Detta då miljömyndigheter normalt inte själva räknar fram toxikologiska gränsvärden, utan 

istället tar dessa från nationella och internationella expertgruppers sammanställningar. 

Framtagningen av dessa toxikologiska värden kan se olika ut, vilket ger olika värden. 

Miljömyndigheter har sedan valt att använda det värde som de anser är bäst lämpad. Detta 

innebär att de antagna toxikologiska gränsvärdena som Naturvårdsverket (även andra 

miljömyndigheter) använder i sin riktvärdesmodell för hälsobaserade riktvärden skulle kunna 

bytas ut, och därmed ge ett annat svar på hur hög koncentrationen i jorden får vara innan 

riskerna för negativa hälsoeffekter beskrivs som oacceptabla (Naturvårdsverket, 2009b).   
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1.3 Syfte  

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur mycket de riktvärden för maximala tillåtna 

koncentrationer i jord, Csmax, som beräknas för skydd av människors hälsa kan variera 

beroende på vilket toxikologiskt gränsvärde (TGV) som väljs till beräkningen. Toxikologiska 

gränsvärden är tolerabla dagliga doser, men som kan vara definierade på olika sätt 

(exempelvis: tolerabelt dagligt intag (TDI), referensdos (RfD), minimala risknivåer (MRL), 

lågrisknivå vid långvarig exponering (RISKor)). Till detta arbete kommer både scenarierna 

känslig markanvändning (KM) och mindre känsliga markanvändning (MKM) att tas med. De 

exponeringsvägar som beaktas i detta arbete är intag av jord, dricksvatten, hemodlade 

grönsaker samt inandning av damm. De två exponeringsvägar som ingår i Naturvårdsverkets 

riktvärdesmodell, men som inte tas med i detta arbete, är hudkontakt och inandning av ånga. 

Anledningen är att dessa är försumbara för de valda metallerna och kommer därför inte att 

påverka Csmax märkbart. De metaller som kommer att undersökas är några av de vanligaste 

förekommande metallerna på förorenade områden i Sverige, där det är risker för människors 

hälsa som styr riktvärdet (arsenik, bly och kadmium).  

 

Målet är att sammanställa toxikologiska gränsvärden från olika internationella myndigheter 

(exempelvis: Världshälsoorganisationen (WHO), Europeiska unionen (EU)) och ett antal 

länders nationella miljömyndigheter (exempelvis: Svenska Naturvårdverket, Amerikanska 

Naturvårdsverket (USEPA), Nederländska institutet för folkhälsa och miljö (RIVM), 

Nederländska hälsorådet, Amerikanska myndigheten för kontroll av giftiga ämnen och 

sjukdomar (ATSDR), Expertgruppen för främmande ämnen i livsmedelkedjan (CONTAM)). 

Detta för att ta reda på om det finns väsentliga skillnader, och i så fall vilka, samt hur dem 

beräknade riktvärdena för maximala tillåtna koncentrationerna i jord påverkas av vilket TGV 

som används i beräkningen. Dessa toxikologiska gränsvärden kommer sedan användas för att 

beräkna den maximala tillåtna koncentrationen som får finnas i jord som mest (Csmax).  

 

1.3.1 Frågeställningar 

 

– Hur har de toxikologiska gränsvärdena (TGV) som används av olika myndigheter tagits 

fram för arsenik, bly och kadmium?  

– Är olika internationella och nationella myndigheter eniga i sina val av TGV, eller finns det 

stora skillnader?   

– Hur påverkas Csmax, såsom Svenska Naturvårdsverket beräknar det i riktvärdesmodellen (där 

de fyra exponeringsvägarna som beaktas i detta arbete ingår) för metallerna arsenik, bly och 

kadmium av val av TGV? 
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2. Material och metod 
 

Den första delen av arbetet består i en litteraturgenomgången med syftet att identifiera olika 

toxikologiska gränsvärden (TGV) som finns rapporterade för de tre aktuella metallerna. 

Denna del består både i en genomgång av vilka värden som rekommenderas av Svenska 

Naturvårdsverket, men också av andra myndigheter som är tongivande i det internationella 

arbetet med förorenad mark (t.ex. USA, Kanada och Holland), av världshälsoorganisationen 

(WHO) och europeiska unionen (EU). De värden som rekommenderas av dessa 

myndigheter/organisationer följs noggrant upp och ursprungskällor kontrolleras för att 

resultera in en beskrivning över hur dem olika TGV är framtagna (finns det väsentliga 

skillnader, och i så fall vilka?). Resultatet av denna första del blir en sammanfattning av olika 

TGV samt en beskrivning av hur de är framtagna.  

 

Steg 2 blir sedan att sätta upp en modell för att beräkna maximala tillåtna koncentrationen 

(Csmax) utifrån de fyra exponeringsvägar som valts ut. Ekvationerna som används är hämtade 

från Naturvårdsverkets generella riktvärdesmodell (Naturvårdsverket, 2009a), men de har 

arrangerats om för att kunna användas för frågeställningarna till detta examensarbete. De egna 

omarrangerade ekvationerna har kombinerats till en egen modell i MS Excel. I beräkningarna 

kommer värdet på TGV att variera utifrån de resultat som framkommer i 

litteraturgenomgången, medan samtliga övriga variabler i modellen (Kpl, Rig osv.) behålls 

konstanta. För dessa andra variabler används de generella värden som rekommenderas av 

Naturvårdsverket (2009a). Resultatet av denna modelleringsdel ger ett mått på den spridning 

av olika Csmax- värden som varierar med valt TGV. Dessa jämförs slutligen med de generella 

riktvärden som Naturvårdsverket uppger för de tre valda metallerna. 

 

 

2.1 Genomgång av ingående exponeringsvägar 

 

I detta arbete har Naturvårdsverkets modell och dess ekvationer använts som mall för de 

olika exponeringsvägarna (enligt Rapport 5976), men för de beräkningar som gjorts i detta 

arbete så har ekvationerna arrangerats om för att passa arbetets frågeställningar. Nedan 

följer därför en redovisning av de omarrangerade ekvationer som använts i arbetet för att 

beräkna den maximalt tillåtna koncentrationen i jord efter summering av de valda 

exponeringsvägarna. Alla dessa ekvationer har vid beräkningarna lagts in i MS Excel. 

 

2.1.1 Intag av dricksvatten från egen brunn 

 

Den första av fyra exponeringsvägar som ingår i detta arbete är exponeringen som sker via 

intag av dricksvatten från egen brunn. Detta sker genom att föroreningar transporteras ner till 

grundvattnet och den egna brunnen. Vattnet används sedan som dricksvatten och till 

matlagning (Naturvårdsverket, 2009a). I riktvärdesmodellen görs ett antal förenklade 

antaganden vid spridningen av föroreningar till grundvattenbrunnar. Transportmodellen som 

används tar inte någon hänsyn till att det kan finnas andra föroreningskällor som kan påverka 
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samma grundvattenakvifär. Andra antaganden är att det inte sker någon fastläggning av 

föroreningarna under transport och att det inte sker någon nedbrytning av föroreningarna 

(Naturvårdsverket, 2009a).  

 

För att kunna beräkna maximala tillåtna föroreningshalten i jord utan att intaget efter 

vattenkonsumtion (när det kombineras med bidraget från övriga exponeringsvägar) 

överskrider toxikologiska gränsvärdet (TGV) behövs ett antal ekvationer. Den första 

ekvationen som används är en ekvation som beräknar fördelningsfaktorn mellan porvatten och 

jord, mg/l (ekvation 1). För att kunna beräkna det behövs spädningsfaktorn hos grundvatten 

för brunn beläget i området (ekvation 2), och för det behöver man då veta tjockleken 

(ekvation 3) och bredden (ekvation 4) på blandningszonen, m. 

 

För beräkning av fördelningsfaktorn mellan porvatten och jord (mg/dag) används följande 

ekvation:  

𝐶𝐹𝑔𝑤 =
𝐷𝐹𝑔𝑤

((𝑘𝑑 ∗ 𝜃𝑤)/𝜌𝑏)
                                                                                                   (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 1) 

 

där: 

 

DFgw spädningsfaktorn för grundvatten för brunn beläget i området, se ekvation 2 

kd fördelningskoefficienten mellan jord och vatten (l/kg) 

θw jordens vattenhalt (dm
3
/dm

3
) 

ρb torrdensitet för torr jord (kg/dm
3
) 

 

Utspädningsfaktorn DFgw (-) beräknas med ekvationen nedan:   

 𝐷𝐹𝑔𝑤 =
𝐿 ∗ 𝐼 ∗ 𝑊

𝐾 ∗ 𝑖 ∗ 𝑑𝑚𝑖𝑥 ∗  2 ∗ 𝑦𝑚𝑖𝑥 + 𝑊 +  𝑊 + 𝑦𝑚𝑖𝑥  ∗  𝐿 + 𝑥 ∗ 𝐼
                   (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2)  

 

där tjockleken hos blandningszon, dmix (m) beräknas som: 

 𝑑𝑚𝑖𝑥 =  0.0112 ∗ (𝐿 ∗ 𝑋)2 + 𝑑𝑎 ∗  1 − 𝑒𝑥𝑝  −
 𝐿 + 𝑋 ∗ 𝐼

𝐾 ∗ 𝑖 ∗ 𝑑𝑎
                            (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 3)  

 

samt där bredden hos blandningszon, ymix (m) beräknas som följande: 

 

𝑦𝑚𝑖𝑥 =  0.0112 ∗ (𝐿 ∗ 𝑋)2                                                                                            (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 4)   
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där: 

 

K hydraulisk konduktivitet (m/s) 

L längden av det förorenade området i flödesriktning (m) 

X avståndet från det förorenade området till brunn (m) 

i hydraulisk gradient (m/m) 

I grundvattenbildning (m/år) 

da akviferens mäktighet (m) 

W bredd av det förorenade området tvärs grundvattnets flödesriktning (m) 

dmix tjockleken hos blandningszon (m), se ekvation 3 

ymix bredden hos blandningszon (m), se ekvation 4 

 

𝑑𝑚𝑖𝑥 = 𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑡𝑒 ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑘𝑣𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑚ä𝑘𝑡𝑖𝑔𝑒𝑡 𝑑𝑎. 

 

Slutligen, för beräkning av det genomsnittliga dagliga föroreningsintaget via dricksvattenintag 

(mg/dag) utgår Naturvårdsverket från ekvation 5 nedan.  

 

𝐼𝑖𝑤 =
𝐶𝑠 ∗  𝐶𝐹𝑔𝑤 ∗ 𝑊𝐶 ∗ 𝑡𝑖𝑤

365
                                                                                           (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 5)  

 

där: 

 

Cs koncentration i jord (mg/kg) 

CFgw fördelningsfaktorn mellan porvatten och jord (mg/l), se ekvation 1 

WC  vattenkonsumtion (l/d) 

tiw exponeringstid (d/år) 

 

Syftet med föreliggande uppsats är inte att beräkna det genomsnittliga intaget, utan att 

beräkna hur hög koncentration som får finnas i jorden som mest (Csmax) för att intaget efter 

vattenkonsumtion – när det kombineras med bidraget från övriga exponeringsvägar – inte ska 

överskrida TGV. Således beräknas ekvation 5 i denna uppsats enligt ekvation 5b nedan, där 

koncentrationsvariabeln är borttagen. Detta modifierade uttryck för Iiw ger en term som efter 

multiplikation med Csmax (ekvation 10) ger det maximala intaget via vattenkonsumtion innan 

TGV överskrids. 

 

𝐼𝑖𝑤 =
 𝐶𝐹𝑔𝑤 ∗ 𝑊𝐶 ∗ 𝑡𝑖𝑤

365
                                                                                                  (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 5𝑏)  
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Värdena som använts vid beräkning av Iiw för konsumtion av dricksvatten från egen brunn på 

det förorenade området presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1: Data som används vid beräkning av Iiw för intag av dricksvatten på känslig markanvändning (KM) 

Känslig markanvändning  Barn Vuxna 

Fördelningskoefficienten mellan jord och vatten, kd [l/kg] 

Arsenik 

Bly 

Kadmium 

 

300 

1800 

200 

 

300 

1800 

200 

Jordens vattenhalt, θw [dm
3
/dm

3
] 0.3 0.3 

Torrdensitet för torr jord, ρb [kg/dm
3
]  1.5 1.5 

Hydraulisk konduktivitet, K [m/år] 315.36 315.36 

Längden av det förorenade området i flödesriktning, L [m]  50 50 

Avståndet från det förorenade området till brunn, X [m] 0 0 

Hydraulisk gradient, i [m/m] 0.03 0.03 

Grundvattenbildning, I [m/år] 0.1 0.1 

Akviferens mäktighet, da [m] 10 10 

Bredd av det förorenade området tvärs grundvattnets flödesriktning, 

W [m] 

50 50 

Vattenkonsumtion, WC [l/d] 1.0 2.0 

Exponeringstid, tiw [d/år] 365 365 

 

2.1.2 Konsumtion av egenodlade grönsaker 

 

Exponering av föroreningar genom konsumtion av egenodlade grönsaker sker genom att 

föroreningar i mark tas upp av grönsaker, och som i sin tur konsumeras (Naturvårdsverket, 

2009a). Den delmodell som beräknar upptaget i grönsaker grundar sig på antagande att 

koncentrationen av föroreningar i växterna är i jämvikt med koncentrationen av föroreningar i 

markens fasta fas. I den delmodell som tillämpas för upptag av föroreningar hos växter 

används en växtupptagningsfaktor för upptaget hos växternas rotdelar, BCFroot, och en faktor 

för delar som växer ovanför marken (blad, stam och frukt), BCFstem. När det kommer till 

metaller beror växtupptagsfaktorn mycket på miljöfaktorer och markförhållanden som 

exempelvis pH-värde, redoxpotetial, lerinnehåll och innehåll av organiskt material. För 

grönsaksupptag av metaller i Naturvårdsverkets modell har empiriska data för 

växtupptagsfaktorer använts, vilka hämtats från datasammanställningar som andra gjort (t.ex. 

Nederländska institutet för folkhälsa och miljö (RIVM)). 

 

För att kunna beräkna högsta tillåtna föroreningshalten i jord utan att intaget av egenodlade 

grönsaker (när det kombineras med bidraget från övriga exponeringsvägar) överskrider TGV, 
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mg/dag (ekvation 7a nedan) behövs således en ekvation som beräknar totala 

biokoncentrationsfaktorn för metaller (ekvation 6 nedan).  

 

Den totala biokoncentrationsfaktorn för metaller (mg/kg färsk växt)/(mg/kg torr jord), 

beräknas som:  

 

 𝑘𝑝𝑙 = 𝐵𝐶𝐹𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚 ∗ 𝑓𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚 ∗ 𝑟𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚 + 𝐵𝐶𝐹𝑟𝑜𝑜𝑡 ∗ 𝑓𝑟𝑜𝑜𝑡 ∗ 𝑟𝑟𝑜𝑜𝑡                                  (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 6)  

 

där: 

 

BCFsteam  biokoncentrationsfaktor stam och blad, torr, (mg/kg)/(mg/kg)  

fsteam  grönsakskonsumtionen som utgörs av stam- och bladgrönsaker (-) 

rsteam  torrvikt till färskviktförhållande (-) 

BCFroot  biokoncentrationsfaktor rot, torr, (mg/kg)/(mg/kg)  

froot=1-fsteam  andel konsumtion av rotsaker (-) 

rroot  förhållande torrvikt/färskvikt för rotsaker (kg/kg) 

 

För beräkning av det genomsnittliga dagliga föroreningsintaget via konsumtion av egenodlade 

grönsaker, mg/dag, utgår Naturvårdsverket från ekvation 7 nedan.  

 

𝐼𝑖𝑔 =   
𝑅𝑖𝑔 ∗ 𝑓 ∗ 𝑡𝑖𝑔

365
 ∗ 𝐾𝑝𝑙 ∗ 𝐶𝑠                                                                                 𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 7  

 

där: 

 

Cs koncentration i jord (mg/kg) 

Rig viktbaserad daglig exponering (kg färsk växt/kg kroppsvikt, d) 

fh andel konsumtion från det förorenade området (-) 

tig exponeringstid (dagar/år) 

Kpl total biokoncentrationsfaktor (mg/kg färsk växt)/(mg/kg torrjord), se ekvation 6 

 

Då syftet med uppsatsen är att beräkna högsta tillåtna koncentration i jord utan att intaget av 

egenodlade grönsaker (när det kombineras med bidraget från övriga exponeringsvägar) 

överskrider TGV, beräknas ekvation 7 i denna uppsats enligt ekvation 7a nedan, där 

koncentrationsvariabeln är borttagen. Detta modifierade uttryck för Iig ger en term som efter 

multiplikation med Csmax (ekvation 10) ger det maximala intaget via konsumtion av 

egenodlade grönsaker innan TGV överskrids. 
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𝐼𝑖𝑔 =  
𝑅𝑖𝑔 ∗ 𝑓 ∗ 𝑡𝑖𝑔

365
 ∗ 𝐾𝑝𝑙                                                                                           (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 7𝑎)   

 

Värdena som använts vid beräkning av Iig för konsumtion av egenodlade växter på det 

förorenade området presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2: Data som används vid beräkning av Iig för intag av grönsaker på känslig markanvändning (KM) 

Känslig markanvändning Barn Vuxna 

Biokoncentrationsfaktor stam och blad, torr, BCFsteam[(mg/kg)/(mg/kg)] 

Arsenik 

Bly 

Kadmium 

 

0.17 

0.018 

0.25 

 

0.17 

0.018 

0.25 

Grönsakskonsumtionen som utgörs av stam- och bladgrönsaker, fsteam [-] 
0.5 0.5 

Torrvikt till färskviktförhållande, rsteam [-] 0.117 0.117 

Biokoncentrationsfaktor rot, torr, BCFroot [(mg/kg)/(mg/kg)] 

Arsenik 

Bly 

Kadmium 

 

0.003 

0.005 

0.16 

 

0.003 

0.005 

0.16 

Andel konsumtion av rotsaker, froot=1-fsteam [-] 0.5 0.5 

Förhållande torrvikt/färskvikt för rotsaker, rroot [kg/kg] 0.202 0.202 

Viktbaserad daglig exponering, Rig [kg växter/kg, d] 0.25 0.40 

Andel konsumtion från det förorenade området, fh [-] 0.1 0.1 

Exponeringstid, tig [d/år] 365 365 

 

2.1.3 Direkt intag av jord 

 

När vuxna och barn vistas vid ett förorenat markområde kan exponering av förorenade ämnen 

ske genom direkt intag av jord. Detta sker genom att jord tas direkt i munnen, föremål tappas 

på marken som sedan placeras i munnen (exempelvis nappar för barn), jordiga fingrar stoppas 

i munnen eller att det damm som rörs upp fastnar i mun och svalg. Det är framförallt hos barn 

som denna exponering är som störst och exponeringen kan ske både inomhus och utomhus 

(Naturvårdsverket, 2009a). För beräkning av det genomsnittliga dagliga föroreningsintaget via 

direkt intag av jord, mg/dag, utgår Naturvårdsverket från ekvation 8 nedan. 

 

 

𝐼𝑖𝑠 =  
𝑆𝐼 ∗ 𝑡𝑖𝑠

365
 ∗ 𝐶𝑠                                                                                                          (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 8)   
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där:  

 

Cs koncentration i jord (mg/kg) 

SI genomsnittligt intag av jord (mg/dag) 

tis exponeringstid (dagar/år) 

 

För att beräkna högsta tillåtna koncentrationen i jord utan att direkt intag av jord (när det 

kombineras med bidraget från övriga exponeringsvägar) överskrider TGV används ekvation 

8a, där uttrycket för koncentrationen i jord är borttaget.  

 

𝐼𝑖𝑠 =
𝑆𝐼 ∗ 𝑡𝑖𝑠

365
                                                                                                                    (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 8𝑎)   

 

Värdena som använts vid beräkning av Iis för direkt intag av jord på det förorenade området 

presenteras i tabell 3.  

 

Tabell 3: Data som används vid beräkning av Iis för direkt intag av jord. 

Känslig markanvändning Barn Vuxna 

Genomsnittligt intag av jord, SI [mg/d]  120 50 

Exponeringstid, tis [d/år] 365 365 

Mindre känslig markanvändning Barn Vuxna 

Genomsnittligt intag av jord, SI [mg/d]  80 20 

Exponeringstid, tis [d/år] 60 200 

 

2.1.4 Inandning av damm 

 

Vuxna och barn som vistas på eller i närheten av ett förorenat område kan få i sig finkornigt 

material genom andningsvägarna. När man använder sig av exponeringsmodeller för 

inandning av damm är det framförallt föroreningar som är mindre än 10 μm som tas i beaktad 

då dessa bedöms kunna nå lungorna. Exponeringen kan ske både inomhus och utomhus 

(Naturvårdsverket, 2009a). För beräkning av det genomsnittliga dagliga föroreningsintaget via 

inandning av damm (mg/dag) utgår Naturvårdsverket från ekvation 9 nedan. 

 

 

𝐼𝑖𝑑 =  
(𝐶𝑑𝑖𝑛 ∗ 𝑓𝑑𝑖𝑛 ∗ 𝑓𝑡𝑖𝑛 + 𝐶𝑑𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑓𝑑𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑓𝑡𝑜𝑢𝑡 ) ∗ 𝐵𝑅 ∗ 𝐿𝑅 ∗ 𝑡𝑖𝑑

365
 ∗ 𝐶𝑠             (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 9)  
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där:  

 

Cs koncentration i jord (mg/kg) 

Cdin halt av jordpartiklar i inomhusluft (mg/m
3
) 

fdin andel partiklar från förorenat område, inomhus (-) 

ftin andelen av tiden med vistelse inomhus (-) 

Cdout halt av jordpartiklar i utomhusluft (mg/m
3
) 

fdout andel partiklar från förorenat område, utomhus (-) 

ftout=1-ftin andelen av tiden med vistelse utomhus (-) 

BR andningshastighet (m
3
/d) 

LR lungretention (fraktion av damm som är "inhalerbart") (-) 

tid exponeringstid (d/år) 

 

För att beräkna högsta tillåtna koncentrationen i jord utan att inandning av damm (när det 

kombineras med bidraget från övriga exponeringsvägar) överskrider TGV, mg/dag används 

8a, där jordens koncentration är borttagen.  

 
 

𝐼𝑖𝑑 =
(𝐶𝑑𝑖𝑛 ∗ 𝑓𝑑𝑖𝑛 ∗ 𝑓𝑡𝑖𝑛 + 𝐶𝑑𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑓𝑑𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑓𝑡𝑜𝑢𝑡 ) ∗ 𝐵𝑅 ∗ 𝐿𝑅 ∗ 𝑡𝑖𝑑

365
                      (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 9𝑎)   

 

 

Värdena som använts vid beräkning av Iid för inandning av damm på det förorenade området 

presenteras i tabell 4.  

 

Tabell 4: Data som används vid beräkning av Iid för inandning av damm. 

Känslig markanvändning Barn Vuxna 

Halt av jordpartiklar i inomhusluft, Cdin [mg/m
3
] 0.052 0.052 

Andel partiklar från förorenat område, inomhus, fdin [-] 
0.8 0.8 

Andelen av tiden med vistelse inomhus, ftin [-] 
0.88 0.88 

Halt av jordpartiklar i utomhusluft, cdout [mg/m
3
] 0.07 0.07 

Andel partiklar från förorenat område, utomhus, fdout [-] 
0.5 0.5 

Andelen av tiden med vistelse utomhus, ftout=1-ftin [-] 0.12 0.12 

Andningshastighet, BR [m
3
/d] 7.6 20 

Lungretention (fraktion av damm som är "inhalerbart") LR [-] 0.75 0.75 

Exponeringstid, tid [d/år] 365 200 
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Mindre känslig markanvändning   

Halt av jordpartiklar i inomhusluft, Cdin [mg/m
3
] 0.052 0.052 

Andel partiklar från förorenat område, inomhus, fdin [-] 
0.8 0.8 

Andelen av tiden med vistelse inomhus, ftin [-] 
0.88 0.88 

Halt av jordpartiklar i utomhusluft, cdout [mg/m
3
] 0.07 0.07 

Andel partiklar från förorenat område, utomhus, fdout [-] 
0.5 0.5 

Andelen av tiden med vistelse utomhus, ftout=1-ftin [-] 0.12 0.12 

Andningshastighet, BR [m
3
/d] 7.6 20 

Lungretention (fraktion av damm som är "inhalerbart") LR [-] 0.75 0.75 

Exponeringstid, tid [d/år] 365 200 

 

2.1.5 Maximala tillåtna koncentrationen i jord 

 

För beräkning av maximala tillåtna koncentrationen i jord (mg/kg), d.v.s. Csmax, för känslig 

markanvändning (KM) används ekvation 10 nedan. Notera att det är först här som bidragen 

från de ovan beskrivna exponeringsvägarna kombineras. 

 

𝐶𝑠𝑚𝑎𝑥 =
(𝑇𝐺𝑉 ∗ 𝐵𝑊)

(𝐼𝑖𝑤 + 𝐼𝑖𝑔 + ( 𝐼𝑖𝑠 + 𝐼𝑖𝑑  ∗ 1𝑒−6)
                                                                (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 10)   

 

 

 

För mindre känslig markanvändning (MKM) används ekvation 11 nedan.  

 

𝐶𝑠𝑚𝑎𝑥 =
(𝑇𝐺𝑉 ∗ 𝐵𝑊)

 𝐼𝑖𝑠 + 𝐼𝑖𝑑  ∗ 1𝑒−6)
                                                                                         (𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 11)   

där: 

 

TGV toxikologiskt gränsvärde (mg/kg) 

BW kroppsvikt (kg) 

Iiw daglig vattenförbrukning (mg/dag), se ekvation 5a 

Iig daglig konsumtion av grönsaker (mg/dag), se ekvation 7a 

Iis dagligt jordintag (mg/dag), se ekvation 8a 

Iid dagligt intag av damm (mg/dag), se ekvation 9a  
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3. Resultat/Diskussion  
 

3.1 Rekommenderade toxikologiska gränsvärden (TGV) 

 

Arsenik 

 

Mat- och jordbruksorganisationen (FAO) och världshälsoorganisationen (WHO) 

gemensamma expertkommitté för livsmedeltillsatser (JECFA) beslutade i en rapport från 

1989 ett provisoriskt tolerabelt veckointag (PTWI) på 15 µg/kg kroppsvikt, vilket motsvarar 

ett tolerabelt dagligt intag (TDI) på 2.14 µg/kg kroppsvikt (JECFA, 1989). För att få fram 

detta värde antog JECFA en benchmark -dos (BMDL) som används för att få fram en 

responsnivå (för mer information se bilaga A) för oorganiska arsenik med en 0.5 % ökad 

förekomst av lungcancer. Detta genomförde JECFA genom en rad antagande för att uppskatta 

exponeringen från mat och dricksvatten med olika koncentrationer (EFSA, 2009). Detta värde 

drogs år 2010 tillbaka efter att det framkommit nya uppgifter om att oorganisk arsenik orsakat 

cancer i lungorna och urinvägarna vid koncentrationer längre än det som tidigare granskats av 

JECFA (JECFA, 2010). Detta framgick av en rapport från 2009 som framtogs av 

expertgruppen för främmande ämnen i livsmedelkedjan (CONTAM) som är en del av EU:s 

livsmedelsmyndighet (EFSA). JECFA har inte valt att sätta upp något nytt tolerabelt 

veckointag, utan istället har man bestämt att det kommer krävas vidare utredningar för att 

avgöra vid vilka koncentrationer som oorganisk arsenik uppvisar tecken på skadliga effekter 

hos människor (EFSA, 2009).  

 

Sammanlagt använde CONTAM data från 15 europeiska länder (mer än 100 000 uppgifter om 

arsenik i livsmedel) i sin rapport, samt epidemiologiska och toxikologiska data som tagits 

efter att JECFA antog sitt provisoriskt tolerabelt veckointag. För cancer i lungan, huden och 

urinblåsan antog CONTAM en BMDL för oorganisk arsenik med 1 % ökad risk. Just dessa 

data som används av JECFA kommer från studier med relativt lite data. Dessa data liknar 

dock det av EU:s befolkning (näringsmässig, genetisk bakgrund), tillskillnad från hudskador 

som kommer från mycket större populationer och större likheter mellan studierna. Resultatet 

av studien visar att gränsvärdet för arsenik bör ligga någonstans mellan 0.3 och 8 µg/kg 

kroppsvik och dag. Eftersom flera miljömyndigheter använder sig av 0.3 µg/kg kroppsvik och 

dag för arsenik som toxikologiskt gränsvärde, kommer detta värde tillämpas i detta arbete 

(EFSA, 2009). 

 

Nederländska institutet för folkhälsa och miljö (RIVM) beslutade år 1991 att adoptera det 

tolerabla dagliga intaget (TDI) på 2.1 µg/kg kroppsvikt och dag som togs fram av JECFA två 

år tidigare (EFSA, 2009). År 1993 gick Nederländernas hälsoråd igenom de data som JECFA 

använde för att ta fram TDI- värdet för arsenik, och kom fram till att det tolerabla intaget bör 

divideras med en osäkerhetsfaktor för att väga upp osäkerheter som oundvikligen finns i 

epidemiologiska studier (för mer information om epidemiologiska studier se bilaga A) (Health 

Council of The Netherlands, 1993). Detta värde adopterades senare av RIVM, närmare 

bestämt år 2001. Detta innebär att det tolerabla dagliga intaget som idag används av RIVM 
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och Nederländernas hälsoråd för arsenik ligger på 1.0 µg/kg kroppsvikt och dag (RIVM, 

2001). 

 

Amerikanska myndigheten för kontroll av giftiga ämnen och sjukdomar (ATSDR) använder 

ett värde på arsenik som representerar minimala risknivåer (MRL) och ligger på 0.3 µg/kg 

kroppsvikt och dag. Detta värde bygger på en nolleffektnivå (NOAEL), som beskriver vid 

vilken dos som det fortfarande inte visar några tecken på negativa hälsoeffekter (för mer 

information om NOAEL se bilaga A). För att få fram nolleffektnivån användes en dos- 

responskurva för hudskador där resultatet blev en nolleffektnivå på 0.8 µg/kg kroppsvikt per 

dag. Dessa data som NOAEL bygger på kommer från två studier som gjorts i Taiwan där 

människor utsatts för stora nivåer av arsenik från brunnar och så en kontrollgrupp. NOAEL 

har sedan dividerats med en osäkerhetsfaktor på 3 för att väga upp den mänskliga 

variabiliteten (ATSDR, 2007). Amerikanska Naturvårdsverket (USEPA) och 

Livsmedelsverket i Australien och Nya Zeeland (FSANZ) har använt sig av samma data från 

Taiwan som ATSDR, och fick då fram en tolerabel daglig dos för arsenik på 0.3 µg/kg 

kroppsvikt och dag. Även denna bygger på en NOAEL på 0.8 µg/kg kroppsvikt per dag, som 

sedan dividerats med en osäkerhetsfaktor på 3 för att väga upp den mänskliga variabiliteten 

(RIVM, 2001 och FSANZ, 2003).  

 

Svenska Naturvårdsverket använder ett toxikologiskt gränsvärde för arsenik som talar om det 

riskbaserade dagliga intaget för genotoxiska ämnen (RISKor). Arsenik är ett ämne utan 

tröskeleffekter, vilket innebär att det inte går att definiera någon tröskeldos (dos där negativa 

effekter uppstår) eftersom det även vid mycket låga nivåer kan finnas en risk för cancer. För 

att bestämma en acceptabel risknivå för ämnen utan tröskeleffekter skall dosen på ett 

förorenat område motsvara maximalt ett extra cancerfall per 100 000 person som exponeras 

under hela sin livstid. Enligt Naturvårdsverket ligger RISKor för arsenik på 0.006 µg/kg 

kroppsvikt och dag (Naturvårdsverket, 2009b). 

 

I tabell 5 presenteras en sammanfattning av de toxikologiska gränsvärden som nämns i texten 

ovan. Alla toxikologiska gränsvärden som används i detta arbete är för tolerabla dagliga 

doser, men definieras på lite olika sätt.  

 

Tabell 5: Toxikologiska gränsvärden (TGV) för arsenik (As) 

Arsenik 

 

Toxikologiska gränsvärden 
µg/kg kroppsvikt, dag 

Svenska Naturvårdsverket 0.006 

USEPA 0.3 

ATSDR 0.3 

FSANZ 0.3 

CONTAM 0.3 

Nederländska hälsorådet 1.0 

RIVM 1.0 

JECFA 2.14 
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Bly  

 

Efter noggranna granskningar av olika toxikologiska och epidemiologiska studier beslutade 

FAO/WHO gemensamma expertkommitté för livsmedeltillsatser (JECFA) tillsammans med 

internationella programmet för kemikaliesäkerhet (IPCS) år 1986 ett provisoriskt veckointag 

på 25 µg/kg kroppsvikt och dag för barn (vilket motsvarar ett dagligt intag av bly på 3.5 

µg/kg kroppsvikt) och 50 µg/kg kroppsvikt och dag för vuxna (vilket motsvarar ett dagligt 

intag av bly på 7.1 µg/kg kroppsvikt). Även om vuxna kan få i sig större mängder bly än barn, 

utan att ta skada drogs det provisoriska veckointaget för vuxna in år 1993. Detta baserades 

framförallt på gravida, då foster är minst lika känslig för bly som barn. Detta provisoriska 

veckointag på 25 µg/kg kroppsvikt har sedan adopterats av flera nationella myndigheter, 

såsom Nederländska institutet för folkhälsa och miljö (RIVM), Nederländska hälsorådet 

(RIVM, 2001), och av Svenska Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2009a). 

 

EU:s expertgrupp för främmande ämnen i livsmedelkedjan (CONTAM) ansåg dock inte att 

det tolerabla veckointaget som sattes upp av JECFA längre är lämpligt att använda, då det inte 

finns tillräckligt med bevis för några gränser för ett antal kritiska aspekter. Exempel på detta 

är utvecklingsneurotoxicitet (avvikelser i nervsystemet) hos barn och nefrotoxicitet (skada på 

njurarna) hos vuxna. Enligt CONTAM ligger det lägre konfidensintervallet BMDL01 för 

blyintag via kost som kan leda till hjärt- och njurpåverkan hos vuxna på 1.5 µg/kg kroppsvikt, 

dag och hos barn på 0.63 µg/kg kroppsvikt, dag. Detta efter att CONTAM med hjälp av en 

modell som tagits fram av Carlisle och Wade (1992) uppskattat förhållandet mellan blyintag 

via kosten och blyhalten i blodet hos vuxna människor (EFSA, 2010). CONTAM anser idag 

att en ”säker” gräns som skyddar mot riskerna att drabbas av negativa hälsoeffekter bör ligga 

på 0.05 µg/kg kroppsvikt och dag. Detta värde bygger på en BMDL01 för neurotoxicitet 

(avvikelser i nervsystemet) under utvecklingsperioden. Detta resulterar i ett värde på 0.5 

µg/kg kroppsvikt och dag. Värdet gäller enbart om exponeringen från jord, damm och luft inte 

är väsentlig, därför beslutade sig COMTAM för att lägga till en osäkerhetsfaktor på 10 för att 

säkerställa att det inte sker några negativa effekter på människans hälsa (SLV, 2013). 

 

Amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) genomförde år 2007 en studie 

efter att rapporter visat förhöjda koncentrationer av bly i vitaminer. Studien som genomfördes 

grundar sig enbart på de vitaminer som konsumeras av kvinnor och barn. Utifrån studien 

rekommenderade FDA ett totalt daglig intag på 75 µg för vuxna och 6 µg för barn under 6 år 

(FDA, 2008). Skulle en vuxen person väga 70 kg hamnar det rekommenderade totala dagliga 

intaget (PTTI) på 1.07 µg/kg kroppsvikt, och för ett barn som väger 15 kg skulle PTTI hamna 

på 0.4 µg/kg kroppsvikt. Världshälsoorganisationen (WHO) tycker att rekommendationerna 

är väldigt försiktiga, och anser istället att tolerabla dagliga intaget för bly bör ligga närmare 

243 µg per dag, vilket i så fall motsvarar ett tolerabelt dagligt intag på ca 3.5 µg/kg 

kroppsvikt. Enligt WHO stöds deras värde från flera andra vetenskapliga arbeten. Ett exempel 

på detta är att amerikanska smittskyddsinstitutet (CDC) år 1995 valde att publicera en rapport 

med namnet ”Inorganic Lead Exposure, Metabolism and Intoxication" av Castellino, N. Där 

framgick det att intaget av bly från föda, dryck och inandning bör ligga på maximalt 500 µg 

per dag (vilket i så fall motsvarar ett värde på 7.1 µg/kg kroppsvikt, dag för en vuxen person 
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som väger 70 kg). Detta värde motsvarar dock det värde som inte längre används av JECFA 

och IPCS.  

 

I tabell 6 presenteras en sammanfattning av de toxikologiska gränsvärden (tolerabla dagliga 

doser) som nämns i texten ovan, och som använts i denna uppsats. Vissa av värden i tabellen 

är enbart för barn och andra är endast för vuxna. De andra värden antas vara för både vuxna 

och barn. 

 

Tabell 6: Toxikologiska gränsvärden (TGV) för bly (Pb) 

Bly 
 

Toxikologiska gränsvärden 
µg/kg kroppsvikt, dag 

CONTAM 0.05 

FDA    0.4 
*
 

FDA    1.07 
**

 

Svenska Naturvårdsverket 3.5 

JECFA 3.5 

Nederländska hälsorådet 3.5 

RIVM 3.5 

CDC    7.1 
**

 

* Gäller enbart för barn 

** Gäller enbart för vuxna 

 

 

Kadmium 

År 2009 genomförde EU:s expertgrupp för främmande ämnen i livsmedelkedjan (CONTAM) 

en riskbedömning av kadmium. Resultatet av riskbedömningen blev ett tolerabelt veckointag 

(TWI) på 2.5 µg/kg kroppsvikt (vilket motsvarar ett tolerabelt dagligt intag på 0.36 µg/kg 

kroppsvikt) (EFSA, 2011a). Innan dess hade FAO/WHO gemensamma expertkommitté för 

livsmedeltillsatser (JECFA) med hjälp av epidemiologiska studier tagit fram ett provisoriskt 

tolerabelt veckointag för kadmium på mellan 400 och 500 µg för en vuxen person. Detta 

skulle i så fall betyda att en vuxen person som väger 70 kg, skall högst ha ett tolerabelt dagligt 

intag på mellan 0.80 – 1.0 µg/kg kroppsvikt (400/500 ÷ 7 ÷ 70) (Cheng, 2006). År 2010 

justerade JECFA sin bedömning efter att man gjort en ny riskbedömning av kadmium i 

livsmedel, där man utgått ifrån kritiska aspekter som ben- och njurtoxicitet. Den nya 

bedömningen kom fram till ett provisoriskt tolerabelt månadsintag (PTMI) på 25 µg/kg 

kroppsvikt, vilket motsvarar ett tolerabelt dagligt intag på 0.80 µg/kg kroppsvikt och dag 

(EFSA, 2011a).  

 

År 2011 beslutade europakommissionen att ge CONTAM i uppdrag att undersöka om 

veckointaget på 2.5 µg/kg kroppsvikt fortfarande var aktuellt, eller om man skulle följa det 

rekommenderade tolerabla dagliga intaget som tagits fram av JECFA på 0.80 µg/kg 

kroppsvikt och dag för kadmium. De båda bedömningar som gjorts av CONTAM och JECFA 
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bygger på samma epidemiologiska data med två stycken huvuddelar. Den ena delen är en 

effektmodell för koncentrationen som relaterar kadmiumkoncentrationen i urinen och 

koncentrationen av β2 microglobulin (indikation om nedsatt funktion av njurarna, orsakat av 

kadmium). Den andra delen är en toxikokinetik modell (talar bland annat om upptag, 

omsättning, utsöndring av kadmium) som återger koncentrationen av kadmium i urinen till 

kadmiumintaget via kosten. För att ta hänsyn för toxkokinetiska variationer i förhållandet 

mellan just kadmium i urinen och intaget av kadmium via kosten använde JECFA en 

tvådimensionell simulering kallad Monte Carlo-simulering. Vid skapandet av ett tolerabelt 

veckointag identifierade CONTAM ett BMDL5 av 4 mikrogram kadmium/g kreatinin 

(används för att upptäcka njurnedsättning) som referenspunkt (RP). Referenspunkten 

justerades senare om av CONTAM för att ta större hänsyn till förändringar i effektmodellen. 

JECFA däremot använde sig istället av en referenspunkt som ligger på 5.24 mikrogram 

kadmium/g kreatinin, vilket kommer av att JECFA använt en linjär modell som är anpassad 

till data. EU:s expertgrupp för främmande ämnen i livsmedelkedjan (CONTAM) valde också 

att använda data som innehöll enskilda uppgifter om kadmiumkoncentrationen i urinen och 

dagliga kadmiumintaget via kosten hos 680 kvinnor i åldrarna 56 till 70 år som aldrig rökt. 

Med hjälp av dessa data kunde CONTAM använda informationen för att få fram den kritiska 

kadmiumexponeringen via kosten. För att garantera att referenspunkten inte skulle överstigas 

beräknade CONTAM fram att det genomsnittliga dagliga intaget av kadmium via den dagliga 

kosten inte bör överstiga 0.36 µg /kg kroppsvikt och dag, vilket motsvarar det tolerabla 

veckointaget på 2.5 µg /kg kroppsvikt som man genomfört i sin riskbedömning. Slutsatsen 

som EFSA drar är att TWI på 2.5 µg/kg kroppsvikt från 2009 fortfarande är det bäst lämpande 

värdet (EFSA, 2011b). 

 

Nederländska institutet för folkhälsa och miljö (RIVM) beslutade efter en genomgång av 

epidemiologiska studier, att tolerabla dagliga intaget för kadmium bör ligga på 0.5 µg/kg 

kroppsvikt och dag. Detta efter att det konstaterats olämpliga effekter hos 4 % av 

människorna som hade 50 mg/kg kreatinin i njurbarken och 2.5 µg/g kreatinin i urinen. Vilket 

i så fall skulle innebära att denna nivå uppnås redan efter 40-50 år om intaget av kadmium per 

dag ligger på 50 µg (vilket motsvarar ca 1 µg/kg kroppsvikt och dag). Då den genomsnittliga 

livslängden ligger betydligt högre än så, bör det tolerabla daliga intaget ligga under 1 µg/kg 

kroppsvikt och dag. Därför har RIVM dividerat värdet med en osäkerhetsfaktor på 2, vilket 

resulterar i ett tolerabelt dagligt intag på 0.5 µg/kg kroppsvikt och dag. (RIVM, 2001). 

 

Fram till år 2012 använde amerikanska myndigheten för kontroll av giftiga ämnen och 

sjukdomar (ATSDR) ett gränsvärde som beskriver dem minimala risknivåerna (MRL) för 

exponering av oralt intag av kadmium. För framtagning av detta gränsvärde använde ATSDR 

en epidemiologisk studie av Nogawa m.fl. (1989) där det framgick att tolerabla dagliga 

intaget av kadmium bör ligga på högst 0.2 µg/kg kroppsvikt och dag. Detta värde bygger på 

en nolleffektnivå (NOAEL) på 2 µg/kg kroppsvikt och dag. Vilket togs fram med hjälp av en 

dos- responsanalys med njurskador som den kritiska aspekten. För att väga upp den mänskliga 

variabiliteten dividerades värdet med en osäkerhetsfaktor på 10 (ATSDR, 1997). Svenska 

Naturvårdsverket valde sedan att adoptera detta tolerabla dagliga intag på 0.2 µg/kg 

kroppsvikt i sin rapport nr 5976 från 2009 ”Riktvärden för förorenad mark: 
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modellbeskrivning och vägledning”. År 2012 genomförde ATSDR en ny bedömning där man 

genomförde en metaanalys på de miljöexponeringsdata som man samlat in och fick då fram 

ett kadmiumintag på 0.33 µg/kg kroppsvikt och dag. Kadmiumintaget dividerades med en 

osäkerhetsfaktor på 3 (det nya MRL som ATSDR använder ligger nu på 0.1 µg/kg kroppsvikt 

och dag) för att väga upp den mänskliga variabiliteten (ATSDR, 2012). 

 

Amerikanska Naturvårdsverket har efter en genomgång av en rad olika studier tagit fram två 

stycken referensdoser (RfD) för kadmium. Den ena är för intag av föda som ligger på 1.0 

µg/kg kroppsvikt och dag, vilket bygger på ett NOAEL på 10 µg/kg kroppsvikt, dag. Den 

andra RfD är för dricksvatten och ligger på 0.5 µg/kg kroppsvikt och dag, vilket bygger på en 

NOAEL på 5 µg/kg kroppsvikt, dag. För att kompensera för den mänskliga variabiliteten 

dividerades båda NOAEL med en osäkerhetsfaktor på 10 (USEPA, 2014). Båda dessa 

referensdoser kommer att användas i detta arbete. 

 

Som för arsenik och bly presenteras i tabell 7 en sammanfattning av de toxikologiska 

gränsvärden (tolerabla dagliga doser) för kadmium som nämns i texten ovan.  

 
Tabell 7: Toxikologiska gränsvärden (TGV) för kadmium (Cd) 

Kadmium 

 

Toxikologiska gränsvärden
 

µg/kg kroppsvikt, dag 

ATSDR 0.1 

Svenska Naturvårdsverket 0.2 

CONTAM 0.36 

RIVM 0.5  

USEPA 0.5 

JECFA 0.8  

USEPA 1.0 

Health Canada 1.0  

 

 

3.2 Maximala tillåtna koncentrationen i jord (Csmax) 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet/analysen av de maximala tillåtna koncentrationerna i jord 

för de tre metaller som undersöks i detta arbete med avseende på dem toxikologiska 

gränsvärden som samlats in. Detta utan att de toxikologiska gränsvärdena från internationella 

myndigheter och ett antal länders nationella miljömyndigheter överskrids.  

 

I tabell 8 kan man se att de insamlade toxikologiska gränsvärdena varierar en hel del, vilket 

påverkar maximala tillåtna koncentrationen av föroreningar i jord för samtliga tre metaller vid 

känslig markanvändning. För kadmium finns en större motsättning om vilket toxikologiskt 

gränsvärde som är bäst lämpat, vilket skapar en större variation i maximala tillåtna 
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koncentrationen i jord. För arsenik och bly är flera internationella och nationella 

miljömyndigheter överens om vilket gränsvärde som är bäst lämpat som tolerabel daglig dos. 

Det skall dock noteras att skillnaden mellan det lägsta och det högsta toxikologiska 

gränsvärdet är mycket mindre för kadmium än för de andra två metallerna. Svenska 

Naturvårdsverket är den myndighet som har den lägsta toxikologiska gränsvärdet för arsenik, 

medan EU:s expertgrupp för främmande ämnen i livsmedelkedjan (COMTAM) och 

amerikanska myndigheten för kontroll av giftiga ämnen och sjukdomar (ATSDR) har det 

lägsta för bly respektive kadmium. Eftersom barn får i sig större mängder förorenad jord och 

väger mindre än vuxna måste koncentrationerna i mark hållas nere för att inte överskrida de 

toxikologiska gränsvärdena. 

 

Tabell 8: Maximala tillåtna koncentrationen av föroreningar i jord (Csmax) för skydd av barns hälsa vid känslig 

markanvändning (KM) 

Barn KM Myndigheter TGV mg/kg Csmax mg/kg 

Arsenik Svenska Naturvårdsverket 6.0E-06 0.15 

 USEPA 3.0E-04 7.41 

 ATSDR 3.0E-04 7.41 

 FSANZ 3.0E-04 74.1 

 CONTAM 3.0E-04  7.41 

 Nederländska hälsorådet 1.0E-03 24.7 

 RIVM 1.0E-03 24.7 

 JECFA 2.14E-03 52.8 

    

Bly CONTAM 5.0E-05 3.79 

 FDA 4.0E-04 30.35 

 Svenska Naturvårdsverket 3.5E-03 265.5 

 JECFA 3.5E-03 265.5 

 Nederländska hälsorådet 3.5E-03 265.5 

 RIVM 3.5E-03 265.5 

    

Kadmium ATSDR 1.0E-04 1.21 

 Svenska Naturvårdsverket 2.0E-04 2.43 

 CONTAM 3.6E-04 4.37 

 RIVM 5.0E-04 6.07 

 USEPA 5.0E-04 6.07 

 JECFA 8.0E-04 9.71 

 USEPA 1.0E-03 12.1 

 Health Canada 1.0E-03 12.1 

 

 

För vuxna kan man i tabell 9 se en högre högsta acceptabel halt av metallerna i jord jämfört 

med hos barn. Den största orsaken till detta är att vuxna väger betydligt mycket mer än barn, 

och att intaget av föroreningar hos barn ligger betydligt mycket högre per kilo kroppsvikt och 

dag än hos vuxna. Detta innebär exempelvis att trots att vuxna får i sig mer vatten, egenodlade 
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grönsaker osv. per dag så är det barn som får i sig en högre koncentration av föroreningar 

p.g.a. av mycket lägre kroppsvikt (Moya, 2004). 

 

Tabell 9: Maximala tillåtna koncentrationen av föroreningar i jord (Csmax) för skydd av vuxnas hälsa vid känslig 

markanvändning (KM) 

Vuxna KM Myndigheter TGV mg/kg Csmax mg/kg 

Arsenik Svenska Naturvårdsverket 6.0E-06 0.46 

 USEPA 3.0E-04 22.8 

 ATSDR 3.0E-04 22.8 

 FSANZ 3.0E-04 22.8 

 CONTAM 3.0E-04  22.8 

 Nederländska hälsorådet 1.0E-03 75.9 

 RIVM 1.0E-03 75.9 

 JECFA 2.14E-03 162.4 

    

Bly CONTAM 5.0E-05 18.4 

 FDA 1.07E-03 394.2 

 Svenska Naturvårdsverket 3.50E-03 1290 

 JECFA 3.50E-03 1290 

 Nederländska hälsorådet 3.50E-03 1290 

 RIVM 3.50E-03 1290 

 CDC 7.1E-03 2616 

    

Kadmium ATSDR 1.0E-04 3.54 

 Svenska Naturvårdsverket 2.0E-04 7.09 

 CONTAM 3.6E-04 12.8 

 RIVM 5.0E-04 17.7 

 USEPA 5.0E-04 17.7 

 JECFA 8.0E-04 28.4 

 USEPA 1.0E-03 35.4 

 Health Canada 1.0E-03 35.4 

 

 

För mindre känslig markanvändning syns en liknande trend som för känslig markanvändning. 

Barn har en lägre tillåten koncentration i jord jämfört med vuxna, men koncentrationerna är 

betydligt högre än för känslig markanvändning. För mindre känslig markanvändning tas 

endast två av fyra exponeringsvägar med i beräkningarna (intag av damm och direkt intag av 

jord) vilket bidrar till att högsta tillåtna koncentrationen av metaller i jord ligger högre än för 

känslig markanvändning. I och med att intag av egenodlade grönsaker på det förorenade 

området och direkt oralt intag av jord tillsammans med tiden som barn och vuxna spenderar 

på området reduceras kraftigt, resulterar det i att högsta tillåtna koncentrationen blir mycket 

högre innan gränsvärdet infrias. Resultatet av maximala tillåtna koncentration i jord vid 

mindre känslig markanvändning presenteras i tabell 10. 
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Tabell 10: Maximala tillåtna koncentrationen av föroreningar i jord (Csmax) för skydd av barns och vuxnas hälsa 

vid mindre känslig markanvändning (MKM) 

Mindre Känslig 

Markanvändning 

Myndigheter TGV  

mg/kg 

Barn (Csmax) 

mg/kg 

Vuxna (Csmax) 

 mg/kg 

Arsenik Svenska Naturvårdsverket 6.0E-06 6.8 37.2 

 USEPA 3.0E-04 339 1859 

 ATSDR 3.0E-04 339 1859 

 FSANZ 3.0E-04 339  1859  

 CONTAM 3.0E-04  339  1859  

 Nederländska hälsorådet 1.0E-03 1130 6198 

 RIVM 1.0E-03 1130 6198 

 JECFA 2.14E-03 2418 13 263 

     

Bly CONTAM 5.0E-05 56.5 310 

 FDA 4.00E-04 452 ------ 

 FDA 1.07E-03 ------ 6632 

 Svenska Naturvårdsverket 3.50E-03 3954 21 692 

 JECFA 3.50E-03 3954 21 692 

 Nederländska hälsorådet 3.50E-03 3954 21 692 

 RIVM 3.50E-03 3954 21 692 

 CDC 7.1E-03 ------  44 004 

     

Kadmium ATSDR 1.0E-04 113 620 

 Svenska Naturvårdsverket 2.0E-04 226 1240 

 CONTAM 3.6E-04 407 2231 

 RIVM 5.0E-04 565 3099 

 USEPA 5.0E-04 565 3099 

 JECFA 8.0E-04 904 4958 

 USEPA 1.0E-03 1130 6198 

 Health Canada 1.0E-03 1130 6198 

 

 

3.3 Möjliga förklaringar till skillnader i toxikologiska gränsvärden 

 

När det kommer till val av toxikologiska gränsvärden är myndigheter inte alltid överens om 

vilket värde som är bäst lämpad för skydd av människors hälsa. Miljömyndigheter räknar 

normalt inte fram några toxikologiska gränsvärden själva, utan tar istället dessa från nationella 

och internationella expertgruppers sammanställningar. Hur kommer det sig att avvikelserna i 

vissa fall är så stora mellan olika expertgruppernas framtagning av gränsvärden för de 

metaller som undersöks i detta arbete?  

Den främsta och kanske också den viktigaste orsaken är att det saknas toxikologiska data eller 

att det inte finns tillräckligt med data för att göra en säker toxikologisk analys, vilket innebär 

att det inte går att genomföra en tillräckligt säker bedömning vid vilka koncentrationer av 

föroreningar som kan förtäras utan att hälsan hos människor påverkas negativt. Dessutom är 

det av stor vikt att epidemiologiska studier som beskriver exponeringen genomförs på ett 
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utförligt och korrekt sätt. Ett exempel på detta kan vara att det bör finnas 

exponeringsbiomarkörer med i studierna. Biomarkörer är ett ämne i kroppen som är mätbart, 

och som används för att kontrollera befintligheten av ett ämne i kroppen och dess negativa 

hälsoeffekter. Något som också bör uppmärksammas är att epidemiologiska studier kommer 

från hela världen, vilket innebär att data som ex. enbart kommer från Asien inte nödvändigtvis 

stämmer överens med den näringsmässiga och genetiska bakgrund som liknar det av Europas 

befolkning.  

 

Hur begränsade data tolkas av olika expertgrupper kan också vara ett problem vid 

framtagning av toxikologisk gränsvärden. Ett exempel på detta är dem osäkerhetsfaktorer som 

används för att väga upp osäkerheterna som finns i toxikologiska data. I vissa fall används 

samma data mellan olika myndigheter men grupperna har sedan valt att använda olika 

osäkerhetsfaktorer, vilket då påverkat det toxikologiska gränsvärdet som slutligen använts i 

beräkningarna. De osäkerhetsfaktorer som används har framförallt som syfte att hantera de 

osäkerheter som finns i studierna och inte att minska riskerna. Men beroende på hur dessa 

osäkerheter hanteras, exempelvis faktorernas storlek, kan dessa i själva verket påverka 

risknivåerna (Schenk, 2010) 

 

Motstridiga intressen när det kommer till hälsa respektive ekonomi och teknik bland experter, 

beslutande organ och intressenter kan också vara en bidragande orsak till avvikelser i val av 

toxikologiska gränsvärden mellan olika myndigheter. Att ta fram gränsvärden och analysera 

de osäkerheter som finns kan vara väldigt dyrt och ju noggrannare analysen är desto mer 

omfattande resurser krävs, alltså kräver det både tid och pengar (Schenk, 2010).  

 

 

3.4 Avvikelsernas betydelse i praktiken.  

 

Då gränsvärdena ser olika ut mellan miljömyndigheterna skapar detta en osäkerhet kring ”den 

sanna” maximala tillåtna koncentrationen i mark för de tre metaller som undersöks i detta 

arbete, med den metodik som tillämpats här. Detta gäller säkerligen inte enbart för dessa tre 

utan också för andra metaller och olika organiska ämnen. För metallen arsenik som är 

genotoxisk har ett fåtal myndigheter gått ut med rekommendationer om vilket toxikologiskt 

gränsvärde som bör gälla för skydd av människors hälsa. De som har betonar dock vikten av 

att fortsätta arbetet med att utreda vid vilka koncentrationer av oorganisk arsenik som 

människor uppvisar tecken på skadliga effekter. Detta innebär att de gränsvärden som tagits 

fram påverkar framtagningen av riktvärden på förorenad mark, vilket leder till att riskerna kan 

antigen under- eller överskattas vid invertering av förorenade områden. De punktskattade 

värdena som en myndighet valt att använda behöver inte nödvändigtvis vara den bäst lämpade 

för just skydd av människors hälsa.  

 

Som det nämns i detta arbete så använder svenska Naturvårdsverket ett toxikologiskt 

gränsvärde som beskriver det riskbaserade dagliga intaget för genotoxiskt ämnen (som skadar 

människans kromosomer). Arsenik är ett sådant ämne, vilket innebär att det inte finns någon 

dos som med säkerhet kan skydda människor från negativa hälsorisker. Även andra 
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myndigheter är medvetna om att arsenik är genotoxiskt, men anser efter en genomgång av 

studier att värdet på arsenik kan ligga högre än det som Naturvårdsverket använder för skydd 

av människors hälsa. De flesta är dock överens om att det krävs fortsatt arbete med att 

undersöka arsenik vid vilka koncentrationer som människan visar tecken på skadliga effekter. 

Detta innebär att maximala tillåtna koncentrationen i mark skiljer sig kraftigt mellan 

Naturvårdsverket och övriga myndigheter. Fram till år 2012 hade svenska Naturvårdsverket 

tillsammans med amerikanska myndigheten för kontroll av giftiga ämnen och sjukdomar 

(ATSDR) det lägsta gränsvärdet för kadmium, efter att man adopterat gränsvärdet från just 

ATSDR. För bly ligger Naturvårdsverket i mittenskiktet av dem toxikologiska gränsvärden 

som studerats i detta arbete. Det vanligaste använda toxikologiska gränsvärdet för bly ligger 

på 3.5 µg/kg kroppsvikt och dag hos flera internationella myndigheter, så även hos Svenska 

Naturvårdsverket.  

 

 

3.5 Rikvärdenas betydelse i praktiken 

 

Riktvärden för förorenad mark, dvs. vilka högsta halter som bedöms acceptabla i jorden, är 

som ordet beskriver endast riktvärden och inte någon definitiv sanning. Därför skall inte dessa 

riktvärden ses eller användas som något åtgärdsmål, utan riktvärden skall istället användas 

som vägledning om vad som bör prioriteras. Vid invertering av förorenade områden tittar man 

på vilka ämne som behöver utredas och eventuellt saneras, vilket sker genom att 

föroreningskoncentrationerna i mark jämförs med de framtagna riktvärdena. Detta underlättar 

arbetet vid invertering av förorenad markområden genom att riktvärdena talar om vilka ämnen 

som bör utredas vidare. Tyvärr så kan det ibland vara lätt att istället använda riktvärden som 

ett absolutvärde för vad som får finnas i mark. Detta blir speciellt viktigt när det finns 

osäkerheter eller variabilitet i riktvärdena, t.ex. till följd av att det råder osäkerheter i vilka 

toxikologiska gränsmått som är lämpliga att använda vid beräkning av tillåtna halter i jord, 

vilket visat sig i detta arbete genom att de toxikologiska gränsvärdena från internationella och 

nationella myndigheter som används vid beräkning av riktvärden skiljer sig i vissa fall 

kraftigt.  

 

 

3.6 Framtida arbete 

 

För att stärka och komma längre i undersökningen finns det delar som skulle kunna vara av 

intresse för att utveckla vidare. Bland annat hade det varit intressant att undersöka fler ämnen, 

och då framförallt fler ämnen som är genotoxiska. Detta skulle ge mer information om hur 

dessa gränsvärden påverkar beräkningarna av generella riktvärden. Dessutom hade det varit 

av intresse att grundligt undersöka den riktvärdesmodell som Naturvårdsverket använder, för 

att se om den är praktisk för att ta fram generella riktvärden, samt att undersöka andra länders 

riktvärdesmodeller för att se hur dessa är framtagna, samt hur dessa skiljer sig från den 

svenska och på vilket sätt dessa påverkar riktvärdena. Finns det skillnader och i så fall vad är 

det som skiljer?  
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4. Slutsats 
 

Syftet med arbetet har varit att undersöka hur mycket riktvärdena för maximalt tillåtna 

koncentrationen i jord, Csmax, som beräknas för skydd av människors hälsa kan variera 

beroende på vilket toxikologiskt gränsvärde (TGV) som väljs till beräkningen. Arbetet har 

dels genomförts som en litteraturstudie och dels genom att en modell satts upp för att beräkna 

Csmax utifrån fyra utvalda exponeringsvägar. Ekvationerna som användes i arbete utgick ifrån 

Naturvårdsverkets generella riktvärdesmodell, men har arrangerats om för att passa arbetets 

frågeställningar. Mina slutsatser är:  

 

 Toxikologiska gränsvärden för arsenik, bly och kadmium har tagits fram med hjälp av 

toxikologiska och/eller epidemiologiska studier. Från dem data som samlas in från 

studierna används statistiska metoder (ex. dos- responsanalys) som utgångspunkt för 

framtagning av tolerabla dagliga doser (ex. NOAEL, Benchmark -dos). För att väga 

upp eventuella osäkerheter divideras nivåerna med en osäkerhetsfaktor.   

 Dem toxikologiska gränsvärdena varierar en hel del mellan olika internationella och 

nationella myndigheter för de tre undersöka metallerna (Arsenik 0.006 – 2.14 µg/kg 

kroppsvikt, dag. Bly 0.05 – 7.1 µg/kg kroppsvikt, dag. Kadmium 0.1 - 1.0 µg/kg 

kroppsvikt, dag), vilket tyder på att det finns betydande osäkerheter avseende säkra 

intagsnivåer. Detta i sin tur påverkar maximala tillåtna koncentrationen i mark, såsom 

den beräknas vid förorenade områden i Sverige idag, vilket leder till att riskerna kan 

under- eller överskattas vid riskbedömningar av förorenade områden.  

 Bristfälliga och osäkra data, hur dessa data tolkas av olika expertgrupper, teknik och 

pengar är några möjliga orsaker till varför toxikologiska gränsvärden skiljer sig åt 

mellan myndigheter.   

 Svenska Naturvårdsverket använder toxikologiska gränsvärden som ligger i det lägre 

spannet av de undersökta gränsvärdena dvs. svenska Naturvårdsverket är generellt sett 

mer konservativ i sitt val av toxikologiska gränsvärden än många andra 

miljömyndigheter.  

 De resulterande riktvärdena för förorenad mark, dvs. vilka halter som är de maximala 

tillåtna koncentrationen i jorden, bör endast användas som vägledning för att indikera 

om risker kan föreligga.  
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BILAGA A - Några viktiga centrala begrepp inom toxikologiska riskbedömningar 

 

Epidemiologiska studier tillhandahåller viktig information för att kunna ta fram toxikologiska 

gränsvärden. Epidemiologiska studier studerar bland annat effekten på människan, tillskillnad 

från andra studier där försöksdjur används. Detta ger också en klarare tolkning om 

omfattningen av riskökningen. Epidemilogiska studier delas ofta in i prospektiva, 

retrospektiva eller tvärsnittstudier. Prospektiva är framåtblickande studier där inget 

sjukdomsfall ännu har rapporterats. Retrospektiva är tillbakablickande och är den vanligaste 

studien, eftersom denna oftast startar när något redan inträffat. Nyttan med dessa studier är att 

sjukdomsfallen redan har ägt rum. Problemen är dock att exponeringen också redan har ägt 

rum och att det ofta fattas tillförlitliga exponeringsmätningar. Det kan också vara besvärligt 

att med säkerhet garantera att exponeringen faktiskt har ägt rum före insjuknandet (AV, 

2010).  

 

Dos- responssamband talar om relationen mellan dos/exponeringsnivå och antalet/andelen 

individer som råkar ut för en viss bestämd effekt i en population. Dos- effektsamband talar 

istället om relationen mellan dos och hur allvarligt effekten kan bli, t.ex. att drabbas av 

illamående, yrsel, irritation osv. (AV, 2010).   

 

NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) beskriver vid vilken dos som det fortfarande 

inte visar några tecken på negativa hälsoeffekter. Nolleffektnivån (NOAEL) är lätt att 

använda och är en av den vanligaste metoden vid framtagning av toxikologiska gränsvärden. 

För framtagning av toxikologiska gränsvärden plockas nolleffektnivån från toxikologiska och 

epidemiologiska studier. Nolleffektnivån divideras sedan med en osäkerhetsfaktor och ut får 

man ett toxikologiskt gränsvärden för det undersökta ämnet. Vilket värde som fås på 

nolleffektnivån bygger bland annat på hur omfattande studierna är. Detta är ett problem om 

det inte finns tillräckligt med data i studierna, vilket resulterar i större osäkerheter (AV, 2010).  

 

Benchmark Dose (BMD) är ett alternativ till NOAEL för framtagning av toxikologiska 

gränsvärden. Tillskillnad från NOAEL som beskriver vid vilken dos som det fortfarande inte 

visar några negativa hälsoeffekter, används BMD för att uppskatta en låg responsnivå. Det 

kan exempelvis vara att 5 eller 10 % av de utsatta individerna i en studerad population 

påverkas negativt. För att säkerställa att även hänsyn tas till osäkerheterna i datasetet beräknas 

även det nedre konfidensintervallet för denna dos BMDL. Fördelen med Benchmark Dose 

framför NOAEL är att BMD tar vara på alla data som finns insamlat, samt är mer flexibel och 

har starkare teoretisk grund. Nackdelen med BMD är att den mer komplicerad och kräver 

omfattande resurser för att kunna gemomföra en noggrann analys (AV, 2010).  
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BILAGA B - Beräkning av Csmax med Excel 
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