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Förord
Denna studie har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Länsstyrelsen i
Norrbottens län.
Studien har genomförts i dialog med uppdragsgivaren, vattenmyndigheterna samt andra berörda
myndigheter, i form av ett uppstartsmöte där planerad arbetsgång/tillvägagångssätt presenterades
samt vid ett möte där de första resultaten presenterades och diskuterades. Syftena med dessa möten
var att etablera kontakt med nyckelpersoner samt att tidigt ge möjlighet till att lämna synpunkter på
arbetsgången. Vid dessa möten deltog utvalda personer från vattenmyndigheterna,
Naturvårdsverket samt Sveriges Geologiska Undersökning.
IVL har under studiens genomförande haft kontakt med länsstyrelser samt deltagit i möten som
länsstyrelserna genomfört. Även Kemikalieinspektionen (KemI) har konsulterats angående den
beräkningsmetodik som avses användas i föreliggande studie.
Vi vill också tacka Anders Bignert och Elisabeth Nyberg på Naturhistoriska riksmuseet, Ingemar
Cato på SGU samt Kjell Johansson och Jenny Kreuger på SLU för synpunkter och goda råd, samt
Bert Karlsson, SLU, för bidrag med viktig information. Tack också till de personer ute på landets
länsstyrelser som har bidragit med dataunderlag samt med viktiga synpunkter och idéer.
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Sammanfattning
Syftet med föreliggande studie var att ta fram ett underlag till ett svenskt, icke ämnesspecifikt,
vägledningsdokument för bedömning av miljögiftspåverkan. Slutresultatet är således ett förslag till
vägledning för att bedriva miljögiftsövervakning och för hur framtagna data skall kunna användas i
vattenförvaltningen. Förslaget till vägledning syftar också till att ge underlag för en sammanhållen
metodik för hur existerande datakällor på ett effektivt sätt skall kunna utnyttjas vid bedömning av
miljögiftspåverkan i vattendirektivsarbetet. Förslag och rekommendationer har baserats på krav
som ställs enligt EUs vattendirektiv, vilka har kompletteras utifrån resultaten i föreliggande studie.
Svenska miljöövervakningsdata har traditionellt tagits fram för sediment och biota medan
majoriteten av direktivens uppsatta gränsvärden gäller för halter i vatten. Med anledning av detta
utgör resultaten av en kritisk granskning som utförts för de översättningar mellan EQS för ytvatten,
och motsvarande halter i sediment och biota, en stor del av föreliggande rapport. Dessa tidigare
utförda översättningar är beräknade med hjälp av jämviktsfördelningsmetodik och
bioackumuleringsfaktorer enligt den metodik som beskrivs i TGD (Technical Guidance Document
on Risk Assessment) (TGD, 2003).
Halter av miljögifter i sediment, biota och vatten har jämförts med gränsvärden, antingen
beräknade med översättningsmetodik eller uppsatta i direktiv.
Rapporten är indelad i åtta avsnitt vilka kompletteras med innehållet i de tillhörande bilagorna.











I avsnitt 1 beskrivs syfte och avgränsning för studien. I detta avsnitt ges även en
bakgrundsbeskrivning av gällande direktiv och föreskrifter samt vattenförvaltning rörande
miljögifter i Sverige.
I avsnitt 2 beskrivs dataunderlaget.
I avsnitt 3 beskrivs den metodik som används för att översätta halten av ett ämne i vatten
till motsvarande halt i sediment eller biota. De ingående beräkningsparametrarna granskas,
dels för att bedöma huruvida de är relevanta för svenska förhållanden men också för att
bedöma hur beräkningarna ska utföras för att generera ett tillräckligt konservativt riktvärde
som kan användas vid en stegvis bedömningsprocedur. För ett urval av
ämnen/ämnesgrupper har mer ingående granskningar utförts och riktvärden beräknats. De
beräknade riktvärden som kan användas vid statusklassificering finns sammanställda i
Tabell 7. För varje enskilt ämne/ämnesgrupp har ett antal olika beräkningar utförts för att
illustrera hur metoden fungerar samt dess osäkerheter, detta finns beskrivet i ämnesblad
(bilaga 2).
I avsnitt 4 sammanställs de slutsatser som kunnat dras efter att jämförelser har gjorts
mellan halter i sediment, biota och vatten och olika gränsvärden. Själva jämförelserna och
resultaten av dessa finns beskrivna i respektive ämnesblad (bilaga 2).
Vilka ämnen som släpps ut till en vattenförekomst är relevant att kartlägga, både i en
påverkansanalys och för att identifiera vilka ämnen som ska mätas och klassificeras. I
avsnitt 5 beskrivs därför resultaten från en studie av belastning av miljögifter på vatten i
Sverige (Hansson m.fl. 2009).
I avsnitt 6 beskrivs hur miljögiftsövervakning ska utföras enligt vattendirektivet. Kort
beskrivs även hur existerande miljögiftsövervakning utförs och hur de data som genereras
kan användas i vattendirektivsarbetet. I bilaga 6 redovisas en mer ingående litteraturstudie
avseende användandet av passiva provtagare för mätningar inom vattendirektivsarbetet.
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I avsnitt 7 kommer till sist själva förslaget på vägledning för statusklassificering (avseende
miljögifter). I detta avsnitt knyts erfarenheter och resultat från avsnitt 3-6 samman till en
sammanhållen metodik.
Slutsatser sammanfattas slutligen i avsnitt 8.

Den generella slutsatsen från granskningen av översättningarna mellan halter i vatten, sediment och
biota var att en sådan översättningsmetodik endast är lämplig för organiska, hydrofoba och
oladdade substanser som fördelas till organiskt kol i sediment och som ackumuleras i biota.
Översättningar även för dessa ämnesgrupper blir dock mycket osäkra och endast bör användas vid
en expertbedömning.
En generell brist på mätdata, speciellt avseende halter i vatten har identifierats. Om det finns data är
vanligen tids- och geografisk upplösning dålig. Mätningar kan vara utförda i kampanjer och inom
forskningsprojekt.
Mätningar bör förslagsvis utföras i den matris där de känsligaste organismerna exponeras istället för
att generellt mäta alla ämnen i vattenfas. Gränsvärden bör därför fastställas för denna matris, detta
för att undvika att introducera ytterligare osäkerheter.
Ett antal områden identifierats som relevanta för fortsatta studier:
 Att med större säkerhet fastställa värden på parametrarna Koc och fraktionen organiskt kol
för att kunna ta fram gränsvärden för sediment, med hjälp av jämviktsfördelningsmetodik,
för de ämnen där effektdata saknas för denna matris.
 Det finns ett stort behov för fortsatt forskning och utveckling avseende mätmetoder. Såväl
provtagnings- som analysmetoder bör optimeras, till exempel för att sänka
kvantifieringsgränser.
 Metodik för att använda biomarkörer i vattendirektivsarbetet kan vara av stort värde.
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Abstract
The present report, “Development of a joint method for impact assessment regarding chemical pollution in Swedish
waters”, is the product of a study performed by IVL Swedish Environmental Research Institute,
commissioned by the County Administrative Board of Norrbotten.
The aim of this study was to develop a joint method for the impact assessment and status
classification regarding chemical pollution, according to The Water Framework Directive (WFD,
2000/60/EC), with the use of existing monitoring programmes and emission registries in Sweden.
The Water Framework Directive (WFD) has set the aim that all waters within the EU shall achieve
“good status” at the year 2015. The daughter directive (2008/105/EC) lists Environmental Quality
Standards (EQS) for 33 priority substances or substance groups and five other
substances/substance groups. Good chemical status in surface waters is achieved when
concentrations of these substances are below EQS. Member states shall establish EQS for other
substances, if these are emitted to the water body in significant quantities.
The majority of the EQS are set for the substances in the water phase. However many substances
are more suitable to monitor in other matrices than water, i.e. sediment and/or biota, and Swedish
monitoring of chemicals include these matrices in several programmes. According to Article 3 (2b)
of the daughter directive, member states may apply EQS for sediment and/or biota as long as these
standards offer the same level of protection as the EQS set for water.
Within the present project, guideline values for sediment and biota have been developed by
translation of the EQS set for water. These translations were made by using the equilibrium
partition method (EqP) for sediment and bioconcentration factors (BCF) for biota (TGD 2003).
Comparison of these guideline values with available monitoring data, for a selection of substances,
was made to identify possible “problem substances” in Sweden.
Translation between a concentration in water to the corresponding concentration in sediment,
performed with EqP method (Di Toro 1991, TGD 2003), is applicable to non-ionic organic
substances. The crucial parameters in the calculation are the fraction of organic carbon (foc) and the
partition coefficient Koc. It was observed that monitoring in sediment in Sweden has not always
been performed on accumulation bottoms which makes the results difficult to interpret.
Furthermore it was concluded that calculations with the EqP method should preferably be made
with local data on the foc. If such data do not exists, the use of a very low foc was recommended, the
value 1 % was suggested, which corresponds to the 5th percentile in the data set collected in the
current study (data on LOI have been transformed to foc using van Bemmelens factor).
Furthermore it was concluded that the Koc also was very variable and low values were used in the
calculations in order to obtain conservative guideline values for sediment.
Translation between concentrations in water and concentrations in biota were made with the use of
BCF (TGD 2003). This method is applicable for organic bioaccumulating substances. The BCF
were very variable and low factors were used to obtain conservative guideline values for biota.
Biomagnification factors were excluded from the calculations.
It was concluded that translations of concentrations between media, with the methods mentioned
above, are only applicable for organic non-ionic substances. For a number of substances it may
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thus be necessary to monitor in more than one matrix to be able to assure good status in all
compartments, this applies for example to a number of metals such as lead and nickel. Furthermore
it was concluded that for substances for which the EQS is translated from a quality standard in
another matrix, monitoring should preferably be conducted in the compartment where the most
sensitive organisms reside. This concerns specifically the brominated diphenylethers, chloroalkanes
C10-C13, di(2-ethylhexyl)-phtalate (DEHP), pentachlorobenzene and fluoranthene.
A proposal for a guidance document on impact assessment regarding chemical pollution in Swedish
waters was developed. The above described translated guideline values, are in the guidance
document described as information for use during expert judgment of the status. It is suggested
that the translated guideline values should be used in a stepwise classification procedure where a
exceedance triggers further investigation and monitoring in the compartment where the most
sensitive organisms reside.
A general lack of data on environmental levels of these substances, especially regarding
concentrations in water, has been identified. Time resolution and geographical resolution is in many
cases poor. Measurements could be performed in campaigns or in research projects.
The current study identified a number of possible follow-up projects:
 Develop reliable data on Koc and foc for the Swedish environment to improve the
possibility to use the EqP method when toxicity data for sediment are lacking.
 Further development of methods for sampling and analysis, in order to achieve lower
uncertainty and lower quantification limits.
 Development of methodology to use biomarkers in status classification and impact
assessment according to the WFD
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Introduktion

Enligt EU:s Ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) ska sjöar, floder samt vatten i kustområden hålla
god ekologisk och kemisk status.
I direktivet har 33 prioriterade ämnen/ämnesgrupper identifierats, för vilka gränsvärden
(Environmental Quality Standards, EQS) har tagits fram för halter i ytvatten (Direktiv 2008/105/EG om
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område). För ytterligare fem ämnen/ämnesgrupper, kallade
övriga förorenande ämnen, finns EQS från tidigare lagstiftning. Gränsvärden finns även satta för
ett antal parametrar i fiske- och musselvattenförordningen (SFS 2001:554). Klassificering av den
kemiska statusen, som kan vara ”god” eller ”ej god”, görs för de ämnen som släpps ut i
vattenförekomsten, utifrån dessa gränsvärden.
Utöver detta ska varje medlemsstat upprätta gränsvärden för de ämnen inom varje distrikt som
släpps ut i en mängd som bedöms vara betydande, dvs. där negativa effekter kan uppstå. För 37
ämnen/ämnesgrupper har Naturvårdsverket tagit fram gränsvärden som kan användas vid
statusbedömningen (Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen 2008). Dessa gränsvärden
används vid bedömning av de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna, vilka ingår i bedömningen av
den ekologiska statusen. Den ekologiska statusen bedöms enligt en femgradig skala som går från
”dålig” till ”hög”.
För att en vattenförekomst ska uppnå god ekologisk och kemisk status måste halten av alla dessa
ämnen vara under respektive gränsvärde.

1.1 Syfte
Inom vattenförvaltningsarbetet finns behov av en sammanhållen metodik för hur existerande
datakällor på ett effektivt sätt ska kunna utnyttjas vid bedömning av miljögiftspåverkan.
Föreliggande studie syftar till att ta fram ett underlag för ett svenskt, icke ämnesspecifikt,
vägledningsdokument för bedömning av miljögiftspåverkan.
Projektet innefattar följande delmoment:
 Översättningar mellan EQS för ytvatten och motsvarande halter i sediment och biota
har tidigare utförts för de 33 prioriterade ämnena med hjälp av
jämviktsfördelningsmetodik och bioackumuleringsfaktorer enligt den metodik som
beskrivs i TGD (Technical Guidance Document on Risk Assessment) (TGD, 2003). I
föreliggande studie granskas dessa översättningar kritiskt genom att en bedömning görs
om de parametervärden avseende t.ex. innehåll av organsikt kol i sediment, Kp-värden,
BCF och BAF-faktorer är relevanta för svenska förhållanden. Metodiken för
översättningarna har granskats generellt och mer ingående granskningar har
genomförts för ett urval av ämnen (dessa presenteras nedan).
 För de utvalda ämnena/ämnesgrupperna jämförs EQS och de i denna studie
beräknade riktvärden med halter i miljön. Inga nya mätningar har genomförts utan
mätdata har samlats in, främst från Naturvårdsverkets olika nationella databaser.
 Baserat på slutsatserna från granskningen av översättningsmetodiken, jämförelse med
halter i miljön, samt rekommendationer i vägledningsdokument från EU, diskuteras
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förslag på övervakningsmetoder. Som en del av detta diskuteras alternativ metodik för
miljöövervakning.

1.2 Avgränsning
Ämnen i föreliggande studie är de i Ramdirektivet prioriterade ämnena (Bilaga X), övriga ämnen
listade i bilaga 1 till Direktiv 2008/105/EG, samt de ämnen som av Naturvårdsverket identifierats
som potentiellt särskilt förorenande ämnen (Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen 2008).
Studien har inriktats på de 13 substanser vilka Naturvårdsverket identifierat som nationellt
och/eller regionalt intressanta för övervakning i ytvatten (Övervakning av prioriterade ämnen listade i
Ramdirektivet för vatten 2008), se Tabell 1. Ett antal ytterligare substanser (markerade med kursiv stil i
Tabell 1) har inkluderats för att komplettera med fler ämnen klassade som prioriterade farliga
ämnen enligt vattendirektivet.
Tabell 1:

Ämnen som har prioriterats inom föreliggande studie. Ämnen som bedöms som regionalt
och nationellt intressanta är märkta med * respektive **. Ämnen som klassats som
prioriterade farliga ämnen i dotterdirektivet är märkta med ***.

Ämne/Ämnesgrupp

Ämne/Ämnesgrupp

Bensen

*

Bromerade difenyletrar

*

Polycykliska aromatiska kolväten
Benso(a)pyren

*/***

Kadmium och kadmiumföreningar

**

Benso(b)fluoranten

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

*

Benso(k)fluoranten

Endosulfan

*/***

Benso(g,h,i)perylen

Fluoranten

*

Bly och blyföreningar

*

Tributyltennföreningar (Tributyltennkatjon)

**/***

Kvicksilver och kvicksilverföreningar

*/***

Antracen

***

Nickel och nickelföreningar

*

Hexaklorbensen

***

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Nonylfenol (4-nonylfenol)

**/***

Hexaklorcyklohexan

***

Oktylfenol (4-(1,1’,3,3’-tetrametylbutylfenol))

*

Kloralkaner C10-C13

***

Föreliggande studie rör statusklassificering av ytvattenförekomster, och behandlar inte
frågeställningar rörande grundvatten.

1.3 Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG)
För att bedöma statusen i den enskilda vattenförekomsten och utarbeta förvaltningsplan och
åtgärdsprogram i vattendistrikten utförs för varje vattenförekomst och avrinningsområde tre
delprocesser enligt Ramdirektivets Artikel 5(1):
 Påverkansanalys för bedömning av mänsklig påverkan,
 Miljöövervakning för att ge en beskrivning av tillståndet samt
 Ekonomisk analys av vattnets betydelse som naturresurs
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Dessa tre ska tillsammans ge en så god beskrivning som möjligt av vattenförekomsten och utgöra
en grund för identifiering av åtgärdsbehov.
För bedömning av den ekologiska statusen används biologiska, fysikalisk-kemiska och
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. I klassificeringen av de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna
ingår en bedömning av påverkan av särskilda förorenande ämnen. Den kemiska statusen bedöms
utifrån de på EU-nivå fastställda EQS-värdena för de prioriterade ämnena och de s.k. övriga
ämnena (Direktiv 2008/105/EG) samt gränsvärden i fisk- och musselvattenförordningen (SFS
2001:554).
Ramdirektivet är infört i svensk lagstiftning genom Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön samt Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion.

1.3.1 Ekologisk statusbedömning
Den ekologiska statusbedömningen görs enligt en femgradig skala: dålig, otillfredsställande, måttlig,
god och hög status (Figur 1).

Figur 1:

Ekologisk statusklassificering: Dålig (D), Otillfredsställande (O), Måttlig (M), God (G) och Hög (H)

Den ekologiska statusen bedöms efter biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer. Särskilda förorenande ämnen ingår som en kvalitetsfaktor att bedöma under
kategorin fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer. Särskilda förorenande ämnen är sådana ämnen som
släpps ut i en betydande mängd i vattenförekomsten, vilka ämnen som blir aktuella kommer således
variera mellan olika vattenförekomster.
För kraftigt modifierade eller konstgjorda vatten bedöms ekologisk potential istället för status. När
de gäller de särskilda förorenande ämnena är dock arbetsgången i princip densamma i och med att
kvalitetsfaktorer som inte påverkas av en förändrad hydromorfologi enligt Handbok 2007:4 ska
bedömas enligt de vanliga bedömningsgrunderna.
För 37 ämnen/ämnesgrupper har Naturvårdsverket tagit fram gränsvärden, enligt de krav som
anges i vattendirektivet, som kan användas vid den statusbedömningen (Förslag till gränsvärden för
särskilda förorenande ämnen 2008).
För syntetiska ämnen finns det angivet i Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG, bilaga 5) att
gränsen mellan god och måttlig status ska ligga vid det gränsvärde som fastställts enligt de riktlinjer
som finns angivna i samma bilaga. Hög status med avseende på syntetiska substanser har en
vattenförekomst när påverkan av dessa ämnen är obefintlig. I praktiken innebär detta att halterna är
under mätningarnas detektionsgränser.
Även för icke syntetiska ämnen (naturligt förekommande, t.ex. metaller) går gränsen mellan måttlig
och god status vid den halt som fastställts enligt uppsatta kriterier i direktivet. Hög status uppnås
när halterna är i samma nivå som bakgrundshalter.
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1.3.2 Kemisk statusbedömning
För att en vattenförekomst ska uppnå god kemisk status måste halten i recipienten, av alla ämnen
som emitterats till vattnet, direkt eller genom diffusa källor, vara under EQS eller andra gränsvärden
fastställda inom EU.
EQS som listas i Direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område har tagits
fram enligt en metodik beskriven av Lepper (2005) vilken syftar till att skydda vatten- och
sedimentlevande organismer liksom toppredatorer, inklusive människa. Figur 2 visar hur
gränsvärden har tagits fram för de prioriterade ämnena (förutsatt att de s.k. triggervärdena möts,
Lepper 2005 s. 4). För att uppnå denna skyddsnivå har gränsvärden för respektive matris, i den mån
det funnits tillgängliga data, räknats om till ett gränsvärde för vatten med hjälp av fördelnings- och
biokoncentrationsfaktorer. Det lägsta gränsvärdet, omräknat från alla matriser, för ett ämne har
sedan använts som övergripande gränsvärde - EQS.
En ny vägledning för framtagande av EQS arbetas just nu fram av expertgruppen för EQS på Joint
Research center (JRC). I ett utkast till denna vägledning framgår att gränsvärden för sediment
fortsättningsvis ska behandlas separat och inte ingå i framtagandet av ett övergripande gränsvärde
(TGD EQS 2009).

Figur 2:

Schematisk bild över hur ett övergripande gränsvärde (GV) har tagits fram enligt manualen av
Lepper (2005).

Separata gränsvärden har tagits fram för skydd mot långtidseffekter (AA-EQS) och korttidseffekter
(MAC-EQS). För ett antal ämnen finns också olika EQS för inlandsvatten och vatten i
övergångszon, kustvatten och territorialvatten (s.k. ”andra ytvatten”) i de fallen så varit motiverat på
grund av högre känslighet hos marina arter.
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1.4 Svensk vattenförvaltning
1.4.1 Miljöövervakning
I Sverige genomförs miljöövervakningen enligt ett program indelat i tio olika områden inom vilka
miljögifter förekommer i flera. För den nationella miljöövervakningen har Naturvårdsverket det
övergripande ansvaret och för den regionala övervakningen, som samordnas av Naturvårdsverket,
har länsstyrelserna ansvaret. Kommuner, sektorsmyndigheter, universitet och företag utövar också
miljöövervakning i olika syften. (www.naturvardsverket.se)
Syftet med miljöövervakning är att ”beskriva miljötillståndet, att visa hur miljökvalitetsmålen
uppfylls samt varna för störningar i miljön” (www.naturvardsverket.se). Mätningar som utförs inom
miljöövervakning är vanligen designade för uppföljning av miljömål, EU-direktiv samt andra
internationella överenskommelser. Data ska kunna användas för åtgärdsarbete.
Miljöövervakning är långsiktig och resultaten ska även kunna användas för att identifiera de
huvudsakliga källorna, visa trender samt geografisk variation.
Vilka nya ämnen som bör ingå i miljöövervakningen undersöks bl.a. genom
screeningundersökningar. Syftet med en screeningundersökning är att ta reda på om ett ämne (eller
ämnesgrupp) förekommer i miljön och vilka effekter som eventuellt kan förväntas av detta. I vissa
fall leder en screening till att ämnet inkluderas i den fortlöpande miljöövervakningen.
Resultaten från de nationella samt till viss del även från de regionala programmen finns samlade i
databaser vilka är tillgängliga genom Naturvårdsverkets datavärdskap (Tabell 2).
Tabell 2:

Miljöövervakningsdata relevanta vid bedömning av miljögiftspåverkan som finns
tillgängligt från datavärdar (www.naturvardsverket.se)

Ämnesområde

Datamaterial

Datavärd

Sötvatten

Grundvattenkemidata

SGU, Sveriges Geologiska
undersökning
SLU, Institutionen för vatten
och miljö
Fiskeriverket

Kust och hav

Jordbruksmark

Miljögifter

Hälsorelaterad
Badvatten

Kemiska och biologiska data i sjöar
och vattendrag (ej fisk)
Fiskdata från Sveriges sjöar och
vattendrag samt kusten
Hydrografiska, kemiska och
marinbiologiska data från Östersjön
och Västerhavet
Närsalter och bekämpningsmedel i
ytvatten och grundvatten i
jordbruksmark
Miljögifter och metaller i sediment
Miljögifter och metaller i biologiskt
material
Screeningdatabas, miljögifter och
metaller
Yttre miljöns påverkan på människors
hälsa
Badvattenkvalitet
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SLU, Institutionen för mark och
miljö
SGU, Sveriges geologiska
undersökning
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
IMM, Institutet för miljömedicin
SMI, Smittskyddsinstitutet
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Sammanfattande rapporter om övervakningsprogrammen som utformats enligt Ramdirektivets
Artikel 8 rapporterades in till EU Kommissionen 2007, med korrigeringar 2008
(www.naturvardsverket.se). För miljögifter är övervakningen enligt Ramdirektivet fortfarande inte
fullständiga, till viss del undantaget metaller och enstaka organiska ämnen som ingår i den
fortlöpande miljöövervakningen.

1.4.2 Påverkansanalys
I arbetet med implementering av vattendirektivet har olika metoder för påverkansanalys och
riskbedömning avseende kemisk och ekologisk status utarbetats (se t.ex. Bremle 2006; Fransson
2008 personlig kommunikation; DeBeer 2008 personlig kommunikation). Dessa metoder är inte
ämnesspecifika utan framtagna för att ge en mer generell bild av miljögiftspåverkan i en
vattenförekomst.
Samordning av miljöskydds- och miljötillsynsfunktionerna på länsstyrelserna är ytterligare exempel
på hur man arbetat för att på bästa sätt tillvarata den information och kunskap som kontinuerligt
byggs upp på regional nivå.

1.5 Svenska MiljöEmissionsData (SMED)
SMED-konsortiet har under 2009 på uppdrag av Naturvårdsverket sammanställt befintlig
information om belastning av miljögifter på vatten, fördelat på vattendistrikt (Hansson m.fl. 2009).
Syftet med detta uppdrag var också att ta fram ett förslag till en metodik för årlig uppdatering av
information om miljögiftsutsläpp till vattendistrikten, som kan underlätta den internationella
rapporteringen till European Environment Agency – Water Information System for Europe (EEA
– WISE), Vattenförvaltningsförordningen (VFF) samt Helsingforskommissionen (HELCOM).
Tyngdpunkten inom studien lades på sammanställning gällande utsläpp till vatten från punktkällor
för 16 olika ämnen/ämnesgrupper. De inom SMED-projektet prioriterade ämnena är dels upptagna
i Ramdirektivet för vatten och dels i HELCOMs Baltic Sea Action Plan (BSAP).
I projektets slutrapport sammanställs utsläpp, främst av metaller, på vattendistriktsnivå från
rapporterande punktkällor. Tillförsel av metaller och en del organiska ämnen via atmosfärisk
deposition har uppskattats och visar sig i flera fall vara många gånger större än utsläpp från
rapporterande punktkällor. Hansson m.fl. (2009) identifierar även ett antal områden för vidare
utveckling, som kartering av diffusa emissioner samt fortsatt identifiering av punktkällor för
organiska ämnen.

1.6 Relaterade projekt inom EU
Implementeringen av Ramdirektivet för vatten har genererat ett stort antal projekt, rörande bland
annat hur arbetet med miljögifter inom vattenförvaltningen ska ta form.
Vid denna rapports skrivande pågår ett antal större projekt med syfte att stötta implementeringen
av direktivet, vilka involverar partners från ett flertal olika medlemsstater. Nämnas kan t.ex.
SOCOPSE (www.socopse.eu), ScorePP (www.scorepp.eu) och ModelKey (www.modelkey.org).
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Vidare genomförs även projekt på nationell nivå där bland annat för- och nackdelar med EQS för
prioriterade ämnen i biota utreds, t.ex. i Nederländerna (Roex 2009; Poster) och Tyskland
(Schröter-Kermani 2009; Poster).

1.6.1 Source Control of Priority Substances in Europe
(SOCOPSE)
EU-projektet SOCOPSE (www.socopse.eu), vars övergripande målsättning är att ta fram ett
beslutstödssystem som kan användas vattendirektivsarbetet avseende prioriterade ämnen,
genomförs under perioden 2007-2009.
Beslutstödssystemet innefattar en stegvis bedömningsmetodik avseende prioriterade ämnen och
inkluderar bl.a. ”problemdefinition”, kartläggning av utsläppskällor samt bedömning av
åtgärdsmöjligheter. Inom SOCOPSE har även substansflödesanalyser (SFA), samt en
emissionsreduktionsstrategi tagits fram.
Dessa verktyg har testats i fem större fallstudier i Europa samt en minde studie i Viskan.
SOCOPSE koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet och erfarenheter och resultat från projektet
används i delar av arbetet i föreliggande studie.

1.7 Terminologi
I den svenska översättningen av direktiv 2008/105/EC har EQS översatts till miljökvalitetsnorm
(MKN), en term som parallellt används för att beteckna de miljömål som vattendelegationen i varje
distrikt fattar beslut om för varje enskild vattenförekomst. I Förslag till genomförande av direktiv
2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område (2009) förordar Naturvårdsverket att
termen klassgräns används istället.
Substansdatablad (Substance EQS Data Sheets,SDS), innehåller bakgrundsinformation om
fastställande av EQS för de prioriterade ämnena (CIRCAs hemsida). I detta bakgrundsmaterial
ingår data från ekotoxikologiska studier för de tre matriserna vatten, sediment och biota (som föda
för människa och toppredatorer). För varje matris beräknas ett s.k. Quality Standard (QS) vars värde
översätts till motsvarande halt av ämnet i vatten. Den lägsta av dessa har sedan för de allra flesta
ämnen valts som övergripande gränsvärde - EQS (se avsnitt 1.3.2).
För att skilja mellan de gränsvärden som ingår i underlagsdata och de som antagits av EUkommissionen som övergripande gränsvärden (EQS) benämns i föreliggande rapport gränsvärden
på följande vis:




Gränsvärden listade i direktiv 2008/105/EG benämns som EQS (AA-EQS och MACEQS)
Gränsvärden redovisade i substansdatabladen (CIRCAs hemsida) för olika matriser
benämns som QS (QSsecpois.biota, QShh.food, QSsediment, QSwater, QSDW)
Översatta halter beräknade i föreliggande studie benämns som beräknade riktvärden

Termen gränsvärden används som en generell term och inkluderar EQS, QS och beräknade
riktvärden.
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Vidare benämns i rapporten Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000
om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område som vattendirektivet och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom
vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG,
84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/60/EG benämns dotterdirektivet.
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Dataunderlag

Föreliggande studie baseras på befintliga data och inga nya mätningar har genomförts. Tillgängliga
miljöövervakningsdata från åren 2003-2007 (2008) har använts.
De data som fanns tillgängliga under perioden december 2008 - april 2009 insamlades från
Naturvårdsverkets datavärdskap: biotadatabasen (www.ivl.se), screeningdatabasen (www.ivl.se),
miljöövervakning sediment (www.sgu.se) och miljöövervakning bekämpningsmedel (typområden)
(www.slu.se). I augusti 2009 kompletterades underlaget med vattenkemiska data (inkl. metallhalter)
från SLUs datavärdskap, från omdrevsinventeringen 2007 och 2008. Hanteringen av proven från
omdrevsinventeringen bedömdes som likvärdig med filtrering genom ett 0,45 µm filter då proven
konserveras och partiklar tillåts sedimentera varefter provuttag görs utan att proven skakas.
Vidare kontaktades landets 21 länsstyrelser för att komplettera med regionala data (ej
inrapporterade till ovannämnda databaser) avseende halter av de utvalda ämnena i sediment, och
sedimentkemi. För halter av metaller och organiska miljögifter i sediment valdes perioden 20032007 men för sammanställning av sedimentkemiska data utökades perioden bakåt till 1996.
Sedimentkemiska data från nationella referenssjöar erhölls även från SLU. Sedimentkemiska data
för de sedimentprov som ingick i miljöövervakningen av bekämpningsmedel (se ovan) hämtades
från Adielsson och Kreuger (2008), Adielsson m.fl. (2007), Adielsson m.fl. (2006), Törnquist m.fl.
(2005) och Kreuger m.fl. (2004).
Resultat från Sternbeck m.fl. (2003) och Öberg (2003) kompletterade datamaterialet ytterligare.
Dessa undersökningar inkluderade samtliga prioriterade substanser varför resultaten ansågs vara
värdefulla trots att de är något äldre än övrigt datamaterial.
Data som samlats in i föreliggande studie har tagits fram med olika syften och provtagningslokaler
representerar opåverkade lokaler såväl som lokaler påverkade av diffusa utsläpp liksom
punktutsläpp.
I Bilaga 3 listas de undersökningar som ingått i datasammanställningen för respektive matris.

2.1 Datahantering
Vattenmiljön definierades som antingen limnisk eller marin. I de fall detta inte fanns angivet i
datamaterialet användes kustlinjen enligt Sverigekartan (Lantmäteriverket) som avgränsare. Samtliga
lokaler i Östersjön har behandlats som marina, med motivering att Östersjön är en känslig miljö
(EQS för andra ytvatten är generellt lägre än EQS för inlandsytvatten).
Vid jämförelse mellan beräknade riktvärden, QS eller EQS och halter i respektive matris har värdet
för detektions- eller kvantifieringsgräns använts i de fall halten inte kunnat bestämmas, detta för att
tydligt belysa hur detektionsgränser förhåller sig till respektive gränsvärde. Det framgår dock i
figurerna om ett överskridande orsakas av en hög detektionsgräns eller om den kvantifierade halten
överskrider gränsvärdet.
För de ämnesgrupper som har ett fastställt EQS för flera ämnen (t.ex. HCH och PBDE) har halten
av de enskilda isomererna/kongenerna summerats. I de fall halten av en isomer/kongener var
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under detektions/kvantifieringsgränsen har denna gräns används som delhalt vid summering.
Figurer som visar jämförelser mellan halter och gränsvärden visar dock tydligt när gränsvärdet
överskreds av en kvantifierad halt eller om det var detektionsgränsen som överskred gränsvärdet.

2.1.1 Sediment
Vid sammanställandet av sedimentkemiska data användes ett urval av sedimentprover från de
översta 5 centimetrarna. I de fall inget sedimentdjup fanns angivet gjordes antagandet att provet
innehöll material från ytsedimentet.
För data gällande halter av de olika ämnena i sedimentprover användes i princip samma urval med
undantaget att djupet utökades till 10 cm. Detta för att kunna utnyttja data från undersökningar där
sedimentprov tagits i decimeterintervall (dvs. 0-10 cm). Endast 7 % av proven hade ett angivet
nedre djup på 10 cm.
I de fall porositeten i sedimentprovet angivits som vattenhalt (%) har andelen torrsubstans (TS) (%)
beräknats.
Fraktionen totalt organiskt kol (foc) i sedimentprover har i förekommande fall uppskattats utifrån
glödförlusten (GF). Detta gjordes med hjälp av Van Bemmelens faktor, GF = foc ×1,724
(Leonardsson 2005; Schumacher 2002).
I de fall halter inte var angivna med enheter jämförbara med gränsvärdet har omvandlingar gjorts
med hjälp av sedimentets torrsubstanshalt. Kunde omvandlingen inte genomföras uteslöts
resultaten från vidare jämförelser.

2.1.2 Biota
I ovan beskriva datasammanställning har mätresultat för prioriterade ämnen i vattenmossa, mussla,
fisk och sjöfågel (inklusive ägg) inkluderats.
För jämförelse med EQS eller halter översatta till biota (beräknade riktvärden) har endast data för
fisk och mussla använts. I de fall halter inte var angivna med enheter jämförbara med gränsvärdet
har omvandlingar genomförts med hjälp av fetthalt alternativt torrsubstanshalt, beroende på
ursprunglig enhet. Kunde omvandlingen inte genomföras uteslöts resultaten från vidare jämförelser.

2.1.3 Vatten
För data från SLU:s miljöövervakning av bekämpningsmedel i jordbruksbäckar och åar har
medelvärden för odlingssäsongen använts. Detta eftersom KemIs riktvärden för växtskyddsmedel
är framtagna för att skydda mot långtidseffekter.
Vid jämförelse med EQS användes för organiska ämnen halten totalvatten (löst och partikelfas)
medan halten i den lösta fasen (motsvarande filtrering genom ett 0,45 µm filter) användes för
metaller, vilket är i enlighet med vattendirektivet.
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Översättningar mellan EQS och halter i
sediment och biota

I dotterdirektivet finns fastställda EQS för halter i vatten av de prioriterade ämnena samt de övriga
förorenande ämnena.
Enligt dotterdirektivet får medlemsstaterna använda sig av gränsvärden för sediment eller biota
(Artikel 3(2)) förutsatt att:
 de EQS för biota som anges i Artikel 3(2a) för kvicksilver och kvicksilverföreningar,
hexaklorbensen och hexaklorbutadien tillämpas
 de gränsvärden som fastställs för sediment och/eller biota erbjuder minst samma
skyddsnivå som de EQS listade i dotterdirektivets bilaga 1
EQS för vattenfas är, som beskrevs i avsnitt 1.3.2, framtagna för att vara skyddande för
vattenlevande och sedimentlevande organismer samt för predatorer och människan. QS framtagna
för respektive matris har räknats om till en halt av ämnet i vatten, och det lägsta av dessa halter har
för de flesta ämnen antagits som ett övergripande gränsvärde, EQS. QS för respektive matris samt
beräkning av motsvarande halter i vatten finns beskrivet i bakgrundsdokumenten till
dotterdirektivet, substansdatabladen (SDS, CIRCAs hemsida).
För bromerade difenyletrar, kloralkaner C10-C13, di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) och pentaklorbensen
baseras EQS på ett QS i biota till skydd för human hälsa alternativt sekundär förgiftning av
predatorer (QSsecois.biota, QShh.food). För fluoranten är EQS baserat på ett QS i sediment till skydd för
bentiska organismer. För de resterande prioriterade ämnena, med vissa undantag, baseras EQS på
ekotoxikologiska data för pelagiska arter.
För att möjliggöra användandet av mätresultat från sediment och/eller biota vid
statusklassificeringen och samtidigt följa dotterdirektivets föreskrift att uppnå samma skyddsvärde
som ges av EQS, bör det för bromerade difenyletrar, kloralkaner C10-C13, di(2-etylhexyl)ftalat
(DEHP) och pentaklorbensen vara möjligt att använda QS angivet för biota i substansdatabladet
(SDS, CIRCAs hemsida) och för fluoranten, QS angivet för sediment. För övriga
ämnen/ämnesgrupper kan riktvärden för sediment och/eller biota beräknas utifrån EQS för vatten
med hjälp av jämviktsfördelningsfaktorer och bioackumuleringsfaktorer enligt samma principer
som använts i bakgrundsunderlaget till EQS (substansdatabladen, SDS, CIRCAs hemsida), för att
räkna om halter i sediment och biota till motsvarande halter i vatten. Figur 3 visar en schematisk
bild som illustrerar den använda metodiken.
Det bör noteras att EU- kommissionen valde bort EQS för sediment och biota, bland annat därför
att det ansågs svårt att övervaka dessa matriser på ett tillräckligt konsekvent sätt för jämförelse med
generiska EQS värden (Crane och Babut 2007).
Ett alternativ till att fastställa EQS för sediment och biota kan vara att tillämpa en stegvis
bedömning av miljöpåverkan där halter av ett ämne i sediment och/eller biota jämförs mot ett
beräknat riktvärde för att avgöra om vidare undersökningar, som t.ex. övervakning i vattenfas, är
nödvändiga (se t.ex. Crane 2003; De Coen m.fl. 2007).
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Förenklad schematisk bild som visar hur ett ämne fördelar sig i ett akvatiskt system.
Fördelningen mellan partiklar/sediment och vatten beskrivs av faktorn Kp, fördelningen mellan
vatten och biota beskrivs av biokoncentrationsfaktorn (BCF) och ackumulation av ett ämne via
födan beskrivs av biomagnifieringsfaktorn (BMF). Bilden är baserad på och översatt från Van der
Oost m.fl. (2003).

I Artikel 3 (3) i dotterdirektivet listas antracen, bromerade difenyletrar, kadmium och
kadmiumföreningar, kloralkaner C10-C13, Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), fluoranten, hexaklorbensen,
hexaklorbutadien, hexaklorcyklohexan, bly och blyföreningar, pentaklorbensen, polycykliska
aromatiska kolväten (PAH) och tributyltennföreningar (tributyltenn-katjon) som ämnen som kan
förväntas ackumuleras i sediment och/eller biota. För dessa ämnen ska övervakning för utvärdering
av trender utföras för att säkerställa att ingen ökning av halterna av dessa ämnen sker i sediment
och/eller biota.

3.1 Metodik för översättning mellan EQS och halter i
biota
För att beräkna en förväntad halt i biota (här avses med biota, fisk eller mussla) utifrån en halt av ett
ämne i vatten (t.ex. EQS), används biokoncentrationsfaktorer (BCF) och biomagnifieringsfaktorer
(BMF) enligt Figur 4 och Formel 1 (TGD 2003; Bignert m.fl. 2004). Den sammanlagda effekten av
biokoncentration och biomagnifikation av ett ämne i en organism benämns i denna rapport som
bioackumulation.

Figur 4:

Formel 1

Bioackumulation av ett ämne från vattenfas till predator (anpassad från TDG 2003; s. 125). I
naturlig miljö sker upptag av ett ämne i fisk via både vatten och föda, speciellt för ämnen med
höga log Kow. Experimentellt framtagna BCF inkluderar dock inte denna exponeringsväg.

RVbiota  BCF  BMF1  BMF2  AA  EQS vatten
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Huruvida en BCF eller en BCF och en eller två BMF ska användas beror på var i näringskedjan den
studerade arten befinner sig. För marina system antas generellt näringskedjan vara längre än i
limniska system och det kan i dessa fall vara motiverat att använda två BMF. Då syftet är att
beräkna ett konservativt gränsvärde för biota utifrån fastställda EQS för vatten kan dock BMF helt
uteslutas ur beräkningsformeln, se nedan (avsnitt 3.1.3). Tillgängligheten samt osäkerheten på BCF
för relevanta arter (dvs. fisk och/eller mussla) varierar för olika ämnen. I de fall empiriskt framtagna
BCF saknas kan denna faktor uppskattas utifrån ämnets fettlöslighet uttryckt som
fördelningskoefficienten för oktanol-vatten (Kow), se avsnitt 3.1.3. Detta är dock endast möjligt för
organiska ämnen. En sådan uppskattning tar dock ingen hänsyn till andra ämnes- och
organismberoende egenskaper som påverkar ämnets upptag, distribution, metabolism och exkretion
(TGD 2003; s. 122).
I manualen för framtagande av EQS (Lepper 2005) används s.k. triggervärden för att identifiera
ämnen som kan ackumuleras i biota och därmed anses utgöra en risk för sekundär förgiftning högre
upp i näringskedjan, alternativt för human hälsa. Dessa triggervärden är satta till BCF ≥ 100
alternativt BMF ≥ 1. För ämnen som saknar experimentellt framtagna BCF- eller BMF-värden kan
log Kow ≥ 3 användas som ett alternativt triggervärde, vidare kan för dessa ämnen standardvärden
för BCF och BMF användas vid översättningar mellan vatten och biota, se avsnitt 3.1.3 (endast
organiska ämnen).
I manualen (Lepper 2005) ges förslag på metodik för att översätta halter i biota till motsvarande
halter av ett ämne i vatten, med hjälp av bioackumuleringsfaktorer, enligt resonemanget ovan. Detta
görs i syfte att översätta halter i biota satta som QS för sekundär förgiftning och human hälsa, till
motsvarande halter i vatten för att identifiera det lägsta QS vid val av övergripande gränsvärde
(EQS).

3.1.1 Organiska ämnen
Ovan beskrivna beräkningsmetodik är framtagen för organiska ämnen. Inom kategorin organiska
ämnen förekommer dock en stor spridning i fysikaliska och kemiska egenskaper som påverkar
ämnets upptag och ackumulation i en organism. Därför är det viktigt att för det aktuella ämnet
värdera användbarheten hos en angiven BCF, speciellt om denna är beräknad utifrån log Kow.
Vägledningen för riskbedömning (TGD 2003; s. 122) listar faktorer som en BCF beräknad utifrån
log Kow inte tar hänsyn till:







Aktiv transport av ämnet
Metabolism i organismen och ackumulationspotential för metaboliter
Affinitet på grund av interaktioner med specifika vävnadskomponenter
Strukturella egenskaper som t.ex. ämnen som är både hydrofila och hydrofoba eller ämnen
som dissocierar, vilket kan leda till multipla jämviktsprocesser
Upptag- och exkretionskinetiska processer som kan leda till t.ex. en koncentrationsplatå i
organismen
Oktanol imiterar fettfraktionen i en organism varför hänsyn inte tas till andra möjligheter
för lagring av ett ämne

En annan viktig faktor att ta hänsyn till är storleken på molekylen. I TDG (2003) anges att
biotillgänglighet för substanser med en molekylvikt över 700 g/mol är begränsad till följd av
steriska hinder.
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Ovan listade faktorer bör alltså tas i beaktande vid val av BCF för beräkning enligt den beskrivna
metodiken. En estimerad BCF baserat på log Kow kan inte anses tillförlitligt för vidare beräkningar
för ämnen som är ytaktiva och/eller är laddade under naturliga förhållanden (TGD 2003).
BCF framtagna i laborativa eller fältstudier inkluderar den levande organismen varför ovan listade
fenomen till viss del beaktas. Transportmekanismer, upptag- och exkretion etc. kan dock i många
fall vara artspecifika vilket innebär att ett BCF framtaget för en art inte nödvändigtvis går att
extrapolera till att gälla även andra arter.
Vidare bör man hålla i beaktande att exponeringen av ett ämne kan vara intermittent. Detta kan
innebära att bioackumulationen blir lägre än förväntat utifrån BCF, eftersom en viss nedbrytning
hinner ske innan nästa exponeringsperiod.

3.1.2 Metaller
Den metodik som presenteras i avsnitt 3.1 för översättningar av halter i biota till halter i vatten är
utvecklad för organiska opolära ämnen och bygger främst på passivt upptag till följd av ämnets
fettlöslighet. Då många metaller är essentiella finns det aktiva mekanismer för upptag av dessa samt
olika fysiologiska processer som reglerar dess fria koncentrationer i organismen. Till följd av
strukturella likheter sker det även ett aktivt upptag (och reglering) av icke essentiella metaller. Hur
mycket en metall bioackumuleras beror därför av en rad artspecifika fysiologiska faktorer, samt
även miljöspecifika faktorer.
Miljöspecifika faktorer påverkar metallens speciering vilken är av betydelse för dess
biotillgänglighet. Specieringen beror på en rad olika variabler såsom pH, vattnets hårdhet,
temperatur och redox-förhållanden (TGD 2003; appendix VIII).
Fysiologiska faktorer av betydelse för bioackumulationen är bland annat mekanismer för upptag,
mekanismer för distribution i organismen, intern reglering av biotillgänglig koncentration i form av
t.ex. metallbindande proteiner och upplagring i granuler, samt mekanismer för exkretion (Luoma
och Rainbow, 2005; Rainbow, 2007). Alla dessa faktorer kan skilja stort mellan olika arter, även
mellan närbesläktade. De kan även påverkas av miljöfaktorer såsom salthalt. Den osmotiska
regleringen skiljer mellan marina och limniska organismer. Limniska fiskar tar aktivt upp joner via
gälarna för att upprätthålla den osmotiska balansen medan marina fiskar utsöndrar joner över
gälarna. Hos marin fisk är därför upptagshastigheten av löst metall låg och upptag via föda står för
större delen av den ackumulerade metallen, till skillnad från fisk i sötvatten där upptagshastigheten
av löst metall är betydligt högre (Wang och Rainbow, 2008). Salthalt påverkar även ackumulering av
metaller i musslor. Detta har visats vara en effekt både av skillnad i speciering vid olika salthalt, men
även av att fysiologiska processer så som upptag, eliminering och assimileringsförmåga, kan
påverkas av salinitet (Wang och Rainbow, 2008).
Bioackumulation av metaller tycks även vara koncentrationsberoende. Både laborativt framtagna
BCFs och fältbaserade BAFs har visats vara högre vid lägre koncentrationer av metall i vatten
(DeForest m.fl. 2007; McGeer m.fl. 2003). Vidare fann DeForest m.fl. (2007) att BAFs generellt är
betydligt högre, 10-500 gånger, än laborativt framtagna BCF. Förklaringar till detta kan vara både
exponeringskoncentration vilken oftast är lägre i fält, samt att BAF även tar hänsyn till intag via
föda.
Ett alternativ till att använda BCF/BMF är en kinetisk modell som tar hänsyn till balansen mellan
hastighet för upptag via vatten, via föda, samt hastighet för exkretion. Denna modell beräknar
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metallhalten i organismen vid jämvikt (Css) utifrån upptag via vatten (upptagshastighet (ku) samt
vattenkoncentration (Cw)), upptag via föda (assimileringseffektivitet (AE), födointagshastighet (IR)
och koncentration i föda (Cf)), samt elimineringshastighet (ke) och eventuell utspädning till följd av
tillväxt (g) enligt Formel 2:
Formel 2

Css = [(ku x Cw) + (AE x IR x CF)]/(ke + g)

Denna modell har visat på god överensstämmelse mellan beräknade halter i biota och fältdata
(Luoma och Rainbow, 2005; Rainbow, 2007; Wang och Rainbow, 2008). Den kräver dock
experimentellt framtagna art- och metallspecifika värden för de olika variablerna samt uppmätta
halter av metaller i även i föda. Möjligheten att använda modellen för skattning av halter av ett
ämne i vatten, utifrån uppmätta halter i biota är i nuläget därför begränsad.
Sammantaget innebär detta att möjligheten att göra en korrekt bedömning av halten i vatten av en
metall baserat på halten av metallen i biota är begränsad. En halt i biota kan således istället jämföras
med de QS som finns framtagna för skydd mot sekundär förgiftning av predatorer och/eller
människa. En sådan jämförelse ger dock ingen information om hur halten av metallen i vatten
förhåller sig till EQS.
Metaller förekommer naturligt i miljön vilket innebär att en anpassning hos organismer till
bakgrundskoncentrationer av metaller kan förväntas, samt att en del metaller är essentiella i låga
nivåer, s.k. spårämnen. Vid klassificering av kemisk status för metaller får hänsyn tas till
bakgrundskoncentrationer i enlighet med Direktiv 2008/105/EG.
I bilaga 1, del B till dotterdirektivet (2008/105/EG) anges:
”Medlemsstaterna får vid utvärdering av övervakningsresultaten i jämförelse med miljökvalitetsnormen ta hänsyn till
a) den naturliga bakgrundskoncentrationen för metaller och deras föreningar, om den hindrar efterlevnad av
miljökvalitetsnormer,
och
b) vattnets hårdhet, dess pH-värde eller andra parametrar för vattenkvalitet som påverkar en metalls
biotillgänglighet”
För skydd av predatorer i ekosystemet kan det vara relevant att beakta den naturliga
bakgrundskoncentrationen av metaller. I Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och
vattendrag (1999) finns jämförvärden för kvicksilver i fisk och i bedömningsgrunderna för kust och
hav (1999) finns jämförvärden angivna för metaller i ett antal fisk och musselarter angivna.
Eftersom bakgrundshalter av en metall varierar mellan olika regioner kan platsspecifika
bakgrundshalter vara lämpliga att använda om underlag finns till detta. Bakgrundshalter bör dock ej
beaktas om jämförelser görs mot gränsvärden avsedda som skydd för human hälsa.

3.1.3 Val av BCF och BMF för organiska ämnen
För att översättningen mellan en halt i biota och en halt i vatten (eller tvärtom) ska bli så korrekt
som möjligt är det viktigt att faktorer för bioackumulering väljs noggrant. Lepper (2005) förordar
val av fältobservationer eller experimentellt framtagna faktorer. Om faktorer framtagna från
fältobservationer eller på experimentell väg saknas, kan standardvärden användas, se Tabell 3 (TGD
2003).
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Vid val av BCF för översättningar mellan vatten och biota bör art- och ämnesspecifika faktorer
beskrivna ovan beaktas. Vidare bör översättningar, med syfte att bedöma kemisk status utifrån EQS
för vatten, göras utan BMF och med lågt valda BCF om intervall för dessa finns, om inte lokal och
artspecifik kunskap motiverar annat. Detta för att det beräknade riktvärdet ska vara konservativt
och därmed kunna användas för att utesluta lokaler från vidare undersökningar. Att generera ett
konservativt riktvärde genom att använda en låg BCF innebär att samma BCF inte kan användas för
att göra en säker bedömning av ämnets bioackumulerande förmåga.
Hydrofoba substanser tenderar att ackumulera i en organisms fettvävnad. Fetthalt kan skilja mellan
arter, men även ålder, kön, samt reproduktionscykel är av betydelse. Detta kan påverka jämförelser
av våtviktsbaserade halter. För många ämnen skulle det vara mer lämpligt att använda
fettnormaliserade halter än en våtviktsbaserad halt, när jämförelser ska göras med beräknade
riktvärden för att bedöma halten av ett ämne i vatten. Det är dock svårt att ta fram fettviktsbaserade
riktvärden eftersom BCF i de allra flesta fall anges på våtviktsbasis.
Tabell 3:

Standardvärden för BCF, BMF1 och BMF2 baserade på Log Kow (TGD, 2003). BMF
ska i första hand uppskattas från BCF om denna faktor finns experimentellt framtagen.

Log Kow

BCF (fisk)

BMF1

BMF2

< 4.5
4,5 - < 5
5-8
>8-9
>9

< 2000
2000-5000
> 5000
2000-5000
< 2000

1
2
10
3
1

1
2
10
3
1

I Bilaga 4 presenteras värden för BCF och BMF för vattendirektivets prioriterade ämnen, erhållna
ur substansdatabladen (SDS, CIRCAs hemsida).

3.2 Metodik för översättning mellan EQS och halter i
sediment
Eftersom sedimentens egenskaper ofta är mycket varierande och biotillgängligheten hos de ämnen
som ackumuleras i denna matris varierar har en metod tagits fram för att beräkna den
porvattenkoncentration som motsvaras av en viss sedimentkoncentration (Di Toro m.fl., 1991;
Burgess m.fl. 2008; Lepper 2005). Metoden har tidigare används främst för att bedöma
sedimenttoxicitet. Di Toro m.fl. (1991) har för ett antal ämnen visat att bentiska arter är lika
känsliga som pelagiska arter och att det är porvattenkoncentrationen av ett ämne som avgör
toxiciteten i sedimentet.
Figur 5 visar en schematisk bild över hur ett ämne i vattenfas fördelas till suspenderat material som
sedan sjunker mot botten och bildar nytt sediment.
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Schematisk bild som illustrerar fördelning av ett ämne mellan suspenderat partikulärt
material och vatten. Pilarna visar på den jämvikt som uppstår mellan halten i fast form och
halten löst form av ämnet.

Fördelningen av ett ämne mellan löst och fast fas, vid jämvikt, beskrivs med en
fördelningskoefficient, Kp. Denna fördelningskoefficient beror till stor del på ämnets kemiska
egenskaper, dvs. förmågan att adsorbera till det fasta materialet i sedimentet. Även sedimentets
egenskaper påverkar fördelningen. Kp kan användas för att beräkna vattenkoncentrationen av ett
ämne utifrån sedimentkoncentrationen, och vice versa. Sådan beräkningsmetodik (equilibrium
partition method) presenteras bland annat i TGD (2003) där PNEC för sediment beräknas utifrån
PNEC för vatten. Lepper (2005) använder denna metodik för att beräkna vilken halt av ett ämne i
vatten som motsvarar QSsediment.
Formler baserade på beräkningsmetodik presenterad i TGD (2003), för beräkning av den
sedimentkoncentration som motsvarar AA-EQS presenteras i Formel 3 - Formel 5. Den beräknade
sedimentkoncentrationen kan potentiellt användas som ett riktvärde för ämnet i sediment
(RVsediment). I avsnitt 3.2.1 och 3.2.2 granskas de parametrar som ingår i dessa beräkningar och en
beskrivning ges för hur ämnets och lokalens egenskaper påverkar användbarheten och
tillförlitligheten hos beräkningarna.
Formel 3

RVse dim ent torrvikt   K p  AA  EQS vatten

(TGD 2003)

RVsediment: koncentration i sediment (mg/kg TS)
AA-EQSvatten: koncentration i vatten (mg/l)
Kp: fördelningskoefficient mellan fast material och vatten (l/kg)
För hydrofoba organiska substanser görs antagandet att fördelningen mellan sediment och vatten
framförallt beror på andelen organiskt kol i sedimentet (Di Toro m.fl. 1991) . För dessa substanser
kan Kp beräknas utifrån fraktionen organiskt kol samt fördelningskoefficienten Koc (Formel 4).
Beräkningen av RVsediment kan för dessa ämnen göras med Formel 5.
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Kp SPM  f oc  K oc

(TGD 2003)

KpSPM: fördelningskoefficient mellan fast material och vatten (l/kg)
foc: fraktion organiskt kol
Koc: fördelningskoefficient mellan organiskt kol och vatten (l/kg)
Formel 5

RVse dim ent torrvikt   f oc  K oc  AA  EQS vatten

(TGD 2003)

RVsediment: koncentration i sediment (mg/kg TS)
AA-EQSvatten: koncentration i vatten (mg/l)
foc: fraktion organiskt kol
Koc: fördelningskoefficient mellan organiskt kol och vatten (l/kg)
Beräkningar på våtviktsbasis kan göras med Formel 6 och Formel 7. För att omvandla från
våtviktskoncentration till torrviktskoncentration multipliceras våtviktskoncentrationen med kvoten
mellan våtvikt och torrvikt.
Formel 6

RVse dim ent våtvikt  

Kp SPM vatten
 1000  AA  EQS vatten
densitetSPM

(TGD 2003)

RVsediment: koncentration i sediment (mg/kg VV)
KpSPM-vatten: fördelningskoefficient mellan SPM och vatten (enhetslös)
Densitet SPM (kg/m3)
1000: omvandlingsfaktor, m3/kg till l/kg
AA-EQSvatten: koncentration i vatten (mg/l)
Formel 7

Kp SPM vatten  f solid 

Kp SPM
 RHOsolid
1000

(TGD 2003)

KpSPM-vatten: fördelningskoefficient mellan SPM och vatten (enhetslös)
KpSPM: fördelningskoefficient mellan fast material och vatten (l/kg)
fsolid: fraktion partiklar
RHOsolid: densitet partiklar (kg/m3)
Jämviktsfördelning fungerar även vid låga log Kow-värden (omkring 3) men sedimentets
vatteninnehåll påverkar då i större utsträckning sedimenthalten, då den del av ämnet som är löst i
porvattnet blir av större betydelse för den uppmätta halten (Burgess m.fl. 2008). För dessa ämnen
har följande modifiering av jämviktsekvationen föreslagits (Formel 8):
Formel 8


 (1  f solid )  
 
RVse dim ent (torrvikt )  AA  EQS vatten   ( f OC  K OC )  

 f solid  

(Burgess m.fl. 2008)
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3.2.1 Granskning av beräkningsparametrar
Torrsubstanshalt och fraktion organiskt kol
TGD (2003) föreslår standardvärden för fraktionen organiskt kol i SPM (suspended particulate
matter) och sediment till 10 respektive 5 vikt-% samt torrsubstanshalt i SPM och sediment till 10
respektive 20 volym-%, att användas vid beräkning av halter i miljön (Predicted Environmental
Concentration, PEC) (TGD 2003 s. 43).
Fraktionen organiskt kol kan beräknas från glödförlusten (GF) i ett sedimentprov, detta kan göras
t.ex. med hjälp av Van Bemmelens faktor (GF = foc ×1,724) (Leonardsson 2005; Schumacher
2002). Det bör dock noteras att relationen mellan glödförlust och fraktion organiskt kol kan variera.
Jonsson (2003) rapporterar ett förhållande på 2,5-2,7 för skärgårdssediment från nordvästra
Egentliga Östersjön, medan förhållandet för utsjöområden anges till 2,2.
Figur 6 visar ”box plottar” (lådagram) för torrsubstanshalt (TS) och fraktionen organiskt kol (foc) i
prov från limniska och marina sediment i Sverige (för beskrivning av dataunderlaget se avsnitt 2.1).
Spridningen i dataunderlaget är stor, halten TS i både limniska och marina sediment varierar mellan
nära noll och strax över 90 %. Halterna organiskt kol i sedimenten tycks vara högre i de limniska än
i de marina sedimenten och spridningen är stor även för denna variabel.

100
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50
40
30
20
10
0
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Figur 6:

TS MAR

Foc LIM

Foc MAR

Procentandel torrsubstanshalt (TS) och procentandel (av TS) totalt organiskt kol (foc) i
svenska limniska (Lim; n TS= 529, n foc= 389) och marina (Mar; n TS= 157, n foc= 129)
sediment. Den vita linjen visar på det medianvärdet, den rödvita punkten på det aritmetiska
medelvärdet, lådans kanter på 25:e respektive 75:e percentilen och felstaplarna visar min- och maxvärden. Dataunderlaget kommer från sedimentprover tagna inom svensk miljögiftsövervakning,
för mer detaljerad information om, se avsnitt 2.1.
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Den stora spridningen i både torrsubstanshalt och fraktion organiskt kol som kan ses i Figur 6 visar
dels på att sedimentkemiska förhållanden är mycket varierande och platsspecifika men den kan
också bero på att alla provtagningslokaler inte är ackumulationsbottnar (se avsnitt 3.2.2 för en
beskrivning av ackumulationsbottnar). Utifrån dessa data tycks det också motiverat att
standardvärden för fraktionen organiskt kol ska vara olika för limniska och marina sediment. Det är
dock inte möjligt att, baserat på detta underlag, fastställa standardvärden för foc specifikt för Sverige.
Således rekommenderas användandet av ett riktvärde baserat på platsspecifikt foc.
Vid avsaknad av ett platsspecifikt värde på foc rekommenderas användandet av ett lågt värde på foc
då detta ger ett konservativt riktvärde. Ett riktvärde beräknat med en foc på 1 % bör ge en god
säkerhetsmarginal (i dataunderlaget till föreliggande studie motsvarar 5-percentilen av foc cirka 1 %,
både för limniska och marina vatten).
Fördelningskoefficient sediment – vatten
Fördelningskoefficienten för ett ämne kan bestämmas experimentellt eller, för organiska ämnen,
genom beräkning utifrån ämnets log Kow värde. Fördelningskoefficienten är ämnesspecifik men
man kan trots detta se en stor variation i värden på Koc/Kp i litteraturen. I möjligaste mån bör
experimentellt framtagna Koc användas vid jämviktsfördelningsberäkningar.
Koc påverkas av egenskaperna hos det organiska materialet i sedimentet. Det är främst sotinnehållet
(black carbon) i sedimentet som påverkar materialets adsorberande förmåga (Cornelissen och
Broman 2008). Temperatur, salthalt och koncentration lösta humösa ämnen har även visat sig
påverka fördelningen mellan sediment och vatten för hydrofoba organiska ämnen (Tremblay m.fl.,
2005).
I Bilaga 4 listas Koc-värden för de prioriterade ämnena i Ramdirektivet för vatten. För de 13
ämnen/ämnesgrupper som identifierats som nationellt och/eller regionalt intressanta har en mer
ingående granskning gjorts av studier avseende fördelning mellan sediment och vatten (se Bilaga 2).

3.2.2 Lokalens påverkan
Sedimentets egenskaper kan variera betydligt mellan olika lokaler men också inom relativt små
områden. För miljögiftsövervakning är det så kallade ackumulationsbottnar som är lämpliga för
sedimentprovtagning. En ackumulationsbotten kännetecknas av en nettodeposition av finkornigt
material (ler- och siltfraktionen) samt en frånvaro av erosion (Håkanson 1977; Håkanson 1983).
Vidare har sediment från en ackumulationsbotten hög vattenhalt och en hög fraktion organiskt kol.
Ofta anges att ett sediment från en ackumulationsbotten ska ha en glödförlust större än 10 % och
en torrsubstanshalt som är som högst 25 % (Håkanson och Rosenberg, 1985). Dessa värden kan
ses som riktlinjer vid utvärdering av data men bör inte användas som definitiva gränser. Till
exempel är foc-halt i ytsediment från Bottenhavets kustområden i storleksordningen 2-4%, vilket
omräknat till glödförlust blir lägre än 10 % (Jonsson, 2003). En utvärdering av huruvida ett
sedimentprov faktiskt kommer från en ackumulationsbotten bör utföras av en expert inom området
i samband med provtagningen.
Sedimentackumulationen påverkas av flera faktorer, bl.a. primärproduktion, hydrodynamik och
mineraliseringshastighet av organiskt material i bottensedimenten, vilken i sin tur påverkas av bl.a.
redoxförhållanden. Hur stor sedimentackumulationen är påverkar hur snabbt ett ämne begravs i
sedimenten.
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Vattnets salthalt påverkar fördelningen mellan det fasta materialet och vattenfasen. Då
fördelningskoefficienter generellt är framtagna i sötvatten kan dessa behöva justeras vid beräkningar
för marin miljö. För metallerna är salthaltens påverkan stor och den varierar från ämne till ämne
varför det inte går att ge några generella riktlinjer. För icke-joniska organiska substanser har man
kunnat visa att lösligheten i vatten minskar med ökande salthalt (Schwarzenbach m.fl. 1993), vilket
leder till att fördelningen till det fasta materialet ökar med ökande salthalt (Bockting m.fl. 1993;
Tremblay m.fl. 2005).
Suspenderat partikulärt material
Halten SPM i vatten kan variera stort både mellan olika vatten men också för samma lokal vid olika
tider på året (Håkanson 2006 a). Lepper (2005) anger standardvärden på 15 mg/l och 3 mg/l för
SPM i limniska respektive marina vatten. Han påpekar dock vikten av att använda platsspecifika
värden om halten av ett ämne i SPM ska beräknas utifrån EQS. Håkanson (2006 b) har
sammanställt data för SPM i marina/bräckta vatten, sjöar och vattendrag från bland annat Sverige. I
denna sammanställning ligger medianhalten SPM i marina/bräckta vatten mellan 2-3 mg/l, i sjöar
mellan 3-4 mg/l och i vattendrag mellan 20-30 mg/l. 90-percentilen för SPM i vattendrag anges i
samma studie till 50 mg/l.
Jämviktsfördelningsmetodik använd enligt ovan gäller för andelen löst substans i vattnet i
förhållande till andelen av substansmängden som är bunden till partiklar. EQS för de organiska
ämnena avser totalhalten i ett vattenprov, dvs. både den lösta och den partikulära halten.
Förhållandet mellan totalhalt, löst halt och partikulär halt av ett ämne finns beskrivet i manualen av
Lepper (2005 s. 16). Utifrån denna kan man beräkna halten av ett ämne som förekommer i löst
form (Formel 9). Ett platsspecifikt riktvärde som tar hänsyn till halten SPM i vattenförekomsten
kan beräknas enligt Formel 10. För hydrofoba organiska substanser kan Kp uppskattas som
foc  Koc.
Formel 9

C diss 

C tot
SPM  10 6  K p  1

(Lepper 2005)

Cdiss: Koncentration av ämnet i löst form
Kp: Fördelningskoefficient mellan SPM och vatten (l/kg)
10-6: Omvandlingsfaktor från mg till kg
Ctot: Totalkoncentration (µg/l)
SPM: Koncentrationen SPM (mg/l)

Formel 10



AA  EQS

RVse dim ent (torrvikt )  K p  
 SPM  10 6  K  1 
p



Fraktion organiskt kol (foc) och halt SPM ska då vara platsspecifika värden. Viktigt är att tänka på
att använda ett medelvärde för SPM som gäller för hela året eftersom halten i sedimentet integrerar
halten i vatten över tid.
För att kompensera för skillnaden mellan totalhalt och löst halt av ett ämne föreslås här
användandet av korrektionsfaktorer, baserade på ämnets Koc. Tabell 4 visar några räkneexempel för
att tydliggöra hur Koc och halten SPM i ett vatten påverkar beräkningen av riktvärdet för sediment.
Exempel på korrigeringsfaktorer har tagits fram genom att kvoten mellan riktvärde beräknat med,
och utan, SPM-korrektion har beräknats (Tabell 5). Korrigeringsfaktorn är denna kvot, avrundad
uppåt till 2, 10, 70 och 200. Beräkningarna gjordes med en SPM-halt på 50 mg/l, motsvarande 90-
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percentilen för vattendrag i Håkansons sammanställning (2006 b), och en halt organiskt kol på
13 % för sedimentmaterialet, vilket motsvarar medianhalten i de limniska sedimentprover som ingår
i dataunderlaget till föreliggande studie. Baserat på antagandet att ett värde på foc för sediment på
13 % representerar ett relativt onedbrutet sediment används här samma foc för beräkning av
fördelning till SPM och till sediment.
Tabell 4:

Riktvärden (µg/kg TS) för sediment beräknade för olika halter av suspenderat
material (SPM) i vatten. SPM-halter från Håkanson (2006b). Fraktionen organiskt kol
sattes till 13 respektive 6,3 % för limniska, respektive marina sediment.
Beräknat riktvärde
SPM (mg/l)

Ämne
Nonylfenol
Penta-BDE
Benso(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Benso(g,h,i)perylen

Koc (l/kg)a
5 360
556 801
5 000 000
23 988 329

Limniska vatten
0
4
30

Marina vatten
0
3

209
36,2
32500
6240

101
7,02
15800
3020

208
28,1
9030
463

205
11,4
1590
66,0

101
6,35
8100
546

a) Rekommenderat i SDS

Tabell 5:

Exempel på korrigeringsfaktorer för att kompensera för skillnaden mellan
totalhalt och löst halt av ett ämne. Faktorerna är framtagna för att korrigera för
skillnader mellan löst- och totalhalt i vatten.

Ämneskategori

Korrigeringsfaktor

Koc < 1000

0

1000 ≤ Koc < 100 000

2

100 000 ≤ Koc < 1 000 000

10

1 000 000 ≤ Koc < 10 000 000

70

10 000 000 ≤ Koc ≤ 30 000 000

200

3.2.3 Ämnets egenskaper
Organiska ämnen
Normalisering till fraktionen organiskt kol i sedimentet är relevant endast för opolära och oladdade
hydrofoba substanser eftersom det för denna ämnesgrupp kan förväntas finnas ett linjärt samband
mellan halten organiskt kol i sedimentet och halten av ämnet i porvattnet (Di Toro m.fl. 1991).
Starkt polära eller laddade ämnen kan interagera även med andra sedimentkomponenter vilket kan
påverka fördelningskoefficienten. Mekanismer som kan binda dessa ämnen är t.ex. jonbyten eller
vätebindningar (Shea 1988).
Metaller
För de allra flesta metaller påverkas fördelningen mellan sediment och vatten till en betydande grad
av fler faktorer än andelen organiskt kol i sedimentet, och jämviktsberäkningar kan inte
normaliseras till halten organiskt kol. Mekanismer som påverkar hur metaller binds till sediment är
bland annat jonstyrka, redox-förhållanden, pH, förekomst av järnhydroxider och manganoxider,
sulfider samt organiskt material i sedimenten (Snoeyink och Jenkins, 1980; Schnoor, 1996; ICMM,
2007). Under oxiska förhållanden påverkas fördelningen mellan löst och fast fas av adsorption till
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lermineral, järnhydroxid, manganhydroxid och kalciumkarbonat, men även av bindning till
funktionella grupper i det organiska materialet. Under anoxiska förhållanden påverkas fördelningen
framför allt av sulfider (acid volatile sulfides, AVS) som bildar olösliga komplex med många
metaller. AVS binder olika metaller olika starkt, vilket gör att inte bara koncentration AVS utan
även förhållandet mellan olika metaller är av betydelse för fördelningen. Mängden AVS ökar ofta
med sedimentdjup kopplat till redox-gradienten i sedimentet, men påverkas även av variation i till
exempel temperatur, organiskt kol, syrehalt i vattnet, samt bioturbation (ICMM, 2007).
Koncentrationen AVS och därmed även mängden bunden metall kan alltså variera både rumsligt
och över tid.
Sammantaget innebär detta att det inte finns någon generell metodik att använda för att beräkna
halter av metaller i vatten, baserat på halter i sediment.
Mängden AVS är dock en viktig parameter för att skatta mängden biotillgänglig metall i samband
med riskbedömningar av sediment. Genom att koncentrationer extraherbara metaller
(simultaneously extracted metal, SEM) bestäms under samma förhållanden som mängden AVS, kan
mängden biotillgänglig metall i sedimentet beräknas (Guidance document no. 19, 2009; ICMM,
2007). Vägledning kring tolkning av parametrarna AVS och SEM kommer att finnas med i den
kommande EU EQS – Technical Guidance som är under framtagande.

3.3

Översättningar för prioriterade ämnen

Ämnesegenskaper som påverkar fördelningen mellan sediment och vatten eller biota och vatten har
för de utvalda ämnena (se avsnitt 1.2) granskats genom studier av substansdatablad (SDS, CIRCAs
hemsida), riskbedömningar samt vetenskaplig litteratur.
Varje ämne/ämnesgrupp presenteras i Bilaga 2: Ämnesblad med en kort beskrivning av
användning, fysikaliska/kemiska egenskaper, EQS samt fördelningskoefficienter (Koc, Kp) och
biokoncentrationsfaktorer (BCF).
Översättningar beräknade enligt metodik presenterad i avsnitt 3.1 och 3.2 listas för varje
ämne/ämnesgrupp.
För sediment beräknades riktvärden dels med ett på 1 % på foc (se avsnitt 3.2.2) för att få ett
konservativt riktvärde. Detta riktvärde kan användas vid jämförelse med halter i sediment i de fall
platsspecifika värden på foc saknas. Beräkningar utfördes också med medianvärdet, från samma
datasammanställning som nämndes ovan, för foc (se avsnitt 3.2.2). Det sistnämnda riktvärdet
användes för jämförelse av beräknade riktvärden med halter i miljön (se avsnitt 4 och bilaga Bilaga
2: Ämnesblad).
Vidare har beräkningar av riktvärden gjorts dels med de i substansdatabladet (SDS, CIRCAs
hemsida) och/eller riskbedömningen rekommenderade värdet (eller som används för vidare
modellering) på Koc. För att illustrera hur valet at Koc påverkar det beräknade riktvärdet har
beräkningar i ett antal fall även gjorts med andra Koc-värden.
För biota har riktvärden beräknats för fisk och mussla i de fall data funnits tillgängligt för båda
dessa organismgrupper. Riktvärden har beräknats med de BCF som rekommenderats eller använts
för vidare modellering i substansdatabladen (SDS, CIRCAs hemsida) och/eller riskbedömningen.
Dessa riktvärden användes för jämförelse av beräknade riktvärden med halter i miljön (se avsnitt 4
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och bilaga Bilaga 2: Ämnesblad). För att illustrera hur valet av BCF påverkar det beräknade
riktvärdet har beräkningar i ett antal fall även gjorts med andra BCF.
Tabell 6 listar de ämnen för vilka möjligheten att ta fram beräknade riktvärden (översättningar
mellan EQS och halter i sediment och biota) har granskats inom föreliggande studie. För varje
ämne/ämnesgrupp anges om översättningar med jämviktsfördelningsmetodik eller
biokoncentrationsfaktorer är tillämpbart. För de ämnen där EQS baseras på QS för sediment eller
biota rekommenderas det att dessa QS används.
Tabell 6:

Översikt över vilka matriser som framtagande av beräknade riktvärden kan vara
tillämpliga för. Helfärgade rutor betyder att EQS är framtaget baserat på toxicitetsdata
för denna matris. Randiga rutor innebär att matrisen har identifierats (inom föreliggande
studie) som en matris för vilket det är möjligt att ta fram beräknade riktvärden med hjälp
av jämviktsfördelningsmetodik eller biokoncentrationsfaktorer, ofärgade rutor innebär att
detta har bedömts som olämpligt att ta fram riktvärden för denna matris med den metodik
som granskats i denna studie.

Ämne

Matris
Vatten

Sediment

Biota

*

*

Antracen

Bensen
Benso(a)pyren
Benso(b+k)fluoranten
Benso(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Bly och blyföreningar
Bromerade difenyletrar

Användande av QSsecpois.biota respektive QShh.food
vilka EQS baseras på rekommenderas. Bromerade
difenyletrar ackumulerar även i sediment varför
framtagande av riktvärde för denna matris
rekommenderas.
Användande av QSsecpois.biota respektive QShh.food
vilka EQS baseras på rekommenderas. DEHP
ackumulerar även i sediment varför framtagande
av riktvärde för denna matris rekommenderas.
Endosulfan ackumulerar i sediment och biota
varför framtagande av riktvärden för dessa
matriser rekommenderas. Metaboliten
endosulfansulfat har liknande toxicitet som
endosulfan, varför även denna bör mätas.
Användande av QSsediment vilket EQS baseras på
rekommenderas. Avseende biota, se antracen.
Användande av EQSbiota rekommenderas.
Hexaklorbensen ackumulerar även i sediment
varför framtagande av riktvärde för denna matris
rekommenderas.
Hexaklorcyklohexan ackumulerar i sediment och
biota varför framtagande av riktvärden för dessa
matriser rekommenderas.
Användande av QSsecpois.biota vilket EQS baseras på
rekommenderas. Kloralkaner ackumulerar även i
sediment varför framtagande av riktvärde för
denna matris rekommenderas.

Di(2-etylhexyl)ftalat
(DEHP)

Endosulfan

Fluoranten
Hexaklorbensen

Hexaklorcyklohexan

Kloralkaner C10-C13

Kadmium och
kadmiumföreningar

Kommentar
PAH ackumulerar i sediment varför framtagande
av riktvärde för denna matris rekommenderas. Till
följd av effektiv metabolism av PAH i fisk
rekommenderas ej framtagande av riktvärde för
denna matris. Musslor har dock använts i relativ
stor omfattning för övervakning av PAH.
Bensen har hög volatilitet och bedöms ej
ackumulera i sediment eller biota.
Se antracen
Se antracen
Se antracen

*

*
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Matris
Vatten

Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Nickel och
nickelföreningar
Nonylfenol
(4-nonylfenol)

IVL rapport B1891

Sediment
*

Biota

*

*

Kommentar
Användande av EQSbiota enligt dotterdirektivet
rekommenderas. Kvicksilver ackumulerar även i
sediment, QSsediment kan användas för denna
matris.

Nonylfenol ackumulerar i sediment varför
framtagande av riktvärde för denna matris
rekommenderas. Till följd av metabolism
rekommenderas ej framtagande av riktvärde för
biota.
Oktylfenol ackumulerar i sediment varför
framtagande av riktvärde för denna matris
rekommenderas. Till följd av metabolism
rekommenderas ej framtagande av riktvärde för
biota.
TBT ackumulerar i sediment och biota varför
framtagande av riktvärden för dessa matriser
rekommenderas.

Oktylfenol
(4-(1,1',3,3'tetrametyl-butylfenol))

Tributyltennföreningar
(Tributyltenn-katjon)

* För metaller bör halter i vatten inte räknas om till halter i sediment eller biota, istället kan gränsvärden för respektive
matris användas.

I Tabell 7 listas de riktvärden som beräknats i föreliggande studie (se Bilaga 2: Ämnesblad) samt
övriga gränsvärden.
Tabell 7:

Översikt över gränsvärden. EQS är gränsvärden i direktiv 2008/105/EG. QS och MPA
(maximum permissible addition) är gränsvärden listade i bakgrundsmaterialet till direktivet
(SDS, CIRCAs hemsida). RV är riktvärden beräknade i föreliggande studie, lim: limnisk,
mar: marin. De beräknade riktvärdena är framtagna för att användas för att bedöma om
EQS överskrids. Ej rekommenderat (ej rek.) betyder således att det inte har varit möjligt
att ta fram ett riktvärde för detta ändamål, matrisen kan vara lämplig för matningar med
andra syften.

Ämne

Matris
Vatten
(µg/l)
AA-EQS: 0,1
AA-EQSlim: 10
AA-EQSmar: 8
AA-EQS: 0,05
AA-EQS(∑): 0,03
AA-EQS(∑): 0,002

Sediment
(µg/kg TS)
28
Ej. rek.

Biotac
(µg/kg VV)
Ej rek.
Ej rek.

RVsediment: 2500a
RVsediment: 1900a
RVsediment: 480a

Ej rek.
Ej rek.
Ej rek.

AA-EQS: 7,2

MPAsediment: 53400

QShh.food är
gränsvärden från
förordning (EG)
nr. 466/2001.

AA-EQSlim: 0,0005
AA-EQSmar: 0,0002
AA-EQS: 1,3

RVsediment.lim: 2,8a
RVsediment.mar: 1,1a
RVsediment: 2100a

Fluoranten

AA-EQSlim: 0,005
AA-EQSmar: 0,0005
AA-EQS: 0,1

RVsediment.lim: 0,4a
RVsediment.mar: 0,04a
QSsediment: 129

QSsecpois.biota: 3001000
QShh.food.fish: 200
QShh.food.crustacean: 500
QShh.food.mussel: 1000
QSsecpois.biota: 1000
QShh.food: 274
QSsecpois.biota: 3200
QShh.food: 2900
RVbiota.lim: 2,5
RVbiota.mar: 0,25
Ej rek.

Hexaklorbensen

AA-EQS: 0,01b

RVsediment: 13a

EQSbiota: 10

RVsediment
beräknat från
AA-EQS.

Antracen
Bensen
Benso(a)pyren
Benso(b+k)fluoranten
Benso(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Bly och blyföreningar

Bromerade difenyletrar
Di(2-etylhexyl)ftalat
(DEHP)
Endosulfan
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Vatten
(µg/l)
AA-EQSlim: 0,02 AAEQSmar: 0,002
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Sediment
(µg/kg TS)
RVsediment.lim: 1,1a
RVsediment.mar: 0,11a

Biotac
(µg/kg VV)
RVbiota.lim: 4,2
RVbiota.mar: 0,42

Kadmium och
kadmiumföreningar

AA-EQSlim: 0,080,25
AA-EQSmar: 0,2

MPAsediment: 2300

QSsecpois.biota: 160
Gränsvärde från
förordning (EG) nr.
466/2001: 50-1000

Kloralkaner C10-C13
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

AA-EQS: 0,4
AA-EQS: 0,05b

RVsediment: 800a
QSsediment: 9300

QSsecpois.biota: 16600
EQSbiota: 20

Nickel och
nickelföreningar

AA-EQS: 20
MPAwater: 1,7

QSsediment: 2900
(µg/kg VV)

QSsecpois.biota: 730
QShh.food: 670

Nonylfenol
(4-nonylfenol)
Oktylfenol
(4-(1,1',3,3'tetrametyl-butylfenol))
Tributyltennföreningar
(Tributyltenn-katjon)

AA-EQS: 0,3

RVsediment: 16a

Ej rek.

AA-EQSlim: 0,1
AA-EQSmar: 0,01

RVsediment.lim: 2,7a
RVsediment.mar: 0,27a

Ej rek.

AA-EQS: 0,0002

RVsediment: 0,0022a

RVbiota: 1,2 (muskel)

a)

Riktvärdet är beräknat med foc=1 %

b)

Om EQS för biota inte tillämpas ska striktare EQS för vatten införas

c)

Riktvärden beräknade med lägsta BCF för fisk är inkluderade i tabellen.

Kommentar
RVbiota beräknat
med BCF fisk för
α-HCH.
AA-EQSlim
bestäms av
vattnets
hårdhetsgrad.
QSsecpois.biota och
MPAsediment är
endast tillämplig
i limnisk miljö.
QSsediment är ett
provisoriskt
gränsvärde
QSsediment är
provisoriskt,
beräknat med
jämviktsfördelnin
gsmetodik i
riskbedömningen
för nickel (SDS
Nickel). QShh.food
är ett
provisoriskt
värde.

3.4 Sammanfattning: Översättningar mellan EQS och
halter i sediment och biota
Översättningar mellan halter av ett ämne i vatten och halter i sediment/biota bör endast göras för
ämnen med för detta lämpliga egenskaper. De riktvärden som beräknats för sediment och/eller
biota i föreliggande rapport bör inte användas istället för EQS. Däremot kan de vara ett användbart
verktyg för att välja ut vilka vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kemisk status. I
dessa vattenförekomster bör vidare undersökningar utföras, t.ex. genom mätningar i vattenfas.
Sediment och/eller biota är, trots avsaknad av EQS för dessa matriser, viktiga övervakningsmatriser
för att följa trender över tid och för en del ämnesgrupper, t.ex. PAH, att i över huvud taget utreda
om dessa ämnen förekommer i det undersökta systemet (Dotterdirektivet Artikel 3(3); Törneman
m.fl. 2009).

34

Bedömning av miljögiftspåverkan i vattenmiljö
Samordnad metodutveckling

IVL rapport B1891

3.4.1 Biota
Beräkning av riktvärden för biota med hjälp av biokoncentrationsfaktorer är tillämpligt för
hydrofoba organiska opolära ämnen. Det är dock ej lämpligt för de ämnen för vilka hög
metabolism hos organismen leder till att halter i vävnad ej korrelerar med
exponeringskoncentrationer. Detta är fallet för PAH (antracen och fluoranten inräknat). Även
nonylfenol och oktylfenol tycks metaboliseras snabbt, varför beräknande av riktvärden för biota
även för dessa ämnen troligen är olämpligt. Endosulfan metaboliseras till endosulfansulfat, som har
liknande toxicitet som endosulfan. För endosulfan kan det därför vara lämpligt att bestämma ett
riktvärde för endosulfansulfat.
Granskningen av de utvalda organiska ämnena har visat på brister avseende
biokoncentrationsfaktorer tillämpbara för beräkning av riktvärden relevanta för svensk
miljöövervakning. Biokoncentrationsfaktorer för relevanta arter saknas för samtliga ämnen, och för
flera är de beräknade från Kow. I de fall ett spann av faktorer funnits har värden från det lägre
intervallet använts för att beräkna konservativa riktvärden.
Bioackumulering av metaller sker till följd av aktivt upptag i organismen, och påverkas därför av en
rad artspecifika faktorer, men även miljöfaktorer som påverkar deras biotillgänglighet. Vidare har
bioackumulation av metaller visats vara koncentrationsberoende. Möjligheten att bedöma halten av
metaller i vatten, utifrån halter i biota är därför begränsad varför beräkning av riktvärden ej
rekommenderas.

3.4.2 Sediment
Beräkningar med hjälp av jämviktsfördelningsmetodik lämpar sig olika väl för olika ämnesgrupper.
Metodiken är framtagen för hydrofoba, oladdade och opolära ämnen. Ämnen inom denna grupp
fördelas i stor utsträckning till organiskt kol i sediment. Mer polära molekyler kan i viss utsträckning
förväntas interagera även med andra sedimentkomponenter. Metallers fördelning mellan sediment
och vatten påverkas av ett flertal faktorer och någon generell metodik för beräkning av riktvärden
för sediment utifrån EQS föreslås inte i föreliggande studie.
Halten organiskt kol i sedimentet kan förväntas variera stort mellan olika lokaler varför
platsspecifika värden bör användas vid beräkningar. Vid avsaknad av platsspecifika värden kan en
första bedömning göras med ett riktvärde beräknat med ett mycket lågt värde på foc. I ämnesbladen
(Bilaga 2: Ämnesblad) presenteras beräkningar där foc på 1 % används. För en del ämnen kommer
dessa värden, som dessutom bör korrigeras för att kompensera för effekter av SPM i vattnet (se
avsnitt 3.2.2), hamna så lågt att riktvärdet överskrids för alla prov eller så är till och med
detektionsgränsen högre än det beräknade riktvärdet. I sådant fall bör en expertbedömning göras
där lokalkännedom används för att bedöma vad som kan vara ett lämpligt värde på foc.
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Jämförelse av miljöövervakningsdata med
gränsvärden

Miljöövervakningsdata för sediment, biota och vatten från åren 2003-2007 (plus vissa
kompletteringar, se avsnitt 2) har sammanställts och halterna har jämförts med EQS eller
gränsvärde (QS) samt riktvärden beräknade med jämviktsfördelningsmetodik eller
biokoncentrationsfaktorer. Dessa jämförelser presenteras i Bilaga 2: Ämnesblad, och sammanfattas
i Tabell 8.
Resultaten av dessa jämförelser ger en indikation på vilken eller vilka matriser som kan vara
lämpliga för de olika ämnena/ämnesgrupperna för fortsatt miljöövervakning. Dataunderlaget som i
föreliggande studie använts för att jämföra halter i miljön med EQS, QS för sediment eller biota
eller beräknade riktvärden är heterogent varför det är svårt att dra alltför långtgående slutsatser från
jämförelserna. Tabell 8 sammanfattar de slutsatser vi ändå har kunnat dra för respektive
ämnesgrupp. För mer detaljerad information, se respektive ämnesblad (Bilaga 2: Ämnesblad).
Tabell 8:

Övervakningsrelevans för de ämnen/ämnesgrupper som prioriterats i föreliggande
studie. Slutsatserna har hämtats från Bilaga 2: Ämnesblad.

Ämne/ämnesgrupp

Slutsats

Antracen

Trots att EQS inte överskreds i vattenfas tyder överskridanden av
riktvärdet i sediment på att ämnet kan förekomma i skadligt höga halter.

Bensen

Troligtvis inte relevant för fortsatt övervakning, undantaget
dricksvattenuttag.
Se antracen

Benso(a)pyren
Benso(b+k)fluoranten
Benso(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Bly och blyföreningar

Se antracen
Se antracen

Bromerade difenyletrar

Inga överskridanden av gränsvärdet (QShh.food) för biota. Majoriteten av
biotaproven är dock från bakgrundslokaler varför ett fåtal överskridanden i
sediment och vatten indikerar att ämnesgruppen kan vara relevant att
övervaka.
Halter i sediment överskrider det beräknade riktvärdet i drygt 20 % av
proven och i vatten förekom enstaka överskridanden av EQS. Ämnet kan
således vara relevant att övervaka trots att Qhh.food inte överskreds i något
prov.

Di(2-etylhexyl)ftalat
(DEHP)

Indikationer på att halter i sediment och biota kan uppnå skadliga nivåer.

Endosulfan

Övervakningsrelevansen är svårbedömd på grund av höga
kvantifieringsgränser i relation till EQS.

Fluoranten
Hexaklorbensen

QSsediment överskreds frekvent.
Inga överskridanden av gränsvärdet för biota (EQSbiota), majoriteten av
biotaproven är dock från bakgrundslokaler. Halter i sediment som
överskred det beräknade riktvärdet kan ses som en indikation att ämnet
lokalt kan vara relevant att övervaka.

Hexaklorcyklohexan

Övervakningsrelevansen är svårbedömd på grund av hög
kvantifieringsgräns i förhållande till EQS. De beräknade riktvärdena
överskreds dock i både sediment och biota i ett antal prov.
Halter av kadmium och kadmiumföreningar överskred både EQS och
gränsvärden för sediment och biota.

Kadmium och
kadmiumföreningar
Kloralkaner C10-C13

Halter i biota överskred inte QSsecpois.biota och halter i vatten överskred inte
EQS. Halter i sediment som överskred det beräknade riktvärdet och det
kan ses som en indikation att ämnet kan vara relevant att övervaka.
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Ämne/ämnesgrupp

Slutsats

Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Halter i biota överskred frekvent EQSbiota.

Nickel och nickelföreningar

Halter i vatten överskred PNEC vatten och halter i sediment överskred det
indikativa gränsvärdet i ett antal prov. Halter i vatten överskred dock inte
EQS.
EQS och det beräknade riktvärdet för sediment överskreds i ett antal prov.

Nonylfenol (4-nonylfenol)
Oktylfenol
(4-(1,1',3,3'-tetrametylbutylfenol))
Tributyltennföreningar
(Tributyltenn-katjon)

EQS och det beräknade riktvärdet för sediment överskreds i ett antal prov.

EQS och de beräknade riktvärdena för sediment och biota överskreds i ett
antal prov.
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Belastning av miljögifter på vatten

I SMED-studien Belastning av miljögifter på vatten (Hansson m.fl. 2009) har källor till flertalet av
vattendirektivets ämnen kartlagts. Belastningen i miljön av miljögifter kommer både från
punktkällor och från diffusa källor. Karteringen visar att det för de flesta ämnen finns ett antal olika
potentiella spridningsvägar till vatten, se Tabell 9.
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Förbränningsanläggning
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Fluoranten
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Oktylfenol

PAH

x

Nonylfenol

Pb

x

Avloppsreningsverk

PBDE

Ni

Industrier

Endosulfan

Cd

Pentaklorbensen

Fördelning av potentiella utsläppskällor till ytvatten av ämnen som prioriterats
inom SMED studien. Källor som läckage från jordbruks-, skogsmark och dagvatten
innefattar atmosfärisk deposition som en delkälla. Tabell från Hansson m.fl. 2009.
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Resultaten från SMED-studien visar att för metaller är den diffusa uttransporten från mark en
betydande tillförselväg till vatten i förhållande till andra källor. För kvicksilver är detta den klart
dominerade belastningen på ytvattnen.
Avloppsreningsverk är viktiga som punktkällor för flertalet av de organiska ämnen som ingår i
SMED-studien, vilket återspeglar vår användning av varor och produkter som kan innehålla många
av dessa substanser.
Atmosfärisk transport och deposition utgör en viktig spridningsväg både på lokal och regional nivå,
dels som en direkt källa till vatten och dels indirekt som källa till jordbruks- och skogsmark och
dagvatten, med vidare transport till ytvatten.
Organiska lösningsmedel såsom bensen, har hög flyktighet, vilket medför att de lätt förångas från
vattenytan och därför förekommer i låga halter i ytvatten. Däremot kan vid utsläpp på land, leda till

38

Bedömning av miljögiftspåverkan i vattenmiljö
Samordnad metodutveckling

IVL rapport B1891

diffusion/migration genom jordlager av den andel som inte förångas direkt, följt av förorening av
grundvatten.
I SMED-rapporten visas vidare att behovet av nya data är stort för att ytterligare kartlägga vilka
källor som är av betydelse för respektive ämne. Vad gäller organiska ämnen finns förutom rena
emissionsdata från EMIR, endast mätdata vad gäller atmosfärisk deposition/halter i nederbörd
samt slam som kan användas för årliga geografiskt uppdelade uppdateringar för vissa av ämnena.
Underlaget för metaller är bättre, där fler uppgifter om punktkällor finns tillgängliga.
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Miljögiftsövervakning

I föreliggande kapitel ges rekommendationer för hur svensk miljögiftsövervakning kan utformas för
att uppfylla kraven i vattendirektivet. Rekommendationerna tar sin utgångspunkt i de absoluta
kraven enligt direktivet men kompletteras utifrån resultaten i föreliggande studie.
Ett stort antal ämnen ingår i kategorierna ”prioriterade ämnen”, ”andra förorenande ämnen” och
”särskilt förorenande ämnen”. Att övervaka alla dessa ämnen är både tidsödande och kostsamt. Det
ställer även höga krav på såväl provtagnings- som analysmetodik. Det är därför viktigt att identifiera
vilka substanser som bör ingå i den regelbundna övervakningen, vilka provtagningsfrekvenser som
är rimliga och i vilken eller vilka matris(er) de olika ämnena bör övervakas.
En bedömning av huruvida ett ämne bör ingå i miljöövervakningen bör göras med ett kombinerat
tillvägagångssätt, där hänsyn tas till både halter i miljön, ämnets förekomstform och viktiga
spridningsvägar.
Miljöövervakningen enligt vattendirektivet ska genomföras genom tre olika typer av program:
 Kontrollerande övervakning
 Operativ övervakning
 Undersökande övervakning
Den kontrollerande övervakningen syftar till att ge en övergripande bild av tillståndet i yt- och
grundvatten. Den operativa övervakningen ska genomföras för att fastställa status på de
vattenförekomster för vilka god status riskerar att inte nås. Den operativa övervakningen ska också
genomföras för att följa upp effekter av åtgärdsprogrammen. Den undersökande övervakningen
syftar till att utreda orsakerna till att uppsatta miljömål inte nås.
Hur ett övervakningsprogram ska utformas beror således på vilken typ av övervakning som ska
utföras. Den kontrollerande och operativa övervakningen kräver en långsiktig planering medan den
undersökande övervakningen genomförs med mer tillfälliga övervakningsprogram som anpassas
efter en specifik situation och avslutas så snart frågeställningen är besvarad.
Vattenmyndigheterna är ansvariga för övervakningen av ytvatten och grundvatten inom
vattendistrikten medan Naturvårdsverket har det samordnande ansvaret när det gäller rapportering
av övervakningsdata till EU.
Vattendirektivets Artikel 8, som också hänvisas till i Vattenförvaltningsförordningens kap. 7, samt
vattendirektivets bilaga V anger hur övervakning ska utföras. Tekniska specifikationer och
standardmetoder för kemisk analys och övervakning anges i direktiv 2009/90/EG.
EU-kommissionen har inom ramen för implementeringsstrategin för Ramdirektivet för vatten
(Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive) givit ut ett antal
vägledningsdokument. Dokument No. 7 Monitoring under the Water Framework Directive ger riktlinjer
för övervakning i vattensystem, No. 19 Guidance on Surface Water Chemical Monitoring under the Water
Framework Directive (2009) ger mer specifik vägledning för övervakningen av just den kemiska
statusen. Vägledningsdokumentet innehåller även generella råd för övervakning i sediment och
biota. Ett mer ingående vägledningsdokument för övervakning i sediment och biota, Guidance on
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Chemical Monitoring of Sediment and Biota under the Water Framework Directive, är vid skrivandet av denna
rapport under framtagande.
Även Naturvårdsverket har gett ut en handbok, Övervakning av ytvatten (2008), med vägledning till
berörda myndigheter och andra aktörer för hur övervakningsprogram ska utformas i enlighet med
vattenförvaltningsförordningen och föreskrifterna om övervakning av ytvatten.

6.1 Utformning av mätprogram för uppföljning av
vattendirektivet
För varje förvaltningsplans period, dvs. sex år, ska vattenmyndigheten utarbeta ett program för
kontrollerande och operativ övervakning, enligt vattendirektivets bilaga V. Vid behov ska program
tas fram även för undersökande övervakning. Den kontrollerande övervakningen ska utföras under
ett år för varje period en förvaltningsplan gäller. I de fall tidigare kontrollerande övervakning har
visat att statusen är god, och någon förändring av detta inte kan förväntas enligt den bedömning av
påverkan från mänsklig verksamhet som görs enligt direktivets bilaga II, ska kontrollerande
övervakning utföras under var tredje förvaltningsplans period.
Övervakningsprogrammen ska utformas så att mätresultaten ger en tillförlitlig och representativ
bild av tillståndet i svenska ytvatten. Provtagningslokalerna måste vara representativa för hela det
område som ska klassificeras. Förvaltningsplanerna ska även innehålla information om vilken
konfidens- och noggrannhetsnivå som erhålls i mätningarna. Miljöövervakningen måste således
utformas så att detta kan bedömas.
Vatten anges i vattendirektivet som den huvudsakliga övervakningsmatrisen för kontroll av kemisk
status, undantaget ett fåtal ämnen. I dotterdirektivet finns EQS för biota för tre ämnen; kvicksilver
och kvicksilverföreningar, hexaklorbensen och hexaklorbutadien. Dotterdirektivet listar även ett
antal ämnen som kan förväntas ackumuleras i sediment och/eller i biota och därför bör övervakas i
dessa matriser för att följa trender över tid (Artikel 3 (3)). I Naturvårdsverkets rapport, Förslag till
genomförande av direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område (2009) föreslår
man, utöver för de tre ämnena nämnda ovan, att det eventuellt ska fastställas EQS även för biota
och sediment för bromerade difenyletrar, kloralkaner C10-C13, di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP),
pentaklorbensen och fluoranten.
I vägledningsdokument nr. 19 Guidance on Surface Water Chemical Monitoring under the Water Framework
Directive (2009) listas vilka komponenter som ska mätas när det gäller grupparametrar som t.ex.
bromerade difenyletrar och alkylfenoler.
Ett antal länsstyrelser bedriver under perioden 2009-2011 projektet ”Övervakning av
vattendirektivets prioriterade ämnen, miljögiftssamordning”. Projektet syftar till att harmonisera
ambitionsnivån och ge stöd vid val av parametrar, matriser och omfattning vid övervakning av
prioriterade ämnen.

6.1.1 Övervakning i vatten
EQS fastställda i dotterdirektivet uttrycks som:
 den totala koncentrationen i hela vattenprovet för organiska ämnen
 den lösta fasen i ett vattenprov för metaller
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Analys av organiska ämnen ska alltså utföras på ofiltrerade vattenprover medan analys av metaller
ska utföras på vattenprover filtrerade genom ett 0,45 µm filter eller motsvarande förbehandling.
För de prioriterade ämnena ska stickprov tas varje månad (12 ggr) under ett år för beräkning av
medelvärde som sedan jämförs mot AA-EQS. Koncentrationen av ett ämne i varje enskilt prov
(alt. 95-percentilen) får inte överskrida MAC-EQS. Under vissa omständigheter, till exempel vid
belastningsberäkningar, kan det vara motiverat att istället för stickprov ta flödesproportionerliga
eller tidsproportionerliga prover.
Stickprovsprovtagning innebär en ögonblicksbild, vilket kan ge stora osäkerheter. Törneman m.fl.
(2009) har i en screeningundersökning studerat hur halten av prioriterade ämnen i vatten varierar
över året. I denna screeningsundersökning insamlades månatliga stickprov i både limniska och
marina lokaler i Sverige. För flera ämnen som var vanligt förekommande varierade koncentrationen
i vatten stort över året och man drog slutsatsen att ett enstaka stickprov under ett år inte blir ett
tillräckligt bra underlag för att jämföra mot vattendirektivets EQS.
När det gäller metaller är det också värt att notera den stora variationen av andra vattenkemiska
parametrar som påverkar den biotillgängliga andelen metall, dvs. parametrar såsom pH, DOC,
hårdhet etc. Det är därför om möjligt ännu viktigare med en god täckning över året för att kunna
göra en relevant bedömning av vattenförekomstens kemiska status med avseende på metaller.
När det gäller metaller anges i dotterdirektivet:
"I fråga om metaller jämförs miljökvalitetsnormens värde med upplöst koncentration, dvs. den upplösta fasen i ett
vattenprov som erhållits genom filtrering genom ett 0,45 μm-filter eller motsvarande förbehandling. Medlemsstaterna
får vid utvärdering av övervakningsresultaten i jämförelse med miljökvalitetsnormen ta hänsyn till
a) den naturliga bakgrundskoncentrationen för metaller och deras föreningar, om den hindrar efterlevnad av
miljökvalitetsnormer,
och
b) vattnets hårdhet, dess pH-värde eller andra parametrar för vattenkvalitet som påverkar en metalls
biotillgänglighet"
I riskbedömningsarbetet inom EU med avseende på koppar, zink och nickel, har man tagit fasta på
punkt b) i ovanstående genom att utveckla s.k. biotiska ligandmodeller (BLMs; ICMM 2007), vilka
beräknar den biotillgängliga fraktionen och platsspecifika PNEC-värden utifrån kunskap om en viss
vattenförekomst specifika vattenkemiska förutsättningar. Modellerna bygger på omfattande
databaser över kroniska toxicitetsstudier i vatten med olika förekomster, och använder sig av
relationen mellan olika nyckelparametrar som påverkar toxiciteten av metaller för att beräkna
NOEC-värden för olika organismer. Artfördelningskänslighetsanalyser (Species Sensitivity
Distribution, SSD) används sedan för att ta fram ett s.k. HC5-värde vilken används som PNEC,
med eller utan säkerhetsfaktor.

6.1.2 Övervakning i sediment/biota
Ackumulerande matriser används med fördel för att övervaka trender över tid eftersom
provtagningen blir mindre känslig för fluktuationer i variabler som påverkar vattenkoncentrationen
av ett ämne, t.ex. SPM-halt och pH.
Övervakning i sediment och/eller biota kan också genomföras för att bedöma den eventuella risken
för negativa effekter för bentiska organismer eller predatorer (inklusive människa).
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I vägledningsdokument No. 19 (Guidance on Surface Water Chemical Monitoring under the Water
Framework Directive 2009) påpekas också möjligheten att använda dessa matriser för en första
kontrollerande screening för att identifiera var ytterligare övervakning kan vara nödvändig.
I vägledningsdokumentet för sediment och biota (Guidance on Chemical Monitoring of Sediment and Biota
under the Water Framework Directive 2009) listar man de prioriterade ämnena och anger vilken matris
som är att föredra för övervakning. Ett ämne anges som relevant att övervaka i sediment, istället för
vatten, om ämnets log Kow är större än 5. Vatten anges som matrisen att föredra om log Kow är
mindre än 3. Vidare anges metaller och lipofila organiska ämnen som relevanta att övervaka i biota,
liksom ämnen som klassats som PBT (persistenta, bioackumulerande och toxiska).
Övervakning som genomförs för att utvärdera förändring över tid ska planeras så att det går att
bedöma en viss storlek och typ av förändring inom ett visst område. Att definiera den statistiska
styrka man vill att mätresultaten ska ha är således en viktig del i planeringen av ett
övervakningsprogram. Mer om detta finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida, på sidan
”utformning av program och statistik” (www.naturvardsverket.se).
Mer om utformning av övervakning i biota och sediment finns att läsa i det kommande
vägledningsdokumentet (Guidance on Chemical Monitoring of Sediment and Biota under the Water
Framework Directive 2009) och i t.ex. OSPAR JAMP Guidelines.
Biota
Mätningar i biota bör utföras på stationära arter som ackumulerar ämnet som ska övervakas. Andra
viktiga aspekter vid provtagning är storlek, ålder, kön, samt säsong. Vilken vävnad som är lämplig
att mäta i beror på vilket ämne som ska bestämmas. Likaså beror det på ämnets egenskaper om den
uppmätta koncentrationen bör redovisas på fettvikts- eller våtviktsbasis. Huruvida en koncentration
ska fettviktsnormaliseras beror också på hur mätresultaten ska användas, riskbedömning avseende
sekundär förgiftning bör göras på våtviktsbasis medan en bedömning av en jämviktsfördelning blir
säkrare om koncentrationen uttrycks på fettviktsbasis. (Guidance on Chemical Monitoring of Sediment and
Biota under the Water Framework Directive 2009)
För att mätresultaten ska kunna användas för att utreda eventuell mänsklig påverkan är det viktigt
att säkerställa att förändringar i koncentration inte uppstått på grund av naturliga variationer i den
omgivande miljön eller hos organismen, t.ex. temperaturförändringar, olika stadier i
reproduktionscykeln, viktförändringar etc. Provtagning bör utföras innan lekperioden eftersom
reproduktionscykeln orsakar förändringar i bl.a. vikt, fetthalt och fettsammansättning. (Guidance on
Chemical Monitoring of Sediment and Biota under the Water Framework Directive 2009)
Sediment
Övervakning i sediment bör genomföras på ackumulationsbottnar. Dessa bottnar kännetecknas av
att här sker en nettodeposition och att fraktionen organiskt material är hög (se även avsnitt 3.2.2).
Vidare bör målet vara att analysera de fina kornfraktionerna (<63 µm, silt och ler) varför områden
med torv, sten, grovkornigt material eller kompakterat sediment bör undvikas. (Guidance on Chemical
Monitoring of Sediment and Biota under the Water Framework Directive 2009)
Då sediment till sin karaktär generellt är inhomogena bör provtagning utföras i tre eller fler punkter
där man i varje punkt bör ta tre till fem prov som sedan kan poolas till ett sammansatt prov.
Provtagningsfrekvens bör bestämmas med kännedom om lokal sedimentationshastighet och målet
bör vara att ta prov så ofta att en förändring i sedimenthalt kan upptäckas och följas. Provtagning
av olika lokaler kan fördelas över tid så att t.ex. ett antal lokaler provtas årligen. (Guidance on Chemical
Monitoring of Sediment and Biota under the Water Framework Directive 2009)
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6.1.3 Övervakning med passiva provtagare
Mätningar av halter i vatten med hjälp av passiva provtagare behandlas utförligt i Bilaga 6: Passiv
provtagning med inriktning mot EUs Vattendirektiv 2000/60/EG. Denna bilaga utgör en
litteraturstudie av området passiv provtagning i vatten. Mer specifikt behandlas här den tekniska
bakgrunden till provtagningskoncept såsom DGT (Diffusive Gradients in Thin films); POCIS (Polar
Organic Chemical Integrative Sampler) och SPMD (Semi Permeable Membrane Devices), och den s.k.
ChemCatcher-provtagaren.
Passiva provtagare har teknologiskt genomgått en stor utveckling de senaste 5-10 åren med en rad
utvecklade koncept och provinsamlingsapplikationer. Utvecklingen på området framöver bedöms
vara expansiv.
Användning av passiva provtagare är attraktivt ur ett miljöövervakningsperspektiv då provtagning
med dessa provtagare kan ge ett tidsmedelvärde för halten av en ämnet för en längre period, med
beaktande av olika platsspecifika parametrar. Det är vidare ett kostnadseffektivt sätt att mäta. Att
genomföra en motsvarande "spot" provtagning med en sådan frekvens att de olika scenarion som
påverkar halterna (flöden, strömmar, lokal belastning, temperaturer etc.) täcks in, innebär höga
kostnader.
Konceptet med passiv provtagning har dock en rad brister och försvårande faktorer t.ex. vid
uppföljning av EUs vattendirektiv. Passiva provtagare mäter nominellt den lösta, och därmed
biotillgängliga fraktionen av ett ämne i vattnet medan EQS är värden på totalhalter (ej metaller).
Hur omräkning mellan biotillgänglig fraktion till totalhalt ska göras är i dagsläget inte standardiserat.
Andra svårigheter som identifierats för passiva provtagare är av mer operationell karaktär såsom
biofilmsbildning och påväxt (biofouling).
Ett expertmöte ”Passive sampling of emerging pollutants: state of the art and perspectives“
arrangerades under maj 2009 inom ramen för NORMAN (Network of reference laboratories and
related organisations for monitoring and bio-monitoring of emerging environmental pollutants
www. norman-network.com). Viktiga frågor som behandlades på detta möte var harmonisering av
metodik och framtida utvecklingsbehov.
Tänkbara tillämpningar av passiv provtagningsteknik i den obligatoriska övervakningen
behandlades och flera exempel gavs från fältstudier vilka visade hur passiv provtagning effektivt
kan användas för att förbättra provtagningsrepresentativitet och/eller för att följa trender. Vidare
diskuterades användning av passiva provtagare för ”nya kemikalier”. Användning av passiva
provtagare i studier där ekotoxikologiska tester kopplas till kemisk analys identifierades som ett
viktigt framtida område. Resultaten från detta expertmöte kommer under 2010 att presenteras i en
”position paper”. Det beslutades vidare att inom ramen för NORMAN under 2010 genomföra en
interlaboratoriejämförelse för att testa och validera olika typer av passiva provtagare.
Sammanfattning:


Passiva provtagare utgör ett viktigt komplement för uppföljning av direktiv. Metoden bör
dock i dagsläget betraktas som indikativ, t.ex. resultatet från mätningar kan användas för att
sätta upp ett nytt mätprogram för att kunna bekräfta kemisk status.



Då mätningar med passiva provtagare har bedömts vara viktiga för att kartlägga miljögifter
i vattenmiljön och dessutom är kostnadseffektiva att använda pågår omfattande forskning
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och fortsatt utveckling inom området. Det är alltså viktigt att följa vad om pågår på
internationell nivå.

6.1.4 Kemisk analys
I direktiv 2009/90/EG, om bestämmelser, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/60/EG, om tekniska specifikationer och standardmetoder för kemisk analys och övervakning av vattenstatus
anges minimikriterier för analysmetoder för övervakning av vattenstatus, sediment och biota.
Enligt direktivet ska alla analysmetoder valideras och dokumenteras i enlighet med standarden EN
ISO/IEC-1725 eller motsvarande internationellt accepterad standard. Vidare anges i direktivet att
de analysmetoder som används ska ha en kvantifieringsgräns som är lika med eller under ett värde
på 30 % av de relevanta miljökvalitetsstandarderna, i detta fall EQS eller annat gränsvärde, och
mätosäkerheten ska vara högst 50 % (k=2).
Utöver dessa minimikrav kan det tilläggas att det, för att det ska vara möjligt att följa en trend, för
ett antal ämnen kan vara nödvändigt att detektions- och kvantifieringsgränser är lägre än 30 % av
EQS/gränsvärde.

6.2 Existerande och kommande
miljöövervakningsprogram
Det bedrivs i Sverige en relativt omfattande miljöövervakning i sjöar, vattendrag och kust- och
territorialvatten. Övervakning av miljögifter ingår som en mindre del av denna miljöövervakning,
dels i mer långsiktiga nationella och regionala program med övervakning i främst sediment och
biota, men även genom att screeningundersökningar genomförs för ett antal ämnen varje år.

6.2.1 Nationell miljöövervakning
Övervakning av tidstrender avseende halter av miljögifter utförs för både biota och sediment.
Miljöövervakningen i biota koordineras av Naturhistoriska Riksmuseets miljögiftsgrupp och
miljöövervakningen i sediment utförs av SGU (www.nrm.se; www.sgu.se). Denna miljöövervakning
avser bevaka miljötillståndet i områden som inte är direkt påverkade av t.ex. punktkällor, s.k.
referensområden. Data kan således användas som referensmaterial vid bedömning av ett lokalt eller
regionalt tillstånd. På nationell nivå kan data användas för att upptäcka långsiktiga förändringar i
bakgrundslokaler. Data från den nationella miljöövervakningen i sediment och biota finns
tillgängliga genom det nationella datavärdskapet genom datavärdarna SGU (sediment) och IVL
Svenska Miljöinstitutet (biota). (www.sgu.se; www.ivl.se)
Miljöövervakning av bekämpningsmedel utförs av Institutionen för Mark och Miljö på SLU. Denna
övervakning utförs i fyra bäckar i jordbruksdominerade områden samt i två skånska åar.
Miljöövervakning av vattenkemi i sjöar och vattendrag, vilket bland annat omfattar ett antal
metaller, utförs bl.a. av Institutionen för Vatten och Miljö, SLU. Även dessa data finns tillgängliga
genom Naturvårdsverkets datavärdskap med respektive institution som datavärd (www.slu.se).
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6.2.2 Regional och lokal miljöövervakning
På regional och lokal nivå utförs miljöövervakning, som inkluderar miljögifter, med ett antal olika
syften. Den lokala och regionala miljöövervakningen anpassas efter lokala/regionala behov, dvs.
vilka ämnen som ska övervakas kan variera och övervakningsmatris och provtagningsfrekvens
varierar därefter.

6.2.3 Screening
Screeningundersökningarna genomförs med syfte att mäta halter i miljön av ämnen som inte ingår i
miljöövervakningens mer långsiktiga tidsserier. Mätningar görs vid ett eller flera tillfällen under ett
år och resultaten från en screeningundersökning representerar snarast en ögonblicksbild för ämnet i
fråga. Resultat från en screeningundersökning bör således tolkas utifrån undersökningen syfte och
kan ses som ett första steg till att identifiera huruvida ett ämne alls är relevant att övervaka i Sverige,
regionalt eller i en viss matris.
Data från screeningundersökningar finns tillgängliga genom Naturvårdsverkets nationella
datavärdskap med IVL Svenska Miljöinstitutet som datavärd.

6.2.4 Utvecklingsmöjligheter
Datavärdskapet möjliggör ett samlat uttag av data som möter de kriterier användaren sätter upp,
t.ex. ämne, tidsperiod eller vattendistrikt. Användbarheten hos dessa data beror till stor del på
fullständigheten i vad man kan kalla kringdata, dvs. information som beskriver provtagningslokalen,
provhantering, analysmetod etc. Då det vid statusklassificering ofta kan blir aktuellt att bedöma data
från olika undersökningar, ibland genomförda med helt olika syften, är det nödvändigt att all
relevant kringinformation ”följer” data hela vägen från utföraren av undersökningen till den eller de
personer som ska göra själva statusklassificeringen. Mätosäkerhet, detektionsgräns och
kvantifieringsgräns är exempel på information som bör finns i samband med ett mätresultat, likaså
viss information om provhantering och provlokal.
Det finns ett behov att samla miljöövervakningsdata även från regionala undersökningar i
datavärdskap eller liknande konstruktion. Dels är det nödvändigt för att så långt som möjligt
samordna övervakning som utförs genom den samordnade recipientkontrollen, inom
efterbehandlingsstudier och av länsstyrelsen/vattenmyndigheterna. Att samla data från olika
undersökningar ger också möjlighet för bättre kvalitetskontroll. I viss utsträckning finns regionala
data samlade hos Naturvårdsverkets datavärdar redan idag.

46

Bedömning av miljögiftspåverkan i vattenmiljö
Samordnad metodutveckling

7

IVL rapport B1891

Förslag till vägledning för
statusklassificering

I Figur 7 presenteras förslag till ett flödesschema för hur statusklassificering av vattenförekomster
med avseende på kemiska föroreningar kan läggas upp. Schemat är baserat och uppbyggt med
utgångspunkt från principerna i det beslutsstödsystem som tagits fram inom EU-projektet
SOCOPSE. Förfarandet delas in i tre steg:
1. Inventering av miljöövervakningsdata
2. Utvärdering av datakvalitet
3. Statusklassificering

Figur 7:

Förslag till flödesschema för statusklassifiering baserat på miljöövervakningsdata för
vatten, sediment och biota. Flödesschema i större format finns i Bilaga 5: Flödesschema för
vägledning vid statusklassificering.
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7.1 Inventering av miljöövervakningsdata
7.1.1 Definiera databehovet
Av de prioriterade ämnena ska alla ämnen som ”släpps ut” i en vattenförekomst ingå i
statusklassificeringen. Termen ”släpps ut” tolkas enligt Naturvårdsverkets Handbok 2007:4 i vid
bemärkelse vilket innebär att även diffusa emissioner som t.ex. dagvatten, läckage från förorenad
mark eller atmosfärisk deposition inkluderas i begreppet. Av de särskilda förorenande ämnena ska
de som släpps ut i betydande mängd ingå i statusklassificeringen. ”Betydande mängd tolkar
Naturvårdsverket vara en sådan mängd av ett ämne att det kan hindra att den biologiska
statusen/potentialen uppfylls till 2015” (Handbok 2007:4).
De delar av påverkansanalysen som genomförts enligt vattendirektivets Artikel 5, som handlar om
miljögifter, bör vara en bra grund för vidare arbete med bedömning av miljögiftspåverkan. I avsnitt
1.4.2 beskrivs några exempel på metodik för at genomföra en påverkansanalys som utvecklats på
olika länsstyrelser.
Påverkansanalysen kan användas som ett hjälpmedel för att kategorisera och aggregera
vattenförekomster så att bedömningen av statusen i en vattenförekomst kan representera alla
vattenförekomster i samma kategori. Denna gruppering bör göras utifrån avrinningsområdets
specifika karaktär och kan t.ex. innebära att vattenförekomsterna delas in i kategorierna som
beskrivs av Bremle (2006), låg risk för påverkan, möjlig risk för påverkan och risk för påverkan. Har
påverkansanalysen dessutom genomförts på sådan detaljnivå att påverkan av olika
ämnen/ämneskategorier identifierats bör självklart även denna information användas om mätdata
generaliseras för flera vattenförekomster. Viktigt att ta hänsyn till vid en påverkansanalys är
avrinningsområdets hydrologi, dvs. påverkan från uppströms vattenförekomster. En detaljerad
påverkansanalys kan också användas för att identifiera vilka ämnen eller kategorier av ämnen, t.ex.
pesticider eller förbränningsprodukter, som bör prioriteras i det fortsatta arbetet.
Inom SMED-projektet Belastning av miljögifter på vatten (Hansson m.fl. 2009) ges en översikt av vilka
ämnen som kan förväntas emitteras från olika källor, se Tabell 9. Substansflödesanalyser framtagna
inom projekten SOCOPSE och ScorePP utgör också bra bakgrundsmaterial för att identifiera
relevanta ämnen/ämnesgrupper utifrån en påverkansanalys (se avsnitt 1.6).
Vidare bör en påverkansanalys kunna identifiera vilka områden som är blandningszoner. För
övervakningsdata framtagna där provtagningslokalen ligger i närheten av en utsläppspunkt kan det
innebära att hänsyn ska tas till utspädningseffekt i recipienten innan uppmätta halter jämförs mot
EQS eller beräknade riktvärden. En undergrupp till EU-kommissionens Working Group E
kommer till årsskiftet 2009/10 ta fram ett vägledningsdokument gällande just blandningszoner och
Naturvårdsverket skriver i rapporten Förslag till genomförande av direktiv 2008/105/EG om
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område (2009) att vägledningen från Working Group E ska
inväntas innan svenska föreskrifter tas fram.
Inventeringen av miljöövervakningsdata kan även ge en indikation på vilka ämnen som ska
bedömas, dvs. vilka ämnen som släpps ut i avrinningsområdet.
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7.1.2 Insamling av miljöövervakningsdata
Miljöövervakningsdata samlat inom Naturvårdsverkets nationella datavärdskap (se avsnitt 1.4.1)
tillsammans med lokala/regionala undersökningar (ej inrapporterade till datavärdskapen), utgör i
många fall viktiga underlag till statusklassificeringen.
Övrig information som kan användas vid bedömningen kan vara resultat från provtagning med
passiva provtagare, resultat presenterade i vetenskapliga publikationer, halter i utgående
avloppsvatten eller lakvatten, och atmosfärisk deposition.

7.2 Utvärdering av datakvalitet
För data som ska användas vid statusklassificeringen behöver representativitet och kvalitet
utvärderas.
En rimlighets- och osäkerhetsbedömning är nödvändig. En metodik för detta avseende ekologisk
statusklassificering föreslås i Handbok 2007:4 (Kapitel 4), till viss del är samma grundprinciper
tillämpliga även vid kemisk statusklassificering.
En viktig del i utvärderingen av data är att bedöma hur väl de mätresultat som samlats in
representerar vattenförekomsten. Denna utvärdering bör göras på flera nivåer. Dels bör en
utvärdering genomföras avseende vad provtagningslokalen representerar. Utgör den en
bakgrundslokal eller representerar den någon form av påverkan? Även en enskild vattenförekomst
kan vara heterogen avseende till exempel hydromorfologi och belastning, vilket kan resultera i
variation i mätresultat till följd av val av provtagningslokal.
Mätresultaten bör utvärderas utifrån hur väl de representerar provtagningslokalen. För denna
utvärdering kan en bedömning av variation i mätresultat, men även naturlig variation i
vattenkemiska parametrar, syrehalter, SPM, klorofyllinnehåll, temperatur, och eventuell stratifiering,
men även temporär variation i belastning, vara till hjälp.

7.2.1 Rimlighetsbedömning
Att jämföra uppmätta halter med mätresultat från andra, liknande vattensystem, är ett sätt att
värdera rimligheten av resultaten. Ett kraftigt avvikande värde bör utredas. Om ett mätresultat efter
utvärdering bedöms vara felaktigt kan det eventuellt uteslutas ur det dataset som ska ligga till grund
för statusklassificeringen, detta bör dock åtföljas av en tydlig motivering. Felaktigheter kan vara t.ex.
inmatningsfel eller mätfel.
Mätresultat från lokaler utsatta för extrema händelser, t.ex. punktutsläpp vid en olycka, bör ingå i
bedömningsunderlaget. För att förenkla fortsatta bedömningar, t.ex. inom åtgärdsarbetet, kan det
dock vara värt att tydligt notera anledningen till det förhöjda värdet om man känner till den.
Påverkan av en extrem händelse såsom en olycka påverkar dock mätresultatets representativitet och
resultatet bör därför endast användas för att klassificera statusen i det område som påverkats av
händelsen i fråga.
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7.2.2 Osäkerhetsbedömning
Fler mätningar ger möjlighet att skatta spridningen på resultaten vilket också ger en möjlighet att
bestämma osäkerheten i resultaten. Mer om hur man kan använda statistiska metoder för att bland
annat skatta osäkerheter finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida, på sidan ”utformning av
program och statistik” (www.naturvardsverket.se) och i Handbok 2007:4.
Nedan listas exempel på faktorer som kan introducera osäkerheter i mätresultaten:


Provtagningsförfarande
Hur man samlar in prov, vilken utrustning som används och om det är en eller flera
personer som utför provtagningen är exempel på faktorer som kan introducera
osäkerheter.



Provhantering
Transport och lagring och huruvida proven hållits kylda och är ytterligare exempel på
faktorer som kan introducera osäkerheter.



Analysmetodik
Direktiv 2009/90/EG anger att analysmetoder ska valideras och dokumenteras enligt
en relevant standard (t.ex. EN ISO/IEC-17025), att mätosäkerheten ska vara högst
50 % (när k är =2) samt att kvantifieringsgränsen ska ligga under 30 % av den aktuella
miljökvalitetsstandarden.

7.2.3 Analysmetoder
Chemical Monitoring Activity, CMA, har gett ut en rapport som listar standardmetoder för
vattenanalyser (Lepom m.fl. 2007).
Kvaliteten på analyserna påverkar tillförlitligheten av resultaten. EU-projektet EAQC-WISE
(http://www.eaqc-wise.net/) ger en viss vägledning när det gäller vilka begränsningar som
fortfarande finns när det gäller standardiserade analyser av de prioriterade ämnena, se Tabell 10.
Tabell 10:

Prioriterade ämnen i Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) som identifierats
som ämnen för vilka inga lämpliga standardiserade analysmetoder ännu finns
(avseende statusbedömning med EQS för vatten) (tabell från Held m.fl. 2008 s. 38)

Endosulfan
Hexaklorbensen
Hexaklorbutadien
Hexaklorcyklohexan*
Pentaklorbensen
Benso(g,h,i)perylen
Benso(k)fluoranten
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Pentabromdifenyleter*

Tributyltennföreningar (Tributyltenn-katjon)
DDT
Aldrin
Endrin
Dieldrin*
Isodrin
Oktylfenol*
C10-13 Kloralkaner

* indikerar att det endast finns metoder som möter kraven för EQS satta för inlandsvatten

För att kunna utföra en relevant bedömning av statusen i ett vattenområde med avseende på halten
av ett ämne är det av största vikt att mätresultaten anges tillsammans med mätosäkerheten. Är den
kvantifieringsgräns som erhålls vid analysen högre än EQS/gränsvärde/riktvärde är det inte möjligt
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att bedöma den kemiska statusen varför det är nödvändigt att tillräckligt känsliga mätmetoder
används.

7.3 Statusklassificering
För statusklassificeringen ska uppmätta halter jämföras med gränsvärden för respektive
ämne/ämnesgrupp. Ett överskridande av gränsvärdet innebär att statusen är ej god.
Statusklassificeringen ska följa principen ”sämst styr”, dvs. om halten av ett ämne överskrider
gränsvärdet är statusen ej god, även om halter av alla andra ämnen är under respektive gränsvärde.

7.3.1 Vilka gränsvärden är relevanta
Halter i vatten för de prioriterade ämnena ska jämföras med de i dotterdirektivet listade EQS.
Utifrån mätresultat från månatliga stickprov beräknas årsmedelvärden som sedan jämförs mot AAEQS. Enskilda mätvärden från denna 12 månadersperiod (alternativt 95-percentilen) jämförs med
MAC-EQS. Halter av kvicksilver och kvicksilverföreningar, hexaklorbensen och hexaklorbutadien i
fisk, mollusker, kräftdjur eller annan biota som bedöms som relevant indikator, jämförs med de
gränsvärden som anges i dotterdirektivets Artikel 3(2a).
Innan bestämmelser i dotterdirektivet införlivats i svensk lag, och det bestäms huruvida EQS för
sediment och biota ska införas, är det inte möjligt att ge någon definitiv vägledning för hur
bromerade difenyletrar, kloralkaner C10-C13, DEHP, pentaklorbensen eller fluoranten ska hanteras
(dessa ämnen omnämns specifikt i Förslag till genomförande av direktiv 2008/105/EG om
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område (2009) som aktuella för framtagande av EQS för
sediment/biota). Samma skyddsnivå som vid användande av EQS bör dock uppnås om QS för
biota, respektive sediment används för dessa ämnen. Detta, samt att dessa ämnen till sin karaktär är
lipofila och i flera fall kan vara lämpliga att mäta i ackumulerande matriser gör att en
rekommendation i nuläget blir att i första hand jämföra halter av bromerade difenyletrar,
kloralkaner C10-C13, DEHP och pentaklorbensen i biota med QS för biota som finns angivna i
respektive substansdatablad (SDS, CIRCAs hemsida) och halter av fluoranten i sediment med QS
för sediment, också angivet i substansdatabladet (SDS, CIRCAs hemsida).
Vad gäller metallerna kadmium och kadmiumföreningar, bly och blyföreningar samt nickel och
nickelföreningar, har ett övergripande gränsvärde relevant för alla skyddsobjekt, inte varit möjligt
att ta fram (se substansdatablad, CIRCAs hemsida). För dessa ämnen bör statusklassificeringen
grunda sig på jämförelser med halter i vatten och EQS men också halter i sediment och biota, som
kan jämföras med de QS som ges i substansdatabladen (CIRCAs hemsida).
Vidare, vad gäller nickel och nickelföreningar, för vilka det tillfälligt satta EQS är baserat på en
drickvattenstandard, bör det vid en statusklassificering också tas hänsyn till att PNEC för pelagiska
arter är lägre än EQS. Halter av nickel i vatten bör således jämföras både med EQS och PNEC.
För bly och blyföreningar, för vilka EQS fortfarande är temporära, kan nya EQS bli aktuella efter
att riskbedömningen för denna ämnesgrupp är färdig.
För de särskilda förorenande ämnena finns gränsvärden framtagna för ett antal substanser i
Naturvårdsverkets rapport Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen (2008). I de fall
ytterligare andra ämnen ska ingå i bedömningen av den ekologiska statusen bör gränsvärden tas
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fram baserat på de krav som ställs i vattendirektivet, enligt den vägledning som ges i Lepper (2005)
eller de nya vägledningsdokumenten för framtaganden av EQS, när dessa är färdiga.

7.3.2 Alternativa metoder vid statusklassificering
Eftersom det i Sverige finns ett mycket stort antal vattenförekomster är det inte möjligt att utföra
mätningar i alla. För varje enskild vattenförekomst ska dock en statusklassificering göras och det är
därför nödvändigt att finna metoder för detta även vid avsaknad av mätdata. Det finns också ett
behov att av kunna använda mätdata som inte direkt motsvarar de krav som ställs i direktiven.
I de fall övervakningsdata ensamt inte kan ge en tillräckligt god bild för en statusklassificering kan
en expertbedömning göras. De beräknade riktvärdena som granskats i föreliggande studie kan
utgöra en grund för en sådan bedömning. Också information från påverkansanalysen, halter i
utgående vatten till systemet (lakvatten, avloppsvatten), modellering, resultat från effekt och
biomarkörsstudier etc. vägas samman för att om möjligt få en bra bild av situationen.
Gruppering av vattenförekomster
Ett första steg kan vara att gruppera vattenförekomster för att kunna nyttja mätdata från en lokal till
statusklassificering i flera vattenförekomster. Vattenförekomster tillhörande en grupp bör vara så
lika varandra som möjligt avseende påverkan. För grupperingen kan den information som insamlats
i samband med den påverkansanalys som gjorts för avrinningsområdet användas. Om möjligt kan
det vara värdefullt att grupperingen utöver total påverkan även innefattar typ av belastning.
Stegvis bedömning med beräknade riktvärden
Som en alternativ lösning, i de fall mätdata för vatten behövs men saknas, kan uppmätta halter i
sediment och/eller biota jämföras mot från EQS beräknade riktvärden.
Riktvärden beräknas enligt den metodik som beskrivs i avsnitt 3.1 och 3.2. De beräknade
riktvärdena är dock inte tillämpliga för alla ämnen/ämnesgrupper. I avsnitt 3.4 sammanfattas vilka
av de ämnen, som granskats i detalj i föreliggande studie, som beräknade riktvärden kan användas
för. För övriga ämnen, som inte ingår i sammanställningen i avsnitt 3.4, bör en bedömning göras
baserat på ämnets fysikaliska och kemiska egenskaper innan ett riktvärde beräknas. En beskrivning
av vad man bör beakta vid en sådan bedömning ges i avsnitt 3.1 och 3.2. De beräknade riktvärden
bör endast tillämpas då provet är taget på en lämplig lokal (se avsnitt 3.2.2) eller på lämplig
art/vävnad (se avsnitt 3.1).
Beräknade riktvärden för sediment bör korrigeras för SPM-halt om syftet är att bedöma vilken den
totala koncentrationen i vatten är (löst och partikelbunden koncentration), se avsnitt 3.2.2.
Användandet av ett platsspecifikt, eller mycket lågt värde, på fraktionen organiskt kol (foc), liksom
ett lågt värde på Koc/Kp och dessutom en korrigering för SPM-halt gör att beräknade riktvärden
troligtvis är tillräckligt konservativa för att halter under ett riktvärde ska kunna bedömas som en
indikation på att statusen är god. Då beräknade riktvärden används i en statusklassificering bör så
mycket övrig information som möjligt tas i beaktande, dvs. påverkansanalys och tidigare
miljöövervakningsdata.


Överskrider halten i sediment och/eller biota det beräknade riktvärdet bör mätningar i
vatten genomföras för en säkrare statusklassificering.
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Passiva provtagare
I dagsläget är det inte möjligt att direkt jämföra resultat från passiva provtagare med EQS. Data
från övervakning med sådana provtagare kan trots detta vara vägledande då de kan visa på vilka
ämnen som släpps ut i vattenförekomsten och ev. också för att rangordna vattenförekomster efter
hur påverkade de är av ett visst ämne eller ämnesgrupp. Bilaga 6: Passiv provtagning med inriktning
mot EUs Vattendirektiv 2000/60/EG ger en mer ingående beskrivning av funktionen och
tillämpningsbarheten hos olika passiva provtagare.
Biologiska effekter
En biomarkör är en biologisk variabel som kan användas för att visa på en viss typ av påverkan
(Sternbeck m. fl. 2008). Övervakning av biomarkörer har ingått i naturvårdsverkets marina program
sedan början av 90-talet, och har även använts i flera internationella övervakningsprogram.
Modellering
Fugacitetsmodeller beskriver ett ämnes öde i miljön, dvs. hur ett ämne efter utsläpp fördelar sig
mellan olika matriser. En fugacitetsmodell kan användas för att förutsäga en halt av ett ämne i
vatten, utifrån kännedom om utsläpp och systemets egenskaper såsom flödeshastighet,
sedimentationshastighet etc. Fugacitetsmodeller generellt beskrivs i Mackay (2001) och inom
projektet SOCOPSE har man tagit fram beskrivningar specifikt för tillämpbarheten av
fugacitetsmodeller i vattendirektivsarbetet med de prioriterade ämnena (www.socopse.se).
Användandet av fugacitetsmodeller som hjälpmedel vid statusklassificering har testats inom två
fallstudier inom SOCOPSE, i den finska floden Vantaa och den slovakiska floden Vah. Modellerna
har i dessa fallstudier använts för att förutsäga halter av prioriterade ämnen i vatten utifrån kända
utsläpp, vilken halt av ett ämne i vatten en viss halt i sediment motsvarar och hur stora utsläpp som
orsakat en viss halt i vatten.

7.3.3 Ingen försämring
Statusen i en vattenförekomst får inte försämras. Detta innebär att halter av miljögifter inte får öka,
oavsett hur de förhåller sig till gränsvärden.
Dotterdirektivets 2008/105/EG, Artikel 3 (3), listar antracen, bromerade difenyletrar, kadmium och
kadmiumföreningar, kloralkaner C10-C13, Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), fluoranten, hexaklorbensen,
hexaklorbutadien, hexaklorcyklohexan, bly och blyföreningar, pentaklorbensen, polycykliska
aromatiska kolväten (PAH) och tributyltennföreningar (tributyltenn-katjon) som ämnen som kan
förväntas ackumuleras i sediment och/eller biota varför utvärdering av trender ska göras med
mätdata från sediment och/eller biota.
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Slutsatser

Syftet med föreliggande studie var att ta fram ett underlag till ett svenskt, icke ämnesspecifikt,
vägledningsdokument för bedömning av miljögiftspåverkan. Ett förslag vägledning för att bedriva
miljögiftsövervakning och hur framtagna data skall kunna användas i vattenförvaltningen har tagits
fram. Förslag och rekommendationer har baserats på krav som ställs enligt EUs vattendirektiv och
har kompletteras utifrån resultaten i föreliggande studie.
Gränsvärden
EQS är för de prioriterade ämnena och övriga förorenande ämnena framtagna för ämnen i
vattenfas, med undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar, hexaklorbensen och
hexaklorbutadien. Eftersom en stor del av den svenska miljögiftsövervakningen hittills har utförts i
ackumulerande matriser såsom sediment och biota finns ett behov av att kunna utnyttja dessa data
för att kunna bedöma kemisk status. Översättningar mellan halter i sediment alternativt biota till en
halt i vatten, utförda med jämviktsfördelningsmetodik och bioackumuleringsfaktorer, har granskats:


Den generella slutsatsen från dessa granskningar är att en sådan översättningsmetodik
endast är lämplig för organiska, hydrofoba och oladdade substanser som fördelas till
organiskt kol i sediment och som ackumuleras i biota men att även för dessa ämnesgrupper
blir översättningarna mycket osäkra och bör endast användas vid en expertbedömning.

EQS inom EUs vattendirektiv är för de flesta ämnen framtagna för att vara skyddande för
vattenlevande och sedimentlevande organismer såväl som för predatorer och människa. Att
översätta halter mellan olika matriser, för att kunna utföra mätningar i en och samma matris,
innebär att man vid beräkningarna tillför en del osäkerheter i de halter som erhålls.


Mätningar bör utföras i den matris där de känsligaste organismerna exponeras istället för
att generellt mäta alla ämnen i vattenfas.



För de ämnen man inte kunnat fastställa vilken exponerad matris som hyser de känsligaste
organismerna kan det vara lämpligt att utföra mätningar i flera matriser. Detta är
exempelvis relevant för flera metaller.



För de ämnen för vilka EQS utgår från ett effektbaserat värde i biota eller sediment, dvs.
bromerade difenyletrar, kloralkaner C10-C13, di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), pentaklorbensen
och fluoranten, kan det således vara bättre att mäta direkt i biota eller sediment.

För flertalet ämnen saknas ekotoxikologiska data för sedimentlevande organismer vilket innebär att
det finns en risk att tillräckligt hög skyddsnivå inte uppnås för sediment när ett EQS för vatten
används.


För ämnen som i stor utsträckning fördelas till sediment kan det därför vara relevant att
fastställa EQS även för sediment. För detta kan jämviktsfördelningsmetodik användas. En
stor variation kan dock förekomma i de två för beräkningarna viktiga parametrarna Koc och
fraktionen organiskt kol. Det kan därför vara lämpligt att utföra ytterligare studier för att
med större säkerhet fastställa värden på dessa parametrar innan ytterliggare beräkningar
utförs. SGU har i sina databaser en stor mängd data för sediment, både avseende
sedimentkemi och miljögifter. Detta dataunderlag kan vara en lämplig grund för ett vidare
arbete.
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Dataunderlag
En generell brist på mätdata speciellt avseende halter i vatten har identifierats. Om det finns data är
vanligen tids- och geografisk upplösning dålig. Mätningar kan vara utförda i kampanjer och inom
forskningsprojekt. En kritisk punkt kan också vara datakvaliteten eller uppgifter om hantering av
osäkerheter.


Mätdata från nationell miljöövervakning finns tillgängligt hos nationella datavärdar. Andra
data t.ex. från regional och lokala mätningar finns men kan vara är svårtillgängligt.



Då det vid statusklassificering ofta kan blir aktuellt att bedöma data från olika
undersökningar, ibland genomförda med helt olika syften, är det nödvändigt att all relevant
kringinformation lagras med mätdata i databaser.



Större samordning av mätningar, insamling av data och lagring av data på nationell regional
och lokal nivå bör eftersträvas.

Miljögiftsövervakning
Ett antal ämnen/ämnesgrupper har i tidigare studier (se t.ex. Nationwide screening of WFD
priority substances 2007, Övervakning av prioriterade ämnen listade i Ramdirektivet för vatten
2008) identifierats som relevanta för miljögiftsövervakning inom vattendirektivsarbetet i Sverige.


Genom granskning av dessa ämnens egenskaper och förekomst i miljön har sediment
och/eller biota identifierats som en relevant matris att mäta i, som ett komplement till
övervakning i vatten.

Mätningar


Mätningar av miljögifter är ofta både tidsödande och dyra varför det är viktigt att en
relevant mätstrategi sätts upp. Användning av t.ex. fugacitesmodeller skulle här kunna vara
till stor hjälp att identifiera provtagningslokaler, relevanta övervakningsmatriser. etc.



Det finns ett stort behov för fortsatt forskning och utveckling avseende mätmetoder.
Kostnadseffektiva metoder bör utvecklas. Såväl provtagnings- som analysmetoder
optimeras för att sänka kvantifieringsgränser.



I dagsläget är det inte möjligt att direkt jämföra resultat från passiva provtagare med EQS.
Data från övervakning med sådana provtagare kan trots detta vara vägledande vid en
statusklassificering.



För att kunna göra en säker bedömning av den kemiska statusen måste ett analysresultat,
halt av ett ämne, rapporteras tillsammans med metodens osäkerhet.
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Statusklassificering
Eftersom det i Sverige finns ett mycket stort antal vattenförekomster är det inte möjligt att utföra
mätningar i alla. För varje enskild vattenförekomst ska dock en statusklassificering göras. I de fall
övervakningsdata ensamt inte kan ge en tillräckligt god bild för en statusklassificering bör en
expertbedömning göras.


Om mätresultat för halter i vatten saknas kan beräknade riktvärden för sediment och/eller
biota användas vid en stegvis bedömning av statusen. Överskrider halten i sediment
och/eller biota det beräknade riktvärdet bör mätningar i vatten genomföras för en säkrare
statusklassificering. Detta på grund av de osäkerheter som finns i översättningarna (se
ovan).



En biomarkör är en biologisk variabel som kan användas för att visa på en viss typ av
påverkan. Metodik för detta bör utvecklas vidare för användning i vattendirektivsarbetet.



Fugacitetsmodeller kan användas för att förutsäga en halt av ett ämne i vatten, utifrån
kännedom om utsläpp och systemets egenskaper.



Information från påverkansanalysen, t.ex. emission från punktkällor, halter i utgående
lakvatten och avloppsvatten, atmosfärisk deposition etc. kan ytterligare komplettera
bedömningsunderlaget.
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Bilaga 1: Ämnen och ämnesgrupper som ingår i föreliggande
undersökning
Tabell 11:

Ämnen och ämnesgrupper som ingår i föreliggande undersökning. För de
prioriterade ämnena (enligt Direktiv 2008/105/EC) har kategorierna (kat.) enligt
Naturvårdsverkets Rapport 5801 Övervakning av prioriterade ämnen i Ramdirektivet för
vatten (*/** regionalt/regionalt och nationellt intressant ur övervakningssyfte) samt
dotterdirektivet ( *** prioriterat farligt ämne) angetts.

Ämne/ämnesgrupp

CAS nr

Kat.

Kommentar

Prioriterade ämnen
1,2-dikloretan

107-06-2

Alaklor

15972-60-8

Antracen

120-12-7

***

Atrasin

1912-24-9

Bensen

71-43-2

Benso(a)pyren

50-32-8

*/***

Benso(b+k)fluoranten

*/***

Benso(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Bly och blyföreningar

205-99-2
207-08-9
191-24-2
193-39-5
7439-92-1

Bromerade difenyletrar

32534-81-9

*

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

117-81-7

*

Diklormetan

75-09-2

Diuron

330-54-1

*

*/***
*

Endosulfan

115-29-7

*/***

Fluoranten

206-44-0

*

Hexaklorbensen

118-47-1

***

Hexaklorbutadien

87-68-3

***

Hexaklorcyklohexan

608-73-1

***

Isoproturon

34123-59-6

Kadmium och kadmiumföreningar

7440-43-9

**

Kloralkaner C10-C13

85535-84-8

***

Klorfenvinfos

470-90-6

Klorpyrifos (Klorpyrifosetyl)

2921-88-2

Kvicksilver och kvicksilverföreningar

7439-97-6

Naftalen

91-20-3

Nickel och nickelföreningar

7440-02-0

*

Nonylfenol (4-nonylfenol)

104-40-5

**/***

Oktylfenol
(4-(1,1',3,3'-tetrametyl-butylfenol))
Pentaklorbensen

140-66-9

*

608-93-5

***

Pentaklorfenol

87-86-5

Simazin

122-34-9

Tributyltennföreningar
(Tributyltenn-katjon)
Trifluralin

36643-28-4
1582-09-8
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Ämne/ämnesgrupp

CAS nr

Triklorbensener

12002-48-1

Triklormetan

67-66-3

Kat.

Kommentar
Kloroform

Fisk och musselvattenförordningen
Arsenik

7440-38-2

Silver

7440-22-4

Övriga förorenande ämnen
Cyklodiena bekämpningsmedel

Ej tillämpligt

DDT total

Ej tillämpligt

Koltetraklorid

56-23-5

para-para-DDT

50-92-3

Tetrakloretylen

127-18-4

Trikloretylen

79-01-6

Gruppen inkluderar aldrin (309-002), dieldrin (60-57-1), endrin (7220-8) och isodrin (465-73-6)

Särskilt förorenande ämnen1
Aklonifen

74070-46-5

Bentazon

25057-89-0,
50723-80-3
80-05-7

Bisfenol A
Bronopol

52-51-7

C14-17 Kloralkaner

85535-85-9

Cyanazin

21725-46-2

Diflufenikan

83164-33-4

Diklorprop
Dimetoat

120-36-5,
7547-66-2
60-51-5

Dioxinlika PCBer, dioxiner och furaner

Ej tillämpligt

Fenpropimorf

67564-91-4

Glyfosat

213-997-4

MCCP

De kongenerer som listas för TEQberäkning i bilaga, avsnitt 5, i
Kommissionens förordning (EG) nr
1881/2006

Hexabromcyklododekan

25637-99-4

HBCD

Icke-dioxinlika PCBer

Ej tillämpligt

Kongenerer som inte listas för TEQberäkning (se ovan)

Irgarol

28159-98-0

Kloridazon

1698-60-8

Koppar

7440-50-8

Krom

7440-47-3

MCPA

94-74-6

Mekoprop och mekoprop P
Metamitron

7085-19-0,
16484-77-8
41394-05-2

Metribuzin

21087-64-9

Metsulfuronmetyl

74223-64-6

Nonylfenoletoxylater

Ej tillämpligt

1

Ämnen som ingår i rapporten Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen (2008).
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Ämne/ämnesgrupp

CAS nr

Perfluoroktansulfonat

1763-23-1

Pirimikarb

23103-98-2

Sulfosulfuron

141776-32-1

Tifensulfuronmetyl

79277-27-3

Tribenuronmetyl

101200-48-0

Triclosan

3380-34-5

Zink

7440-66-6
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Bilaga 2: Ämnesblad

Bensen
Bensen är en naturlig komponent i råolja. Ämnet används till vidare framställning av olika kemiska
substanser som t.ex. etylbensen, kumen och cyklohexan. I liten utsträckning används bensen också
som laboratoriekemikalie. (EU RAR Benzene 2007)

Figur 8:

Struktur för bensen

Bensen har en relativt hög vattenlöslighet på 1,8 g/l och ett log Kow på 2,13 (SDS Benzene).
I vatten har bensen en beräknad halveringstid på 15 dagar till följd av biologisk nedbrytning. För
sediment är den beräknade halveringstiden längre, 300 dagar, men ämnet förväntas ej ackumuleras i
denna matris, se nedan.
AA-EQS bensen i inlandsytvatten är satt till 10 µg/l och för andra ytvatten till 8 µg/l. EQS för
inlandsytvatten är satt utifrån en expertbedömning baserad på en dricksvattenstandard på 1 µg/l
och det faktum att ingen säker exponeringsnivå för människor kan rekommenderas då bensen är
carcinogent. EQS för andra ytvatten är baserat på toxicitetsdata för pelagiska arter. MAC-EQS är
satt till 50 µg/l, både för inlandsytvatten och för andra ytvatten.

Beräknade riktvärden
Då bensen har hög flyktighet sker utsläppen framför allt till luft och utsläpp till jord och vatten
leder till avgångar till luft. Rapporterade Koc-värden är i intervallet 18,2-1 023 l/kg, bensen bedöms
därför inte fördelas signifikant till sediment (SDS Benzene; EU RAR Benzene 2007). Vidare har en
BCF på 13 beräknats från log Kow, varför potentialen för bioackumulering bedöms låg.
I Tabell 12 ges beräknade riktvärden för sediment och biota beräknade enligt metodik presenterad i
avsnitt 3. Då log Kow för bensen är < 3 har riktvärdet för sediment beräknats med den av Burgess
m.fl. (2008) modifierade jämviktsekvationen, vilken även tar hänsyn till fraktionen bensen löst i
porvattnet. Då den modifierade ekvationen tar hänsyn till både fraktion organiskt kol och fraktion
torrsubstans vilka är beroende av varandra, har beräkningar endast gjorts med medianvärden för
dessa parametrar.
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Beräknade riktvärden för bensen i sediment och biota

Riktvärde
Sediment

Enhet

Limnisk miljö
Marin miljö

foc median
TS median Koca
140
58

µg/kg TS
µg/kg TS

Biota
Limnisk miljö
Marin miljö

BCF teoretisktb
130
100

µg/kg VV
µg/kg VV

a) Koc 18,2 (lägsta uppmätta Koc, SDS Benzene)
b) BCF 13 (beräknat från log Kow, SDS Benzene)

Övervakningsrelevans
I sediment var halten av bensen under detektionsgränsen i samtliga prov (n= 52) (för information
om dataunderlaget, se avsnitt 2). Detektionsgränsen låg dock högre än det beräknade riktvärdet för
lite drygt 70 % av proven. I biota detekterades bensen i tre av åtta prover men i halter väl under det
beräknade riktvärdet. I vatten detekterades dock inte bensen i något prov (n= 82).
100%
90%
80%
70%
60%

Konc. > GV
Det. gr. > GV

50%

Konc. < GV
Konc. < 0,75 ×GV

40%
30%
20%
10%
0%
Sediment

Figur 9:

Biota

Vatten

Halter av bensen i prov från sediment (n=52), biota (muskel; lake, röding, öring; n=8) och
vatten (ofiltrerade; n=82) jämfört med gränsvärden (GV). Halter i sediment jämfördes med
beräknade riktvärden på 140 och 58 µg/kg TS för limniska respektive marina sediment. Halter i
biota jämfördes med beräknade riktvärden på 130 µg/kg VV för limnisk biota. Halter i vatten
jämfördes med EQS på 10 och 8 µg/l för limniska respektive marina vatten. (för information om
dataunderlaget, se avsnitt 2)

Dataunderlaget är inte tillräckligt stort för att kunna göra en säker bedömning men denna
jämförelse mellan halter och EQS/riktvärden ger en indikation att bensen antagligen inte
är en substans av fortsatt nationellt intresse.
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Framtagande av riktvärden för sediment och biota rekommenderas inte, då bensen ej
förväntas ackumulera i sediment eller bioackumulera i biota. Fortsatta mätningar av
bensen bör göras i vattenfas.
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Bly och blyföreningar
Bly är en metall som förekommer naturligt i berggrunden och således också i akvatisk miljö på
grund av naturliga vittrings-, erosions- och spridningsprocesser. Mänskliga aktiviteter har sedan lång
tid tillbaka tillfört ytterligare bly till miljön t.ex. genom tillsatser av bly i bensin. Idag sker den
främsta användningen av bly i batterier (ILAs hemsida).
Bly kan förekomma i olika former i miljön och specieringen beror på bl.a. pH och
redoxförhållanden. Ämnets egenskaper, som t.ex. vattenlöslighet, beror till stor del på i vilken form
det föreligger (EHC Lead 1977).
Eftersom metaller förekommer naturligt i miljön får, enligt dotterdirektivet, hänsyn tas till
bakgrundshalten av metallen. Jämförvärden från Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet,
sjöar och vattendrag (1999) och kust och hav (1999) finns listade i Tabell 13, dessa jämförvärden ska
representera ett ”naturligt tillstånd, utan mänsklig påverkan”.
AA-EQS för bly och blyföreningar är satt till 7,2 µg/l för alla vatten. Det är ett värde baserat på
PNEC för pelagiska arter (sötvatten). I substansdatabladet (SDS Lead) beskrivs detta gränsvärde
som ett ”totalgränsvärde”, dvs. bakgrundskoncentration och förhöjd halt får tillsammans inte
överskrida gränsvärdet. Notera dock att detta EQS är ett tillfälligt gränsvärde i väntan på att EU:s
riskbedömning av bly och blyföreningar ska bli färdig (Crane m.fl. 2007).

Gränsvärden för sediment och biota
I substansdatabladet (SDS Lead) görs även en genomgång av effektdata från studier av sekundär
toxicitet för predatorer. QSsecpois.biota, för skydd mot sekundär förgiftning av predatorer, anges ligga i
intervallet 0,3-1,0 mg/kg våtvikt, beroende på vilken säkerhetsfaktor som används vid beräkningen
av gränsvärdet från NOEC. Användandet av en lägre säkerhetsfaktor, och därmed det högre
gränsvärdet, än vad som rekommenderas i TGD (2003) anses i substansdatabladet (SDS Lead)
lämpligt eftersom antalet NOEC för oral toxicitet av bly är stort (mer än 20 studier).
Halten bly i fisk och skaldjur för human konsumtion regleras i Kommissionens förordning nr
466/2001/EG om fastställande av högsta tillåtna halt av vissa främmande ämnen i livsmedel, där
gränsvärdet för bly i fiskkött är 0,2 mg/kg VV (0,4 mg/kg VV för ett antal specifika fiskarter listade
i förordningen), i skaldjur 0,5 mg/kg VV och i musslor (och bläckfisk) 1,0 mg/kg VV.
I och med att gränsvärdena för bly i livsmedel av fisk och skaldjur är lika stora eller lägre än det
gränsvärde som föreslås för skydd för sekundär förgiftning av predatorer föreslår man i
substansdatabladet (SDS Lead) att det kan vara värt att undersöka huruvida gränsvärdena för
livsmedel kan användas för att täcka in båda skyddsmotiven.
Gränsvärdet (maximal permissible addition, MPA) för sedimentlevande organismer är 53,4 mg/kg
torrsubstans. Detta värde är det lägsta av fem NOEC för sedimentlevande organismer som
granskas i substansdatabladet (SDS Lead). Det bör dock nämnas att de effektgränser för
sedimenttoxicitet som listas i Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet Kust och
Hav (1999, s. 57) ligger i intervallet 30-40 mg/kg TS.
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Omräkning från halter i sediment eller biota till motsvarande halt av ämnet i vatten, för
framtagande av ett övergripande gränsvärde rekommenderas i substansdatabladet (SDS Lead) inte
för bly eftersom Kp-värden är mycket varierande och platsspecifika och att BCF för bly tycks vara
koncentrationsberoende och variera i stor utsträckning mellan olika arter.
Beräkningar av halter i vatten, från gränsvärden för sediment och biota (med
jämviktsfördelningsmetodik och det Kp-värde som i substansdatabladet anges för Rhine samt
medelvärden för BCF för olika organsimsgrupper) ger dock halter upp till en faktor 50 lägre än
7,2 µg/l. Detta kan ses som en indikation på att AA-EQS för bly och blyföreningar inte ger skydd
mot sekundär toxicitet för predatorer eller mot risker för sedimentlevande organismer.
Resultat från mätningar i biota eller sediment kan jämföras mot de gränsvärden som redovisas ovan
för respektive matris. Tabell 14 listar de gränsvärden för bly och blyföreningar som ges i
substansdatabladet (SDS Lead).
Tabell 13:

Jämförvärden för bly och blyföreningar. (Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar
och vattendrag (1999) Naturvårdsverkets Rapport 4913 och kust och hav (1999)
Naturvårdsverkets rapport 4914)

Matris
Sediment
Limnisk miljö
Marin miljö
Biota
Marin miljö

Jämförvärde

Enhet

5
25/31a

mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS

Östersjömussla

0,04b Östersjön
2c Östersjön
0,9c Västerhavet
0,05b
0,03b Östersjön
0,05d Västerhavet
2c

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Sjöar
Vattendrag

0,05
0,02-0,05

µg/l
µg/l

Abborre
Blåmussla
Strömming/sill
Tånglake

Vatten

TS
TS
VV
TS

a)

50-percentilen av förindustriella värden (från referensprover tagna på ca 55 cm djup). Svensk
standard/Totalanalys

b)

Lever

c)

Mjukvävnad

d)

Filé

Tabell 14:

Gränsvärden för bly och blyföreningar framtagna i substansdatabladet för bly och
blyföreningar (SDS Lead)

Matris

Gränsvärde

Enhet

Kommentar

Vatten

7,2

µg/l

Fisk

0,2

mg/kg VV

EQS. Totalhalt, dvs. bakgrund + förhöjd
halt
466/2001/EG

Skaldjur

0,5

mg/kg VV

466/2001/EG

Biota

Mussla
Sediment

1,0

mg/kg VV

466/2001/EG

53,4

mg/kg TS

MPA, adderas till
bakgrundskoncentration
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Övervakningsrelevans
Figur 10 visar jämförelser mellan halter i sediment, biota och vatten med gränsvärden för sediment
och biota respektive EQS för vatten (för information om dataunderlaget, se avsnitt 2).
Överskridande av gränsvärden kan ses i 59 respektive 9 % av sediment (n= 254) och biotaproven
(n= 177). I vattenproven överskreds AA-EQS endast i 0,2 % av proven (n= 1929).
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Figur 10: Halter av bly och blyföreningar i prov från sediment (n=254), biota (muskel; abborre, lake,
röding, öring samt helkropp; blåmussla; n=177) och vatten (filtrerade 45 µm el. likvärdig
metod; n=1929) jämfört med gränsvärden (GV). Halter i sediment jämfördes med MPA på
53,4 mg/kg TS (utan tillägg av bakgrundshalt). Halter i biota jämfördes med gränsvärdena
0,2 mg/kg VV för fisk och 1,0 mg/kg VV för mussla. Halter i vatten jämfördes med AA-EQS på
7,2 µg/l. (för information om dataunderlaget, se avsnitt 2)

I mätningar i lever, ej inkluderade i Figur 10, var halten av bly 0,002-0,4 mg/kg VV. I mindre än
1 % av leverproven överskreds det lägsta QSsecpois.biota på 0,3 mg/kg VV.
I och med att det ännu inte är helt fastställt hur bakgrundskoncentrationer ska hanteras i
förhållande till gränsvärden (huruvida ”added risk approach” eller ”total risk approach” ska
appliceras) gjordes en jämförelse av halter i sedimentproven med MPA (53,4 mg/kg TS) utan att
addera en bakgrundskoncentration till gränsvärdet.
Bly och blyföreningar tycks inte förekomma i halter över EQS i någon större utsträckning i
vattenfas. Det finns dock indikationer på att EQS för vatten för bly och blyföreningar inte
är skyddande för sedimentlevande organismer eller predatorer (inklusive människa).
Gränsvärden listade i EU-förordning 466/2001 tycks dock ge tillräckligt skydd inte bara för
human konsumtion utan även mot sekundär förgiftning av predatorer. Dessa gränsvärden
kan därför potentiellt användas för bly och blyföreningar i biota.
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För skydd av sedimentlevande organismer finns eventuellt ett behov att ytterligare utreda
vilket gränsvärde som ger en tillräckligt hög skyddsnivå eftersom det gränsvärde som ges i
substansdatabladet för bly och blyföreningar är något högre än vad som tidigare föreslagits
av andra organ (se ovan). Utöver detta är det nödvändigt att fastslå hur naturliga
bakgrundskoncentrationer av bly ska hanteras i förhållande till gränsvärdet.
En jämförelse mellan halter av bly och blyföreningar i sediment och biota med
motsvarande gränsvärden visar att dessa matriser kan vara relevanta för fortsatt
övervakning. Denna övervakning bör genomföras som komplement till mätningar i vatten.
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Bromerade difenyletrar
Pentabromodifenyleter (penta-BDE) (Figur 11) är en industrikemikalie som främst används som
flamskyddsmedel i textil och olika tekniska produkter. Andra polybromerade flamskyddsmedel som
varit vanliga är okta-BDE och deca-BDE. Användningen av penta- och okta-BDE har begränsats i
kemiska produkter och varor inom EU (REACH, bilaga XVII) och alla tre ämnesgrupper är
förbjudna i elektroniska produkter (2002/95/EG). Den kommersiella produkten Penta-BDE
innehåller cirka 55 % pentabromerade kongener (EU RAR penta-BDE).
Br
O

Br

Br

Br
Br

Figur 11:

Strukturformel för pentabromodifenyleter

AA-EQS för penta-BDE är satt till 0,0005 µg/l för inlandsvatten och 0,0002 µg/l för andra
ytvatten, dessa värden baseras på QShh.food respektive QSsecpois.biota. QShh.food är satt till 274 µg pentaBDE/kg fiskprodukt, medan QSsecpois.biota är 1 mg/kg föda. Dessa EQS gäller (summan av)
kongenerna 28, 47, 99, 100, 153, och 154. MAC-EQS finns inte framtaget för denna ämnesgrupp.

Beräknade riktvärden
Penta-BDE utgörs av ett antal kongener vilka är hydrofoba med ett log Kow värde på 6,57 uppmätt
för den kommersiella produkten och 7,88 beräknat för pentabromerade kongener (EU RAR pentaBDE 2001).
I ett vattensystem fördelas penta-BDE till stor del till partikulärt material och sediment, och
förväntas inte transporteras till grundvattnet. Penta-BDE bedöms vara mycket persistent i akvatisk
miljö (EU RAR penta-BDE 2001).
Tabell 15:

Koc-värden använda vid framtagandet av vattendirektivets EQS samt
rapporterade i senare studier.

Ämne

Koc

Kommentar

Referens

Penta-BDE

215 080-556 801

Baserat på Kow. Värdet
556 801 används i EU RAR
PBDE och SDS PBDE

BDE-28, -47, -99, 100, -153, - 154

log Koc 5,75-6,43
(Koc 560 000-2 800 000)
log Koc 6,2-6,4
(1 600 000-2 500 000)

Beräknat från fördelning
mellan vatten och SPM

EU RAR penta-BDE
2001
SDS PBDE
Guan m.fl. (2009)

BDE-47, -99, -100

Beräknat från fördelning
mellan vatten och SPM

Streets m.fl.
(2006)

Guan m.fl. (2009) fann att Koc-värden för bromerade difenyletrar uppmätta i vattenprover (n=96)
var lägre än teoretiskt beräknade och att skillnaden ökade med graden av bromering. Detta tyder på
att de fördelas till kolloidalt material i vattenfasen. Liknande resultat har erhållits av Zarnadze och
Rodenburg (2008).
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Det Koc-värde som rekommenderats i substansdatabladet (SDS PBDE) är i det övre intervallet
rapporterat i EU RAR penta-BDE (2001). Detta värde är dock av samma storleksordning eller lägre
än de Koc-värden som bestämts från fördelning mellan vatten och SPM, se Tabell 15. Risken att
underskatta halter av penta-BDE i vatten, baserat på riktvärden för sediment beräknade utifrån de
Koc-värden som rekommenderats i substansdatabladet (SDS PentaBDE), bedöms som liten.
Dataunderlaget är dock begränsat.
Riktvärden för sediment baserade på det Koc-värde som använts i EU RAR penta-BDE (2001) och
substansdatabladet (SDS PentaBDE), värden på foc sammanställda utifrån miljöövervakningsdata,
samt dotterdirektivets EQS presenteras i Tabell 16.
Dotterdirektivets EQS för penta-BDE är baserade på QShh.food respektive QSsecpois.biota. De QS som
EQS grundas på listas i Tabell 16.
Tabell 16:

Beräknade riktvärden för penta-BDE i sediment beroende av foc-värde samt
QShh.food och QSsecpois.biota (QS från SDS PentaBDE).

Riktvärde

Enhet

Sediment

foc 1 %
Koc rek.

foc median
Koc rek

foc 1 %
Koc min
exp.

foc median
Koc min
exp.

Limnisk miljö

2,8

36

-

-

µg/kg TS

Marin miljö

1,1

6,7

-

-

µg/kg TS

Biota

QShh.food

QSsecpois.biota

Limnisk miljö

274

-

µg/kg VV

Marin miljö

-

1000

µg/kg VV

Övervakningsrelevans
En jämförelse av halten PBDE (summan av kongenerna 28, 47, 99, 100, 153, och 154) i sediment,
biota och vatten med motsvarande EQS, QS eller beräknat riktvärde visas i Figur 12 (för
information om dataunderlaget, se avsnitt 2). Halter i biota var genomgående under gränsvärdet.
Majoriteten av biotaproven var analyserade för kongenerna 47, 99, 100, 153 och 154. En del av
proven var dock endast analyserade för kongenerna 47, 99 och 100. Huruvida halter av de kongener
som inte analyserats skulle påverka totalhalten (summa sex kongener) i så pass stor utsträckning av
gränsvärdet överskrids är svårt att bedöma. I denna jämförelse var dock kvoten mellan halt och
QShh.food under 0.14 i alla prov.
I sedimentproven var endast kongenerna 47, 99 och 100 analyserade. Summan av halterna av de tre
kongenerna överskred det beräknade riktvärdet i 14 % av proven.
De kongener som återfanns i vattenprov i detekterbara halter var 47, 99 och 100. För de enskilda
kongenerna låg halten mellan 0,001 och 0,0001 µg/l. För övriga kongener (28, 153 och 154) var
halten i alla prov under detektionsgränsen, som låg på 0,0001 och 0,0005 µg/l för kongenerna 28,
respektive 153 och 154. Halten i varje prov, för summan av sex kongener, när en halt under
detektionsgränsen sätts till detektionsgränsen, överskrider således alltid EQS. Endast i 5 % av
proven överskred den kvantifierade halten EQS. Två av dessa fyra prover var från lokaler
direktpåverkade av utgående vatten från reningsverk.
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Enligt vägledningen för övervakning av kemisk status från EU (Guidance document no. 19 2009)
ska halten av de enskilda kongenerna sättas till noll i de fall halten är under kvantifieringsgränsen.
En jämförelse med EQS om detta förfarande följs skulle inte tydliggöra det faktum att penta-BDEs
mycket låga EQS ligger nära detektionsgränsen.
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Halter av penta-BDE i prov från sediment (n=50), biota (muskel; abborre, lake, röding,
skrubbskädda, öring; n=466) och vatten (ofiltrerade; n=82) jämfört med gränsvärden (GV).
Halter i sediment jämfördes med beräknade riktvärden (korrigerade för effekt av SPM) på 3,6 och
0,67 µg/kg TS, för limniska respektive marina sediment. Halter i biota jämfördes med QShh.food på
274 µg/kg VV för limnisk och marin biota. Halter i vatten jämfördes med AA-EQS på 0,0005 och
0,0002 µg/l för limniska respektive marina vatten. (för information om dataunderlaget, se avsnitt
2)

Sammanfattningsvis kan det konstateras att EQS för penta-BDE grundas på halter i biota
QShh.food och QSsecpois.biota varför denna matris rekommenderas för övervakning i första hand.
Gränsvärdet för skydd mot risker vid human konsumtion är lägst och rekommenderas
därför att användas som gränsvärde. Vid mätning i sediment rekommenderas användandet
av en korrigeringsfaktor 10 för att korrigera för skillnader mellan total och löst halt av
ämnet i vatten, se avsnitt 3.2. Vid mätningar i vattenfas bör energi läggas på att ytterligare
sänka kvantifieringsgränsen för de olika kongenerna för att med större säkerhet kunna
bedöma statusen.
Jämförelsen mellan halter i sediment, biota och vatten och beräknade riktvärde, QS och
EQS i föreliggande studie ger en indikation på att PBDE generellt förekommer i halter
under gränsvärden men att ämnesgruppen förekommer i miljön, i alla tre matriser, och
således bör vara av intresse för fortsatt övervakning.
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Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)
DEHP är en industrikemikalie som används som mjukgörare i olika plaster, t.ex. PVC. Ämnet
förekommer i både industriella produkter och konsumentprodukter. Vid nedbrytning av DEHP
bildas bland annat mono(2-etylhexyl)ftalat (MEHP) med liknande toxiska egenskaper som DEHP
(EU RAR DEHP 2008).
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Figur 13:

H3C

Struktur för di(2-dietylhexyl)ftalat DEHP

AA-EQS för DEHP i inlandsytvatten och andra ytvatten är satt till 1,3 µg/l baserat på toxicitetsdata
för sekundär förgiftning av predatorer. Detta värde baserat på QSsecpois.biota, som i sin tur är baserat
på toxicitetsstudier på däggdjur, är satt till 3,2 mg/kg föda (VV). QShh.food är något lägre, 2,9 mg/kg
fisk eller skaldjur (VV). Enligt substansdatabladet (SDS DEHP) har inget gränsvärde tagits fram för
skydd för negativa effekter för exponering av DEHP via vatten (pelagiska arter) eftersom inga
studier utförts med en halt av ämnet under dess vattenlöslighet.

Beräknade riktvärden
DEHP är en hydrofob substans med låg vattenlöslighet (3 µg/l) och ett log Kow värde på 7,5.
Nedbrytning av DEHP i akvatisk miljö bedöms vara relativt långsam och starkt beroende av
syretillgång. Nedbrytningshastigheten för ämnet är dock svår att bestämma på grund av den låga
vattenlösligheten (EU RAR DEHP 2008).
På grund av sin höga fettlöslighet förväntas DEHP i stor utsträckning fördelas till organiskt
material. DEHP kan även fördelas till mineralpartiklar (EU RAR DEHP 2008). Fördelningen av
ämnet till partikulär fas ökar med ökande salthalt (Al-Omran och Preston 1987, citerad i EU RAR
DEHP 2008). I riskbedömningen anges ett intervall för Koc mellan 63 100 och 888 000 l/kg för
DEHP (Howard 1989; Sullivan m.fl. 1982; ABC-Laboratories 1991). Williams m.fl. (1995)
beräknade Koc för DEHP till 254 000-888 000 i en laborativ studie medan Wang m.fl. (2008) i
fältförsök fastställde Koc till 1 700-3 300 000 l/kg. I den sistnämnda studien drog man slutsatsen att
nettoflöden av DEHP från vatten till sediment och vice versa troligtvis ägde rum på grund av
avvikelserna från de teoretiska fördelningskoefficienterna. Ett värde på 165 000 l/kg, framtaget
med PCKOC modellen (Syracuse model, Meylan 1992) rekommenderas i riskbedömningen att
användas vid vidare modellering. Detta värde är i samma storleksordning som experimentellt
framtagna Koc.
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DEHP är biokoncentrerande men bryts i relativt stor utsträckning ner till MEHP i fisk. DEHP
tycks inte biomagnifieras i någon större grad (Mackintosh m.fl. 2004, citerad i EU RAR DEHP
2008).
Tabell 17:
Riktvärde
Sediment
Limnisk miljö
Marin miljö
Biota (Fisk)
Limnisk och
marin miljö

Beräknade riktvärden för DEHP i sediment samt QS för DEHP i biotac (PNEC oral)
för skydd mot sekundär förgiftning av toppredatorer och skydd av human hälsa.
Enhet
foc 1 %
Koc rek.a
2,1
2,1

foc median
Koc rek.a
28
14

QSsecpois.biotac
3,2

QShh.foodc
2,9

foc 1 %
Koc min exp.b
0,82
0,82

foc median
Koc min exp.b
11
5,2

mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg VV

a)

Koc 165000 l/kg, beräknad i PCKOC (Syracuse model, Meylan 1992 citerad i EU RAR DEHP 2008)

b)

Koc 63100 l/kg (EU RAR DEHP 2008)

c)

SDS Diethylhexylphthalate (DEHP)

Övervakningsrelevans
Figur 14 visar hur halter av DEHP i prov från sediment, biota och vatten förhåller sig till beräknade
riktvärden, QShh.food och EQS (för information om dataunderlaget, se avsnitt 2).
I sediment överskred halten av DEHP det beräknade riktvärdet i 24 % av proverna (n=62).
Riktvärdet är beräknat med medianvärdet för foc och det i riskbedömningen rekommenderade Koc
(med en korrigeringsfaktor 10 för att korrigera för skillnaden mellan totalhalt och löst halt av
ämnet). QSsediment, baserat på effektstudier på sedimentlevande organismer, är för DEHP är satt till
100 mg/kg TS (SDS DEHP), en halt som inte överskreds i något av proven.
DEHP har påvisats i biota i halter mellan 0,02-1,0 mg/kg VV (muskel; abborre, lake, röding,
tånglake, öring; n=19). I de fall ämnet inte kunnat påvisas var den rapporterade detektionsgränsen
0,01 mg/kg VV, väl under QShh.food.
För analys i vatten låg den rapporterade detektionsgränsen på 1 µg/l, vilket är relativt nära AAEQS. Endast i ett prov, taget på en lokal påverkad av en deponi, överskred halten EQS. För övriga
prover var halten under detektionsgränsen (ofiltrerade; n=82).
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Figur 14: Halter av DEHP i prov från sediment (n=62), biota (muskel; abborre, lake, röding,
tånglake, öring; n=19) och vatten (ofiltrerade; n=82) jämfört med gränsvärden (GV). Halter
i sediment jämfördes med beräknade riktvärden (korrigerade för effekt av SPM) på 2,8 och
1,4 mg/kg TS för limniska respektive marina sediment. Halter i biota jämfördes med QShh.food på
2,9 mg/kg VV. Halter i vatten jämfördes med AA-EQS på 1,3 µg/l. (för information om
dataunderlaget, se avsnitt 2)

Biota, fisk eller mussla, rekommenderas som den primära matrisen för övervakning av
DEHP eftersom EQS grundar sig på effektstudier avseende exponering via födan.
Mätningar som även inkludera metaboliten MEHP kan vara intresse, på grund av dess
toxicitet. EQS för DEHP är baserat på QSsecpois.biota, QSh.h.food är dock något lägre vilket bör
därför användas som gränsvärde för biota.
Som alternativ kan sediment användas som övervakningsmatris.
Det faktum att det beräknade riktvärdet för sediment överskreds i mer än 20 % av proverna
och att EQS överskreds i ett enstaka vattenprov är en indikation på att DEHP kan
förekomma i svenska vatten, potentiellt i halter över EQS. Ämnet bör således fortsatt ses
som relevant att övervaka.
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Endosulfan
Endosulfan är en insekticid som inte längre är tillåten att använda i Sverige, 1995 upphörde det sista
godkännandet av preparat innehållande endosulfan som aktiv ingrediens
(Bekämpningsmedelsregistret, KemI). Endosulfanpreparat innehåller en blandning av isomererna αoch β-endosulfan. Båda isomererna bryts ner till endosulfansulfat, en nedbrytningsprodukt där den
ringformiga strukturen finns kvar och därmed har den liknande toxicitet som modersubstansen
(SDS Endosulfan).
Cl
Cl

O
Cl

S

Cl

O

O
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Cl

Figur 15: Struktur för endosulfan

AA-EQS för endosulfan i inlandsytvatten är satt till 0,005 µg/l och andra ytvatten är satt till
0,0005 µg/l, baserat på toxicitetsdata för pelagiska arter. För skydd mot korttidseffekter är MACEQS satt till 0,01 respektive 0,004 µg/l för inlandsvatten respektive andra ytvatten. I
substansdatabladet (SDS Endosulfan) anges att EQS bör gälla för summan av α- och β-endosulfan
samt endosulfansulfat. I Guidance on surface water chemical monitoring under the Water Framework Directive
(2009) anges dock endast summan av α- och β-endosulfan som rekommenderade komponenter att
ingå vid mätningar.

Beräknade riktvärden
Endosulfan har en relativt låg vattenlöslighet på 0,41 mg/l respektive 0,23 mg/l för α- och βisomeren. Log Kow är 4,7. (SDS Endosulfan)
Endosulfan kan förväntas fördelas till partikulärt material i ett akvatiskt system. Enligt Footprint
PPDB (Footprints hemsida) klassas ämnets som icke-rörligt i jord men med stor risk för
förflyttning med partiklar. I substansdatabladet för endosulfan (SDS Endosulfan) listas Koc-värden
för båda isomererna (8000 – 14 000) samt nedbrytningsprodukterna endosulfandiol (700 – 1 200)
och endosulfansulfat (6000 – 11 000). Data på fördelningskoefficienter för endosulfan indikerar att
Koc kan ha lägre värden (Kp 200 – 1581 l/kg (Raupach m.fl. 2001) och Koc 2300 l/kg (Montgomery
1993 citerad i Bergamaschi m.fl. 2001)). Det är dock osäkert om de värden beskrivna ovan är
experimentellt framtagna. Eftersom det kan vara relevant att jämföra summan av modersubstanser
och nedbrytningsprodukter med EQS och endosulfan diol, som kan vara mellansteget mellan
endosulfan och endosulfansulfat, har ett mycket lägre värde på Koc kan det vara lämpligt att
använda Koc i det lägre intervallet för beräkningar.
Endosulfan är ett bioackumulerande ämne, BCF för fisk finns rapporterat i intervallet 500 – 11 600
och för mussla i intervallet 10 – 600 (SDS Endosulfan; Toledo och Jonsson 1992, Verschueren
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1983 citerad i Kemikaali Data bank). Toledo och Jonsson (1992) har i sina studier på zebrafisk
(Brachydanio rerio) kunnat visa att endosulfan ackumuleras i levern och att nedbrytningstiden är cirka
4 dagar, inkluderat metaboliter. Enligt Naqvi och Vaishnavi (1993) är bioackumulationen av
endosulfan i fisk större hos marina arter än hos limniska arter.
Tabell 18 listar beräknade riktvärden för endosulfan i sediment och biota.
Tabell 18:

Beräknade riktvärden för endosulfan i sediment och biota.

Riktvärde
Sediment
Limnisk miljö
Marin miljö
Biota
Limnisk miljö
Marin miljö

Enhet
foc 1 %
Koc rek.a
0,40
0,040

foc median
Koc rek.a
5,2
0,25

foc 1 %
Koc minb
0,12
0,012

foc median
Koc minb
1,5
0,074

µg/kg TS
µg/kg TS

BCF rekc
fisk
25
2,5

BCF mind
fisk
2,5
0,25

BCF rek
mussla

BCF mine
mussla
0,05
0,005

µg/kg VV
µg/kg VV

-

a)

7969 (lägsta Koc, SDS Endosulfan)

b)

2344 (Montgomery 1993 citerad i Bergamaschi m.fl. 2001)

c)

5000 (SDS Endosulfan)

d)

500 (SDS Endosulfan)

e)

10 (SDS Endosulfan)

Övervakningsrelevans
Endosulfan och dess metaboliter tillhör en ämnesgrupp som vanligen är svår att bestämma så låga
halter i vatten som krävs för att jämföra mot EQS (Held m.fl. 2009). Detta gör det svårt att avgöra
om ämnet förekommer i halter i vattenmiljön som överskrider EQS.
Figur 16 visar resultatet av en jämförelse av halter av endosulfan i sediment, biota och vatten med
beräknade riktvärden (riktvärdet för sediment är beräknat med medianvärdet för foc och det lägsta
Koc angivet i substansdatabladet samt en korrigeringsfaktor på 2 för att korrigera för effekt av SPM;
riktvärdet för biota beräknades med den i substansdatabladet rekommenderade BCF) och AA-EQS
(för information om dataunderlaget, se avsnitt 2). Figuren visar att halter eller detektionsgränser
överskred riktvärde/EQS i 59 % av proven i sediment (n=63) och i 98 % av vattenproven (n=84),
dock ej i biota (n=14).
I sediment har α-endosulfan uppmätts i halter mellan 0,07 och 0,9 µg/kg TS, i biota uppmättes inte
halter över detektionsgränsen i något prov.
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Halter av Endosulfan (summan av α- och β-isomererna) i prov från sediment (n=63),
biota (muskel/ej angivet organ; lake, röding, öring, sill och strömming; n=14) och vatten
(ofiltrerade; n=84) jämfört med beräknade riktvärden (RV) och AA-EQS. Halter i sediment
jämfördes med beräknade riktvärden (korrigerade för effekt av SPM) på 2,6 och 0,13 µg/kg TS för
limniska respektive marina sediment. Halter i biota jämfördes med beräknade riktvärden på 25 och
2,5 µg/kg VV för limnisk respektive marin biota. Halter i vatten jämfördes med AA-EQS på 0,005
och 0,0005 µg/l för limniska respektive marina vatten. (för information om dataunderlaget, se
avsnitt 2)

Endosulfan ingår i den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel men data från denna
övervakning har inte kommit med i datasammanställningen inom föreliggande studie. α- och βisomererna återfinns dock sällan i ytvattenprover eller sediment i jordbruksbäckar i de s.k.
typområdena och då endast som spårvärden (ej kvantifierbara halter). Endosulfansulfat återfanns i
kvantifierbara halter vid enstaka tillfälle i ytvatten och sediment. (Graaf 2009, personlig
kommunikation)
Både biota och sediment har potential att användas som alternativa övervakningsmatriser
för endosulfan. Mätningar i alla matriser bör inkludera α- och β-endosulfan och eventuellt
också endosulfansulfat.
Det är inte möjligt att göra an adekvat bedömning av övervakningsrelevansen för
endosulfan utifrån tillgängliga data. Ämnet bör fortsätta ses som potentiellt relevant för
övervakning i Sverige tills övervakning med tillräckligt låga detektionsgränser och
tillräckligt geografisk täckning, genomförts med resultat som visar att endosulfan och
endosulfansulfat inte förekommer i skadligt höga halter i svensk vattenmiljö. Utveckling av
mätmetoder av ämnesgruppen bör följas för att vid framtida mätningar tillämpa metoder
med detektionsgränser lägre än EQS.
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Hexaklorbensen (HCB)
Historiskt har hexaklorbensen (HCB) använts som växtskyddsmedel, i Sverige upphörde det
senaste godkännandet av preparat innehållande HCB redan 1980 (Bekämpningsmedelsregistret,
KemI). Till en viss del har ämnet även använts vid tillverkning av aluminium- och grafitstångjärn
(Eurochlor Risk Assessment HCB, 2002).
Cl
Cl

Cl

Cl

Cl
Cl

Figur 17: Struktur för hexaklorbensen (HCB)

AA-EQS för HCB är satt till 0,01 µg/l och MAC-EQS är satt till 0,05 µg/l. Båda gränsvärdena
gäller för alla vatten som berörs av dotterdirektivet. Utöver dessa EQS för vattenfasen finns ett
EQS på 10 µg/kg VV för HCB i biota. Detta EQS baseras på QShh.food, vid intag av fisk och
skaldjur, gränsvärdet är även skyddande mot sekundär förgiftning av predatorer. Övervakning av
HCB i vattenfas måste alltså kompletteras med övervakning i biota, alternativt ska lägre gränsvärden
användas för vatten, motsvarande EQS i biota.

Beräknade riktvärden
HCB är en hydrofob substans som kan förväntas att till stor del fördelas till sediment och biota.
Substansen bedöms vara persistent i miljön och har potential för långdistanstrasport i atmosfären
(Eurochlor Risk Assessment HCB, 2002; Hansson m.fl. 2009).
Log Kow för HCB rapporteras i IUCLID dataset ligga i intervallet 5-6,97. Den höga fettlösligheten
tillsammans med det faktum att HCB är en opolär molekyl gör att fördelningen till partiklar i
sedimenten huvudsakligen styrs av halten organiskt kol. Koc för HCB rapporteras i IUCLID dataset
ligga i intervallet 3914 (uppmätt värde) - 180 000 (beräknat värde). Cornelissen m.fl. (1997) kunde i
sin studie visa på Koc värden för HCB i intervallet 400 000 - 1 450 000 l/kg (log Koc 5,6-6,16) i
platsspecifika studier vilka var högre än Koc-värden från laboratoriestudier (log Koc 5,0-5,9) och
litteraturen (log Koc 5,4). Även Deane m.fl. (1999) kunde i sin studie visa på ett Koc för HCB på ca
400 000 l/kg2. I substansdatabladet (SDS HexaChloroBenzene) används Koc 130 000 l/kg för
beräkningar, detta värde ligger inom intervallet rapporterat i IUCLID men något lägre än uppmätta
värden av Cornelissen m.fl. (1997).

2

Beräknat av författaren från rapporterat log Kp 4,1 och halt organiskt kol på 3,2 %.
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I substansdatabladet för HCB (SDS HexaChloroBenzene) utvärderas bioackumulation av HCB
genom studier av miljöövervakningsdata från Environmental Specimen Bank, the Joint Working
Group Elbe (ARGE Elbe), International Commission for the Protection of the Rhine och Joint
Water Commission of the Federal States (LAWA) (SDS HexaChloroBenzene, Bilaga 1).
Medelvärdet för bioackumulationsfaktorn (BAF) för braxen var 13 000 l/kg och för ål 42 000 l/kg.
I samma studie tittade man även på bioackumulationsfaktorer för halt i (bottenlevande) biota
relaterat till halten i SPM, s.k. biota-SPM ackumulation factor (BSAF), vilken kunde bestämmas till
1,1 kg organiskt kol/kg fett för braxen i Rhen-floden. Denna faktor kan användas för att beräkna
halten av HCB i sediment som motsvarar en viss halt i biota. Resultat från sådana beräkningar bör
dock betraktas som mycket ungefärliga eftersom denna BSAF är framtaget baserat på data från
Rhen och BSAF kan variera mellan olika lokaler (van der Oost m.fl. 1996). Denna BSAF kan
eventuellt användas även för andra arter än braxen men faktorn är endast relevant för
bottenlevande biota, dvs. fisk eller annan biota som lever i eller nära sedimentet. I den mån det är
möjligt bör individ- eller artspecifika fetthalter, liksom platsspecifika värden för fraktionen organiskt
kol i sedimenten, användas vid beräkningar.
I Tabell 19 listas beräknade riktvärden för HCB i sediment:
1. Enligt metodik beskriven i avsnitt 3.2, riktvärden för sediment motsvarar AA-EQSvatten
2. Enligt metodik beskriven i bilaga 1 till substansdatabladet för HCB, riktvärden för
sediment motsvarar EQSbiota (i bottenlevande fisk)
3. Enligt metodik beskriven i avsnitt 3.2, riktvärden för sediment motsvarar halten
0,00023 µg/l i vatten, som beräknats från EQSbiota (SDS HexaChloroBenzene)
Beräkning av ett riktvärde för sediment med BSAF (nr. 2 i Tabell 19) gjordes med fyra olika
fetthalter, 0,5, 4,8, 10 och 20 %. 4,8 % är den standardhalt som anges av Mackay (2001) för helfisk
och 10 % är den fetthalt som anges i substansdatabladet för HCB, 0,5 och 20 % representerar här
en relativt mager respektive fet fisk.
Beräknade riktvärden för HCB i sediment som redovisas i Tabell 19 skiljer sig markant åt beroende
på beräkningsmetod. De riktvärden som beräknats enligt metod nr. 3 används för vidare
jämförelser i denna studie. Halten i vatten som dessa beräkningar baseras på är beräknat med en
BAF för ål (SDS HexaChloroBenzene), en fet fisk vilket innebär att beräkningarna bör motsvara ett
”worst case scenario”.
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Tabell 19:
Riktvärde
1. Sediment
(Baserat på
AA-EQSvatten)
Limnisk miljö
Marin miljö

IVL rapport B1891

Beräknade riktvärden för hexaklorbensen (HCB) i sediment samt EQS för biota.
Enhet
foc 1 %
Koc rek.a

foc median
Koc rek.a

foc 1 %
Koc alt. b

foc median
Koc. alt.b

13
13

170
82

40
40

520
250

2. Sediment
(Baserat på
EQSbiota)e
Limnisk miljö
Marin miljö

flipid
0,5 %

flipid
4,8 %

flipid
10 %

flipid
20 %

240
110

25
12

12
5,7

5,9
2,9

3. Sediment
(Baserat på
EQSbiota)d
Limnisk miljö
Marin miljö

foc 1 %
Koc rek.a

foc median
Koc rek.a

foc 1 %
Koc alt.b

foc median
Koc alt.b

0,30
0,30

3,9
1,9

0,92
0,92

43
21

Biota (Fisk)

EQSc
(human
hälsa/sekundär
förgiftning)
10

Limnisk och
marin miljö

µg/kg TS
µg/kg TS

µg/kg TS
µg/kg TS

µg/kg TS
µg/kg TS

µg/kg VV

a)

Koc 130000 l/kg, SDS HCB

b)

Koc 400000 l/kg (Cornelissen m.fl. 1997)

c)

SDS HexaChloroBenzene

d)

EQSbiota omräknad till en halt i vatten (0,00023 µg/l) i SDS HCB

e)

foc 13 resp. 6,3 % användes vid beräkningarna

Övervakningsrelevans
Figur 14 visar hur halter av HCB i prov från sediment, biota och vatten förhåller sig till beräknade
riktvärden eller EQS (för information om dataunderlaget, se avsnitt 2).
I sediment överskred halten av HCB det beräknade riktvärdet i 14 % av proverna (n=94).
Riktvärdet beräknades med medianvärdet för foc och det i riskbedömningen rekommenderade Koc
(med en säkerhetsfaktor 10 för att korrigera för skillnaden mellan totalhalt och löst halt av ämnet).
HCB-halter i biota rapporteras generellt på lipidviktsbasis, dvs. halten av ämnet är normaliserad till
mängden fett i vävnaden provet är taget från. HCB har påvisats i biota i halter mellan 0,12-0,003
mg/kg LV (muskel; abborre, sill/strömming, tånglake och helkropp; blåmussla; n=650). EQS för
biota är däremot satt för halten av HCB per kg våtvikt varför alla värden räknades om till korrekt
enhet för jämförelse med EQS. I de fall ämnet inte kunnat påvisas var den rapporterade
detektionsgränsen i majoriteten av proven väl under EQS.
I alla vattenprov där totalhalten av HCB analyserats var denna under detektionsgränsen (n=82). För
analys i vatten låg dock detektionsgränsen på 0,01 µg/l, vilket också är den halt AA-EQS är satt till.
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Halter av HCB i prov från sediment (n=94), biota (muskel; abborre, sill/strömming,
tånglake och helkropp; blåmussla; n=650) och vatten (ofiltrerade; n=82) jämfört med
gränsvärden (GV). Halter i sediment jämfördes med beräknade riktvärden (korrigerade för effekt
av SPM) på 0,39 och 0,19 µg/kg TS för limniska respektive marina sediment. Halter i biota
jämfördes med EQS på 10 µg/kg VV. Halter i vatten jämfördes med AA-EQS på 0,01 µg/l. (för
information om dataunderlaget, se avsnitt 2)

För HCB finns EQS för biota, och analys av ämnet i denna matris är möjligt för halter väl
under gränsvärdet. Detta innebär att biota bör vara den lämpligaste matrisen för
övervakning av HCB. Som alternativ kan sediment användas som övervakningsmatris. Det
beräknade riktvärdet bör korrigeras med en faktor 10 för att kompensera för halten HCB på
suspenderat material (se avsnitt 3.2). Det återstår dock att bestämma hur ett riktvärde ska
beräknas.
I biota överskreds inte riktvärdet i något prov vilken kan ses som en indikation på att
ämnet in är något stort problem i svensk miljö. Det faktum att det beräknade riktvärdet
överskreds i ett antal sedimentprov kan vara ett tecken på att HCB på vissa lokaler
förekommer i skadligt höga halter.
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Hexaklorcyklohexan (HCH)
Hexaklorcyklohexan (HCH) förekommer i åtta isomera former, varav fem ingår i den tekniska
blandningen HCH (α, β, ε, γ, δ). γ-HCH kallas även lindan. HCH har länge använts som pesticid
men idag finns inga preparat med HCH som aktiv substans godkända för användning i Sverige
(Bekämpningsmedelsregistret KemI). I vissa andra länder förekommer dock fortfarande en viss
användning av lindan för behandling av löss och skabb (www.kemi.se).
Cl
Cl

Cl

Cl

Cl
Cl

Figur 19: Struktur för hexaklorcyklohexan (HCH)

AA-EQS för HCH är satt till 0,02 µg/l för inlandsvatten och till 0,002 µg/l för andra ytvatten.
MAC-EQS är satt till 0,04 respektive 0,02 µg/l för inlandsytvatten respektive andra ytvatten. Dessa
EQS är baserade på gränsvärden för toxicitet av lindan för pelagiska arter. Eftersom lindan är den
mest toxiska isomeren av HCH är EQS skyddande för negativa effekter av alla HCH-isomerer.

Beräknade riktvärden
De olika HCH-isomererna har något olika fysikaliska och kemiska egenskaper. Generellt är de dock
är hydrofoba och kan förväntas fördelas till sediment och biota. Ämnena bedöms vara persistenta i
miljön och har potential för långdistanstrasport i atmosfären (Hansson m.fl. 2009). De olika
isomererna har dock olika nedbrytningshastighet i olika matriser, vilket resulterar i att den relativa
mängden är olika i olika matriser (Willett m.fl. 1998; Pandit m.fl. 2006).
Log Kow för HCH rapporteras i substansdatabladet (SDS HCHs incl Lindane) ligga i intervallet 3,53,85. Fördelningen till partiklar i sedimenten styrs huvudsakligen av halten organiskt kol. Ett
exempel på detta är en studie av fördelning och flöden av HCH i en eutrof sjö i Kina där Chi m.fl.
(2008) kunde visa på en korrelation mellan halten HCH i sedimentet och fraktionen organiskt kol. I
samma studie bestämdes log Koc till 4,04 och 4,19 för sediment respektive suspenderat material (Koc
10965 respektive 15488 l/kg). I substansdatabladet (SDS HCHs incl Lindane) anges Koc i intervallet
3800-5460 l/kg för α, β, och γ-isomererna. Koc 5460 l/kg används i substansdatabladet för
jämviktsberäkningar och eftersom detta värde är en faktor två lägre än Koc framtaget i fältförsök
(Chi m.fl. 2008) bör risken att underskatta halten av ämnet i vatten vara låg vid användandet av
denna faktor.
HCH bioackumuleras i akvatiska organismer. I substansdatabladet (SDS HCHs incl Lindane) anges
BCF för fisk i intervallet 210-2400, BCF för mollusker i intervallet 105-240 och BCF för kräftdjur
till 220. BCF beskrivna i WHOs Environmental Health Criteria för HCH (α, β) är i samma
storleksordning, med undantag för en studie av braxen i floden Elbe där BCF var ca 10 gånger
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större (EHC HCH 1992). För beräkning av halter av HCH i vatten, motsvarande gränsvärden i
biota används i substansdatabladet BCF på 1300 för lindan och 1600 för övriga isomerer (α, β, ε, δ).
Tabell 20 visar beräknade riktvärden för HCH i sediment och biota.
Tabell 20: Beräknade riktvärden för hexaklorcyklohexan (HCH) i sediment och biota
Riktvärde
Sediment
Limnisk miljö
Marin miljö
Biota
Limnisk miljö
Marin miljö

Enhet
foc 1 %
Koc rek.a
1,1
0,11

foc median
Koc rek.a
14
0,69

foc 1 %
Koc alt.b
2,2
0,22

foc median
Koc alt.b
29
1,4

µg/kg TS
µg/kg TS

Fisk
BCF rekc.
26
2,6

Fisk
BCF mind.
4,2
0,42

Mussla
BCF rek

Mussla
BCF mine.
2,1
0,21

µg/kg VV
µg/kg VV

a)

5460 l/kg γ-HCH, SDS HCH

b)

10965 l/kg Chi m.fl. 2008

c)

1300 γ-HCH, SDS HCHs incl Lindane

d)

210 α-HCH, SDS HCHs incl Lindane

e)

105 α-HCH , SDS HCHs incl Lindane

Övervakningsrelevans
Figur 20 visar en jämförelse mellan halter av HCH (summan av α, β, och γ, med vissa undantag)
och gränsvärden (för information om dataunderlaget, se avsnitt 2). Halten HCH var i alla
vattenprover (n=82) under detektionsgränsen (0,01 µg/l per isomer). För marina prov var
detektionsgränsen för enskilda isomerer högre än EQS medan summan av detektionsgränser
överskred EQS för limniska prov. Jämförelser med beräknade riktvärden visar att halter i sediment
(n=57) överskred riktvärdet i ca 35 % av proven medan halter i biota (n=656) endast överskred det
beräknade riktvärdet i mindre än 10 % av proven.
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Figur 20: Halter av hexaklorcyklohexan (HCH) i prov från sediment (n=57), biota (muskel; abborre,
lax, röding, sill/strömming, tånglake, öring och helkropp; blåmussla; n=656) och vatten
(ofiltrerade; n=82) jämfört med gränsvärden (GV). Halter i sediment jämfördes med
beräknade riktvärden (korrigerade för effekt av SPM) på 7,0 och 0,35 µg/kg TS för limniska
respektive marina sediment. Halter i biota jämfördes med beräknade riktvärden på 26 och 2,6
µg/kg VV för limnisk respektive marin fisk och 0,21 µg/kg VV för mussla. Halter i vatten
jämfördes med AA-EQS på 0,02 µg/l och 0,002 µg/l för limniska respektive marina vatten. (för
information om dataunderlaget, se avsnitt 2)

Användningen av HCH är förbjuden i Sverige men tillförsel av ämnet till ytvatten kan
fortfarande ske med långväga lufttransporter och deposition samt eventuellt genom läckage
från förorenad mark och sediment.
Ytterligare övervakning av ämnet i vatten, enligt vattendirektivets kriterier och med lägre
detektionsgränser, kan eventuellt leda till att ämnet kan identifieras som ett ”icke
problemämne”. I dagsläget är dock dataunderlaget inte tillräckligt för att göra en sådan
bedömning.
Både sediment och biota kan användas som alternativa matriser för övervakning av HCH.
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Kadmium och kadmiumföreningar
AA-EQS för kadmium och kadmiumföreningar varierar mellan ≤ 0,08 – 0,25 µg/l för
inlandsytvatten beroende på vattnets hårdhetsklass, medan det för andra ytvatten är satt till 0,2 µg/l.
Dessa värden baseras på toxicitet för pelagiska arter. Indelning i fem hårdhetsklasser (utifrån
koncentration CaCO3) har gjorts för att ta hänsyn till det faktum att kadmiums toxicitet ökar med
minskande vattenhårdhet.
Hänsyn får även tas till den naturliga bakgrundskoncentrationen av kadmium, vilket innebär att
denna får adderas till AA-EQS. Totala halter i inlandsytvatten (dvs. bakgrundshalt + förhöjd halt)
bör dock ej överstiga 0,26 µg/l för att även skydda mot sekundär förgiftning av toppredatorer (SDS
Cadmium). Då kadmium sprids via atmosfärisk transport kan analyser från punkter uppströms eller
närbelägna vattenområden opåverkade av lokala utsläpp ej användas för att bedöma
bakgrundshalter, bakgrundshalter ska istället baseras på uppskattade halter under förindustriell tid,
alltså för cirka 150 år sedan. Jämförvärden, som ska representera ett ”naturligt tillstånd, utan
mänsklig påverkan”, från Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag
(1999) och kust och hav (1999) finns listade i Tabell 21. För biota motsvarar dock de listade värdena 5percentilen av uppmätta data, ej förindustriella värden.
Tabell 21.

Jämförvärden för kadmium från Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och
vattendrag (1999) Naturvårdsverkets Rapport 4913 och kust och hav
Naturvårdsverkets rapport 4914

Matris
Ytvatten
Vattendrag, större
Vattendrag, mindre
Sjöar
Marint vatten
Sediment
Limnisk miljö
Marin miljö
Biota (Fisk)
Marin miljö

Jämförvärde

Enhet

0,003
0,002
0,005
0,002

µg/l
µg/l
µg/l

0,3a
0,2a

mg/kg TS
mg/kg TS

Abborre b
Blåmusslac
Strömming/sill
Tånglake
Östersjömussla

0,2
4 (Östersjön)
1,3 (Västerhavet)
0,3(lever)
0,35 (Östersjön)b
0,005 (Västerhavet)d
0,4

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

a)

50-percentilen av förindustriella värden (från referensprover tagna på ca 55 cm djup).

b)

Lever

c)

Mjukvävnad

d)

Filé

TS
TS
VV
TS

Gränsvärden för sediment och biota
Fördelningen av kadmium mellan vatten och sediment påverkas av en rad faktorer så som pH, total
metallkoncentration, vattnets hårdhet, samt olika komplexbildare (EU RAR Cadmium 2007). Under
aeroba förhållanden är järn- och manganhydroxider av betydelse, medan sulfider påverkar
mobiliteten i sedimentet under anaeroba förhållanden. Medelvärden för Kp i olika europeiska
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vattensystem rapporteras i substansdatabladet och varierar mellan 17000 och 224000 l/kg.
Skillnaden mellan lägsta och högsta värdet (280 och 794000 l/kg) är dock större, de skiljer nästan
3000 gånger. Sammantaget ger detta att det finns stora osäkerheter vid översättningar av halter
mellan vatten och sediment.
Resultat från mätningar av kadmium och kadmiumföreningar kan jämföras mot QSsediment som
redovisas i substansdatabladet, 2,3 mg Cd/kg TS, se även Tabell 22. Detta värde gäller dock endast
för limniska sediment. En sådan jämförelse utvärderar sedimentets eventuella toxicitet för bentiska
organismer men ger ingen information om hur halter av kadmium och kadmiumföreningar i
vattenfas förhåller sig till AA-EQS. Gränsvärdet är dock av samma storleksordning som det värde
som tagits fram genom jämviktsfördelningsmetodik baserat på ett europeiskt medelvärde för Kp.
Biokoncentrering av kadmium påverkas av vattenkoncentrationen kadmium, vattnets hårdhetsgrad,
pH, och vattnets innehåll av komplexbildande ämnen så som humussyror (EU RAR Cadmium
2007). Både biokoncentrationsfaktorer och biomagnifieringsfaktorer för kadmium har visats
korrelera negativt med exponeringskoncentrationen av metallen (McGeer m. fl. 2003; DeForest
m.fl. 2007). Vidare är biokoncentrationsfaktorer framtagna i laboratorieförsök generellt lägre än
bioackumuleringsfaktorer baserade på fältdata. Detta kan förklaras av lägre
exponeringskoncentrationer i fält, men även av betydelsen av upptag via föda (se t.ex. DeForest m.
fl. 2007; Wang och Rainbow 2008). Bioackumuleringen har även visats påverkas av vattnets hårdhet
och är högre i mjuka vatten till följd av metallens speciering (EU RAR Cadmium 2007).
Bioackumuleringen påverkas också av vattnets salthalt till följd av organismens osmoreglering. I
sötvatten tar fisk aktivt upp metallen över gälarna men för marin fisk utgör upptag via födan större
delen av upptaget. (Wang och Rainbow 2008). Hos musslor är bioackumuleringen högre vid lägre
salthalter, en förklaring är skillnad i upptagshastighet (Wang och Rainbow, 2008). Bioackumulering
av kadmium skiljer vidare mellan olika vävnader, för fisk är den störst i lever och njurar (EU RAR
Cadmium 2007). Sammantaget ger detta att det finns stora osäkerheter vid översättningar mellan
vatten och halter i biota.
Resultat från mätningar av kadmium kan i stället jämföras mot QSsecpois.biota för skydd mot sekundär
förgiftning av toppredatorer samt gränsvärden för human hälsa som redovisas i substansdatabladet
(SDS Cadmium), se Tabell 22. En sådan jämförelse ger dock begränsad information om hur
kadmiumhalter i vattenfas förhåller sig till AA-EQS. I substansdatabladet för kadmium och
kadmiumföreningar (SDS Cadmium) ges ett underlagsvärde för sekundär förgiftning av
toppredatorer på 0,16 mg/kg föda baserat på kronisk toxicitet hos gräsand. Denna halt har
beräknats motsvara en halt på 0,26 µg/l i vatten, vilken därför ej bör överstigas (bakgrundshalt +
förhöjd halt) för inlandsytvatten. Dessa värden gäller dock endast för inlandsytvatten. De anses ej
tillämpbara i marin miljö där skador på njurarna kopplat till kadmium hos sjöfågel återfunnits i
miljöer med låg antropogen belastning (SDS Cadmium; EU RAR Cadmium 2007). Huruvida ett
lägre gränsvärde därför bör användas i marin miljö framgår dock ej.
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Tabell 22:

Gränsvärden för kadmium framtagna i substansdatabladet för kadmium och
kadmiumföreningar (SDS Cadmium).

Matris
Vatten

Gränsvärde

Enhet

Kommentar

Inlandsytvatten

0,08-0,25

µg/l

Andra ytvatten

0,2

µg/l

0,16

mg/kg VV
mg/kg VV

Skaldjur

0,05
(0,1 för ål)
0,5

MPA, adderas till
bakgrundskoncentrationen. Totalhalt
bör dock ej överstiga 0,26 µg/l för att
även skydda för sekundär förgiftning
MPA, adderas till
bakgrundskoncentrationen.
PNECoral för sekundär förgiftning, endast
tillämpbart i limnisk miljö.
466/2001/EG

mg/kg VV

466/2001/EG

Mussla

1,0

mg/kg VV

466/2001/EG

Inlandsytvatten

2,3

mg/kg TS

MPA, adderas till
bakgrundskoncentration. Värdet baseras
på bentisk toxicitet. I SDS ges även ett
värde på 2,5 mg/kg TS beräknat m.h.a.
jämviktsmetodik.

Biota
Fisk

Sediment

IVL rapport B1891

Övervakningsrelevans
Övervakning av kadmium i biota görs både i fisk, mussla och i sillgrissleägg. I fisk har mätningar
framförallt gjorts i lever men i liten utsträckning även i muskelvävnad. Figur 21 visar en jämförelse
mellan halter av kadmium och de i substansdatabladet redovisade gränsvärdena för bentisk
toxicitet, gränsvärden för skydd av toppredatorer mot sekundärförgiftning och för human
konsumtion, samt AA-EQS (för information om dataunderlaget, se avsnitt 2). Då halter i fisk
jämförts med gränsvärdet för human konsumtion har ej mätningar i lever tagits med i jämförelsen.
Halter i mussla har jämförts med gränsvärdet för sekundär förgiftning av toppredatorer. Det är
dock ej klarlagt om detta gränsvärde innebär ett tillräckligt skydd i marina miljöer. För limniska
respektive marina sediment har gränsvärdet framtaget för skydd av limniska bentiska organismer
använts. Vattendata för inlandsytvatten har ej klassificerats utifrån hårdhetsgrad varför det lägsta
värdet på AA-EQS använts.

97

Bedömning av miljögiftspåverkan i vattenmiljö
Samordnad metodutveckling

IVL rapport B1891

100%
90%
80%
70%
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Konc. < 0,75 × GV

40%
30%
20%
10%
0%
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Biota

Vatten

Figur 21: Halter av kadmium i prov från sediment (n=185), biota (muskel; abborre, lake, röding och
öring; helkropp, mussla; n=207) och vatten (n=1929) jämfört med gränsvärden (GV)
redovisade i substansdatabladet (SDS Cadmium). Halter i sediment jämfördes med
gränsvärdet 2,3 mg/kg TS. Halter i biota jämfördes med gränsvärdena 0,05 mg/kg VV för fisk och
0,16 mg/kg VV för sekundär förgiftning av toppredatorer (mussla). Halter i vatten jämfördes med
AA-EQS på 0,08 µg/l för inlandsytvatten och 0,2 µg/l för andra ytvatten. (för information om
dataunderlaget, se avsnitt 2)

För sediment låg halterna i samtliga prov över detektionsgränsen vilken var lägre än gränsvärdet.
Halterna i samtliga muskelprover från fisk låg under detektionsgränsen som dock var lägre än
gränsvärdet, medan halterna för samtliga prov blåmusslor var över detektionsgränsen. För
vattenproverna låg halterna i 68 av 1929 prover under detektionsgränsen, denna var dock lägre än
EQS. Gränsvärdet för sediment överskreds i 34 %, medan gränsvärdena för biota överskreds i
51 % av proverna. För vatten överskreds AA-EQS i knappt 5 % av proverna, en siffra som
potentiellt hade blivit lägre om proverna kategoriserats utifrån hårdhetsgrad. Bakgrundshalter för
sediment och vatten har ej adderats till gränsvärdena. Då bakgrundsvärden för dessa matriser är
låga förändras bilden dock endast marginellt.
Sammantaget visar sammanställningen av data för samtliga matriser att kadmium utgör ett
problem i svensk miljö och att fortsatt övervakning är relevant.
Det finns stora osäkerheter i skattningar av halter i vatten utifrån uppmätta halter i
sediment och biota med hjälp av jämviktsfördelningsmetodik, vilket därför ej
rekommenderas. Uppmätta halter i dessa matriser jämfört med de gränsvärden som finns
för bentisk toxicitet samt för sekundär förgiftning av toppredatorer visar dock att kadmium
och kadmiumföreningar kan förekomma i skadligt höga halter i både sediment och biota.
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Kloralkaner C10-C13
Kloralkaner C10-C13 är en ämnesgrupp där de ingående ämnena har en molekylformel enligt
CxH(2x-y+2)Cly, där x=10-13 och y=1-13. Kloreringsgraden i kommersiella produkter varierar
vanligtvis mellan 49 och 70 %. Denna ämnesgrupp kallas ibland för SCCP (Short Chain lenght
Chlorinated Paraffins) eller på svenska, klorparaffiner. (EU RAR alkanes, C10-13, chloro 2000)
Kloralkaner är en industrikemikalie och används bl.a. som flamskyddsmedel och mjukgörare.
Användningen i läderoljor och för metallbearbetning har begränsats inom EU i och med direktiv
2002/45/EG; ytterligare begränsningar kan bli aktuella efter att översynen av riskbedömningen för
ämnesgruppen är klar. (Prioriteringsguiden KemI)
AA-EQS för kloralkaner C10-C13 är satt till 0,4 µg/l och MAC-EQS är satt till 1,4 µg/l för
inlandsvatten och andra ytvatten. Dessa EQS är baserade på QSsecpois.biota,16,6 mg/kg föda.

Beräknade riktvärden
Egenskaper för kloralkaner varierar med kolkedjans längd och graden av klorering. Till exempel
varierar log Kow för ämnesgruppen mellan 4,39-8,01; faktorn ökar med ökad kloreringsgrad.
Kloralkaner bedöms vara praktiskt taget olösliga i vatten vilket bland annat innebär att de i ett
vattensystem i stor utsträckning fördelas till sediment och biota. (EU RAR alkanes, C10-13, chloro
2000)
Koc för kloralkanerna kan, liksom Kow, förväntas öka med ökande kloreringsgrad. I EU:s
riskbedömning redovisas Koc från experimentella försök till 199 526 l/kg (för kloralkaner med en
55 % -ig kloreringsgrad). Detta värde anses i riskbedömningen verifiera metoden för att beräkna
Koc från Kow eftersom överrensstämmelsen mellan beräkningar och experimentellt värde var relativt
god. Detta kan vara relevant i de fall Koc behövs för kloralkaner med annan kloreringsgrad.
Kloralkaner har visats bioackumulera i både fisk och mollusker och BCF i intervallet 1173-7816 för
fisk och 24 000-40 900 för mussla listas i substansdatabladet (SDS C10-13 Chloroalkanes).
Tabell 21:

Beräknade riktvärden för kloralkaner C10-C13 i sediment samt QSsecpois.biota.

Riktvärde
Sediment
Limnisk miljö
Marin miljö
Biota
Limnisk och
marin miljö

Enhet
foc 1 %
Koc rek.a
0,80
0,80

foc median Koc
rek.a
10
5,0

foc 1 %
Koc min exp.
-

QSsecpois.biota.b
16,6

a)

199 526 l/kg (SDS C10-13-Chloralkanes)

b)

SDS C10-13-Chloralkanes

foc median
Koc min exp.
-

mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg VV

Övervakningsrelevans
Figur 20 visar en jämförelse mellan halter av kloralkaner och beräknade riktvärden, QSsecpois.biota och
EQS (för information om dataunderlaget, se avsnitt 2). Halten kloralkaner var i alla vattenprover
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(n=82) under detektionsgränsen (0,2 µg/l). Jämförelser med beräknade riktvärden visar att halter i
sediment (n=47) överskred riktvärdet i ca 6 % av proven medan halter i biota (n=12) var under
detektionsgränsen i alla prov; detektionsgränsen överskred inte QSsecpois.biota i något prov.
100%
90%
80%
70%
60%

Konc. > GV
Det. gr. > GV

50%

Konc. < GV
Konc. < 0,75 × GV

40%
30%
20%
10%
0%
Sediment

Biota

Vatten

Figur 22: Halter av kloralkaner C10-C13 i prov från sediment (n=47), biota (muskel; abborre, lake,
röding och öring; n=12) och vatten (ofiltrerade; n=82) jämfört med gränsvärden (GV).
Halter i sediment jämfördes med beräknade riktvärden (korrigerade för effekt av SPM) på 1 och
0,5 mg/kg TS för limniska respektive marina sediment. Halter i biota jämfördes med QSsecpois.biota på
16,6 mg/kg VV. Halter i vatten jämfördes med AA-EQS på 0,4 µg/l. (för information om
dataunderlaget, se avsnitt 2)

I biota överskred halten av kloralkaner inte QSsec.pois. i något prov, alla halter var under
detektionsgränsen och denna var i samtliga fall väl under gränsvärdet. Eftersom EQS för
vatten grundas på gränsvärdet för biota kan denna matris anses lämplig för övervakning
och jämförelser mot gränsvärden. Jämförelsen ger en indikation på att halter av kortkedjiga
kloralkaner i biota inte utgör något problem i Sverige, men dataunderlaget är för litet för att
några säkra slutsatser ska kunna dras.
Det faktum att det beräknade riktvärdet för sediment överskreds i ett antal av proven visar
dock att ämnet förekommer i miljön, i potentiellt skadliga nivåer.
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Kvicksilver och kvicksilverföreningar
Kvicksilver är en tungmetall som förekommer naturligt i miljön men i halter som på många lokaler
är förhöjda på grund av mänskliga aktiviteter som har lett till utsläpp till luft, vatten och mark.
Nuvarande kvicksilverbelastning i Sverige härrör till stor del från källor utanför landets gränser
eftersom ämnet kan transporteras långa sträckor i luft. Källor till utsläpp av kvicksilver är t.ex.
förbränning av kol, smältugnar, krematorier och avfallsförbränning. (KemIs hemsida)
Kvicksilver kan förekomma antingen i oorganisk eller i organisk form och specieringen beror på
bl.a. pH, redoxförhållanden och närvaro av olika ligander (Euro Chlor Risk Assessment mercury
1999). I biologiska system kan kvicksilversalter och elementärt kvicksilver ombildas till den mer
toxiska formen metylkvicksilver. Metylkvicksilver är också den form i vilken kvicksilver
företrädesvis förekommer i biota (Downs m.fl. 1998).
+

Hg

CH3

Figur 23: Struktur för metylkvicksilver

Eftersom metaller förekommer naturligt i miljön får, enligt dotterdirektivet, hänsyn tas till
bakgrundshalten av metallen. Jämförvärden från Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet,
sjöar och vattendrag (1999) och kust och hav (1999) finns listade i Tabell 22, dessa jämförvärden ska
representera ett ”naturligt tillstånd, utan mänsklig påverkan”.
För kvicksilver och kvicksilverföreningar är AA-EQS satt till 0,05 µg/l och MAC-EQS 0,07 µg/l.
Dessa värden är skyddande för pelagiska arter men inte för sekundär förgiftning av predatorer eller
för skydd av människors hälsa varför det i dotterdirektivet även har fastställts ett EQS för
kvicksilver och kvicksilverföreningar i biota. Anledningen till att ett övergripande gränsvärde inte
tagits fram är den att det för kvicksilver bedöms för osäkert att beräkna en halt i vatten utifrån en
halt i biota. EQSbiota för kvicksilver och kvicksilverföreningar är satt till 20 µg/kg våtvikt (Artikel 3.2
i dotterdirektivet).

Gränsvärden för sediment och biota
Gränsvärdet för kvicksilver i biota och dess lämplighet att användas i svenska förhållanden
diskuteras ingående i Niklasson (2007). I studien kunde inget entydigt samband ses mellan
kvicksilverbelastning i svensk miljö och negativa effekter på fiskätande däggdjur och fåglar.
I Förordning 1881/2006/EG anges ett gränsvärde för kvicksilver i fiskeriprodukter på 500
respektive 1000 µg/kg våtvikt beroende på art. 500 µg/kg våtvikt är också det gränsvärde som
rekommenderas av WHO/FAO. Dessa gränsvärden är i substansdatabladet (SDS Mercury)
rekommenderade för skydd av human hälsa och bakgrundhalt ska således inte adderas.
I och med att gränsvärdet för vatten endast antas skydda pelagiska arter och det därför är
nödvändigt att också (eller enbart) mäta halten av ämnet i biota (fisk eller mussla) bör ett beräknat
riktvärde för sediment motsvara halten av kvicksilver i biota i samma system. En sådan beräkning är
inom ramarna för föreliggande projekt inte möjlig att göra generellt för Sverige eftersom speciering
och fördelningen av metallen mellan olika matriser är mycket platsspecifika processer (Downs m.fl.
1998; Euro Chlor Risk Assessment 1999; Skyllberg m.fl. 2006).
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I substansdatabladet (SDS Mercury) anges 9,3 mg/kg TS som ett provisoriskt QSsediment, baserat på
toxicitetsstudier på fjädermyggslarver (Chironomus riparius; NOEC 28 d; säkerhetsfaktor 100). I
Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet Kust och Hav (1999) ges en översikt av
effektgränser framtagna av olika organ, för bl.a. kvicksilver i sediment. Dessa effektgränser ligger i
intervallet 0,13-0,4 mg/kg TS.
Tabell 22:

Jämförvärden för kvicksilver. ( Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och
vattendrag (1999) Naturvårdsverkets Rapport 4913 och kust och hav (1999)
Naturvårdsverkets rapport 4914)

Matris
Sediment
Limnisk miljö
Marin miljö
Biota
Limnisk miljö
Marin miljö

Abborrec
Blåmusslad
Strömming/sillc
Tånglakec
Östersjömusslad

Vatten
Sjöar och vattendrag

Jämförvärde

Enhet

80
40a

µg/kg TS
µg/kg TS

200b

µg/kg VV

40
200 (Östersjön)
500 (Västerhavet)
10
30
200

µg/kg VV
µg/kg TS
µg/kg VV
µg/kg VV
µg/kg TS

0,001

µg/l

a)

50-percentilen av förindustriella värden (från referensprover tagna på ca 55 cm djup)

b)

1-kilos gädda, muskel. Högre halter (200-500 µg/kg VV) kan vara naturliga i näringsfattiga skogssjöar

c)

muskel

d)

mjukvävnad

Tabell 23:

Gränsvärden för kvicksilver och kvicksilverföreningar från substansdatabladet
(SDS Mercury)

Matris

Gränsvärde

Enhet

Kommentar

Vatten

0,05

µg/l

AA-EQS, endast tillämplig om EQS för biota
används parallellt. Se Bilaga 1 i direktiv
2008/105/EG
EQSbiota

Biota

Sediment

Fisk

20

µg/kg VV

Fiskvaror

500-1000

µg/kg VV

9,3

mg/kg TS
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Övervakningsrelevans
Kvicksilver och kvicksilverföreningar har traditionellt mätts i biota i svensk miljöövervakning vilket
innebär att dataunderlaget är relativt stort för denna matris. Övervakningen har utförts både i fisk,
mussla och i sillgrissleägg. I fisk har mätningar utförts framförallt i muskelvävnad men i viss
utsträckning även i lever.
Jämförs halter i sediment (n=281), biota (n=3826) och vatten (n=27) med EQS för biota och
vatten samt gränsvärdet för sediment kan man se att AA-EQS inte överskreds i något vattenprov
medan knappt 5 % av sedimentproven och nästan 95 % av biotaproven innehöll halter över
gränsvärde/EQS (Figur 24) (för information om dataunderlaget, se avsnitt 2).
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Figur 24: Halter av kvicksilver och kvicksilverföreningar i prov från sediment (n=281), biota
(muskel; abborre, gädda, lake, mört, röding, sill/strömming, torsk, tånglake och öring
samt helkropp; blåmussla n=3826) och vatten (filtrerade 0,45 µm; n=27) jämfört med
gränsvärden (GV). Halter i sediment jämfördes med det provisoriska QSsediment på 9,3 mg/kg TS.
Halter i biota jämfördes med EQSbiota på 0,02 mg/kg VV. Halter i vatten jämfördes med AA-EQS
på 0,05 µg/l. (för information om dataunderlaget, se avsnitt 2)

Mätningar av kvicksilver i biota har traditionellt ingått i den svenska miljöövervakningen
vilket med tanke på ämnets toxicitet och bioackumulerande förmåga är att fortsatt
rekommendera.
Kvicksilvermätningar i vatten bör inte ensamt utgöra grund för statusklassificering och
riskbedömning eftersom negativa sekundärtoxiska effekter då riskerar att missas.
Kvicksilver ackumulerar även i sediment. Ett riktvärde för sediment beräknat utifrån de
EQS som är satta i dotterdirektivet har inte tagits fram inom föreliggande studie. Istället
rekommenderas användandet av ett effektbaserat riktvärde för skydd av sedimentlevande
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organismer. I och med att det provisoriska QSsediment som ges i substansdatabladet (SDS
mercury) är högre än de gränsvärden som listas i Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder
för miljökvalitet Kust och Hav (1999) bör det vidare utredas vilket som skulle vara ett
lämpligt gränsvärde för kvicksilver i sediment.
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Nickel och nickelföreningar
Nickel är en metall som förekommer naturligt i miljön men som även anrikas och används av
människan. De främsta användningsområdena för nickel är i legeringar och till förnickling, i
produkter som batterier och svetselektroder samt vid tillverkning av kemiska substanser
innehållande nickel (Danska naturvårdsverkets hemsida). Till vattenmiljö tillförs nickel bl.a. genom
torr- och våtdeposition, utsläpp från industri och kommunala reningsverk, avrinning och genom
naturliga erosionsprocesser (EHC Nickel 1991).
Nickel kan förekomma i olika former i miljön och specieringen beror på bl.a. pH och
redoxförhållanden. I naturliga vatten, med pH i intervallet 5-9, förekommer nickel främst som
tvåvärd jon (Ni2+) (EHC Nickel 1991).
Eftersom metaller förekommer naturligt i miljön får enligt dotterdirektivet hänsyn tas till
bakgrundshalten av metallen. Jämförvärden från Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet,
sjöar och vattendrag (1999) och kust och hav (1999) finns listade i Tabell 24, dessa jämförvärden ska
representera ett ”naturligt tillstånd, utan mänsklig påverkan”.
För nickel och nickelföreningar är AA-EQS satt till 20 µg/l, en halt som tagits fram som
dricksvattenstandard och avser skydda människor mot negativa effekter vid konsumtion av vatten.
Inget MAC-EQS är framtaget. EQS för nickel och nickelföreningar är preliminära i väntan på att
EU:s riskbedömning ska bli klar (Crane m.fl. 2007).
I substansdatabladet (SDS Nickel) utvärderas och föreslås QS för pelagiska arter, sekundär
förgiftning samt för skydd av human hälsa gällande intag via födan. För bentiska arter ges förslag på
ett indikativt gränsvärde. QSbiota, omräknat till en halt i vatten, är lägre än dricksvattenstandarden
(SDS Nickel). Det bör också tilläggas att QSwater som i substansdatabladet (SDS Nickel)
rekommenderas för skydd av pelagiska arter är 1,7 µg/l (löst fraktion), ett värde som enligt
resonemanget i databladet ska adderas till den naturliga bakgrundskoncentrationen. Detta är en
indikation på att AA-EQS för nickel och nickelföreningar är inte skyddande för alla
organsimgrupper/matriser.
Vidare är dricksvattenstandarden endast relevant för vatten som används som råvatten för
dricksvattenproduktion (Lepper 2005). Det kan således inte, innan ett övergripande gränsvärde för
nickel och nickelföreningar tagits fram, anses relevant att beräkna halter i sediment och biota som
motsvarar dricksvattenstandarden eftersom kontroll av dricksvattenkvalitén företrädesvis utförs i
vattenfas.

Gränsvärden för sediment och biota
I vattensystem förekommer nickel och nickelföreningar på lerpartiklar och organiskt material,
metallen kan således förväntas finnas i sediment, och i vattensystem med antropogen belastning av
nickel kan koncentrationer av metallen vara högre än de som orsakas av naturliga erosionsprocesser
(EHC Nickel 1991). Resultat från mätningar av nickel och nickelföreningar i sediment kan jämföras
mot det indikativa gränsvärdet, ca 2,9 mg/kg våtvikt, beräknat med jämviktsfördelningsmetodik
från PNECaqua i riskbedömningen av nickel, för sediment som redovisas i substansdatabladet (SDS
Nickel).
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Nickel är ett essentiellt spårämne för växter och bakterier, och för terrestra djur samt potentiellt ett
essentiellt spårämne för akvatiska djur (Muyssen m.fl. 2004; Chowdhury m.fl. 2008). Upptag och
exkretion av nickel i fisk tycks regleras aktivt av vissa arter och man har för nickel, liksom för flera
andra metaller, kunnat se ett negativt samband eller brist på samband mellan nickelkoncentrationen
i omgivande vatten och motsvarande halt i biota (Chowdhury m.fl. 2008; McGeer m.fl. 2003).
Nickel tycks inte biomagnifieras i akvatiska näringskedjor (EHC Nickel 1991).
Slutsatsen att kan således dras att halter av nickel i biota, utifrån en vattenkoncentration, inte bör
göras med hjälp av BCF. Resultat från mätningar av nickel i biota kan istället göras mot det i
substansdatabladet (SDS Nickel) rekommenderade gränsvärdet för skydd mot sekundär förgiftning
av nickel, QSsecpois.biota, 0,73 mg/kg våtvikt. Riktvärdet för skydd av human hälsa vid intag av fisk och
skaldjur är något lägre (0,67 mg/kg våtvikt) men eftersom detta värde grundar sig på endast en
studie rekommenderar man i substansdatabladet (SDS Nickel) att det ska användas med
försiktighet.
Tabell 24:

Jämförvärden för nickel. (Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och
vattendrag (1999) Naturvårdsverkets Rapport 4913 och kust och hav Naturvårdsverkets
rapport 4914)

Matris
Sediment
Limnisk miljö
Marin miljö
Biota
Marin miljö

Jämförvärde

Enhet

10
30/33a

mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS

Östersjömusslac

0,06
4 (Östersjön)
1 (Västerhavet)
0,1
0,2 (Östersjön)b
0,35 (Västerhavet)d
4

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Sjöar
Vattendrag

0,2
0,3-0,5

µg/l
µg/l

Abborreb
Blåmusslac
Strömming/sillb
Tånglake

TS
TS
VV
TS

Vatten

a)

50-percentilen av förindustriella värden (från referensprover tagna på ca 55 cm djup). Svensk
standard/Totalanalys

b)

Lever

c)

Mjukvävnad

d)

Filé

Tabell 25:

Gränsvärden för nickel och nickelföreningar, från substansdatabladet (SDS Nickel)

Matris

Gränsvärde

Enhet

Kommentar

1,7

µg/l

Biota

0,73

mg/kg VV

MPA, adderas till
bakgrundskoncentrationen
QSsecpois.biota

Sediment

2,9

mg/kg VV

Indikativt gränsvärde

Vatten

Pelagiska arter
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Övervakningsrelevans
Halter av nickel i sediment (n=261), biota (207) och vatten (n=27) jämfördes mot de gränsvärden
som anges i substansdatabladet samt med EQS (Figur 25) (för information om dataunderlaget, se
avsnitt 2).
I sediment överskreds gränsvärdet i nästan 70 % av proven vilken innebär att de på dessa lokaler
kan finnas en risk för negativa effekter för sedimentlevande organismer på grund av förhöjda
nickelhalter3. I biota överskreds QSsecpois.biota i ett fåtal prov. I vatten överskreds inte EQS. När det
gäller vattenproven bör det dock tilläggas att om PNEC för pelagiska arter (1,7 µg/l), adderat till
bakgrundskoncentrationen för sjöar, jämförs mot halterna i vatten, så överskreds gränsvärdet i ca
19 % av proven.
100%
90%
80%
70%
60%

Konc. > GV
Det. gr. > GV

50%

Konc. < GV
Konc. < 0,75 × GV

40%
30%
20%
10%
0%
Sediment

Biota

Vatten

Figur 25: Halter av nickel och nickelföreningar i prov från sediment (n=261), biota (muskel;
abborre, lake, röding, och öring samt helkropp; blåmussla n=207) och vatten (filtrerade 45
µm el. motsvarande; n=1929) jämfört med gränsvärden (GV). Halter i sediment jämfördes
med det indikativa gränsvärdet 13 mg/kg TS (beräknat från 2,9 mg/kg VV med standardvärden
för kvoten våtvikt:torrvikt). Halter i biota jämfördes med QSsecpois.biota på 0,73 mg/kg VV. Halter i
vatten jämfördes med AA-EQS på 20 µg/l. (för information om dataunderlaget, se avsnitt 2)

Mätningar av nickel i vatten indikerar att halter i svenska vatten inte överskrider EQS.
Jämförs halterna i vatten istället med PNEC för pelagiska arter tycks det däremot som att
det nästan i en femtedel av proven var så höga halter att det finns en risk för negativa
effekter att kan uppstå.
Jämförs halter i sediment och vatten med gränsvärden för skydd av sediment respektive
vattenlevande organismer tycks det också som att det finns områden med förhöjda
nickelhalter, där det kan finnas en risk för negativa effekter.
Det indiktativa gränsvärdet, på våtviktsbasis, räknades om till en koncentration på torrviktsbasis med en
faktor på 4,6 (kvoten våtvikt:torrvikt för standardvärden från TGD 2003)
3
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Nickel bör således även fortsättningsvis ingå i den fortsatta miljöövervakningen, vid
mätningar i vatten bör provtagning (och analys) utföras enligt vattendirektivets kriterier. I
väntan på att riskbedömningen för nickel blir klar och ett EQS fastställs bör jämförelser
göras mot både nuvarande EQS och PNEC för pelagiska arter.
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Nonylfenol (4-nonylfenol)
Nonylfenol (Figur 26) är en industrikemikalie som används för att framställa olika derivat så som
nonylfenoletoxylater, nonylfenolsulfider och tris(nonylfenol)fosfit. Användningen av nonylfenol
och nonylfenoletoxylater har begränsats i och med att direktivet 2003/53/EG trädde i kraft 2005.
De olika nonylfenolderivaten kan i miljön brytas ner till nonylfenol i olika utsträckning beroende på
omgivande faktorer så som syremättnad, adaption av mikrober och temperatur (EU RAR
nonylphenol 2002).

OH
R

*

Figur 26: Generell struktur för nonylfenol. R symboliserar en alkylgrupp med nio kol.

AA-EQS för nonylfenol är satt till 0,3 µg/l, ett värde som baseras på toxicitetsdata för pelagiska
arter. För skydd mot korttidseffekter, MAC-EQS, är gränsvärdet satt till 2,0 µg/l. EQS för
nonylfenol är detsamma för limniska och marina vatten.

Beräknade riktvärden
Nonylfenol är en hydrofob organisk substans med ett log Kow -värde på 4,48 (EU RAR
nonylphenol 2002). Ämnet är ickejoniskt under naturliga förhållanden men strukturen är polär
vilket kan påverka fördelningen mellan olika matriser, se nedan.
I ett vattensystem fördelas nonylfenol till stor del till partikulärt material och sediment. Nonylfenol
bryts ner långsamt i sediment, halveringstiden är troligtvis flera år under svenska förhållanden.
Navarro m.fl. (2009) visade i sina studier att fördelningen av nonylfenol mellan sediment och vatten
korrelerar väl med halten av organiskt kol i sedimenten. Resultat från studier av Roy (1990, citerad i
EU RAR nonylphenol 2002) indikerar att även andra faktorer än fraktionen organiskt kol i
jord/sedimentprovet påverkar adsorptionen.
Koc beräknat i EUSES baserat på log Kow 4,48 anges i riskbedömningen till 5360 l/kg. Detta värde
har använts i riskbedömningen för beräkningar och vid modellering. Navarro m.fl. (2009) studerade
nonylfenols sorptiva egenskaper och kunde visa att log Koc för ämnet varierade mellan 4,13-4,69
(Koc 13 500 – 49 000) vilket är ett betydligt snävare spann än det som Roy (1990, citerad i EU RAR
nonylphenol 2002) visade (Koc 22 000 – 490 000). Navarro kunde verifiera sina resultat genom
fältstudier.
Ahel m.fl. (1994, Citerad i EU RAR nonylphenol 2002) har visat att för alger kan
biokoncentrationen öka under sommaren och då nära utsläppspunkter. För fisk (Pimephales promelas)

109

Bedömning av miljögiftspåverkan i vattenmiljö
Samordnad metodutveckling

IVL rapport B1891

drog dock Ward och Boeri (1991) slutsatsen att upptag och koncentration tycks vara oberoende av
vattenkoncentrationen.
I studien av Ahel m.fl. (1994, Citerad i EU RAR nonylphenol 2002) konstaterades att nonylfenol
biokoncentreras i fisk men att biomagnifieringen av ämnet är liten eftersom halterna var högre i alg
än i fisk och i and. Biokoncentrationsfaktorer för fisk och mussla från empiriska studier
rapporterade i riskbedömningen för nonylfenol varierar mellan 13 l/kg TS och 1300 l/kg,
respektive 10 och 3000 l/kg VV. I en senare studie av Gadzala m.fl. (2009) rapporterades BCF för
nonylfenol (4-n-NF) på 518.
Arukwe et al. (2000) har studerat nonylfenol i lax (Salmo salar) och kunnat påvisa att över 80 % av
nonylfenolen konjugeras med glukoronsyra i fisken med en halveringstid mellan 24 och 48 timmar.
Tabell 26 visar riktvärden för nonylfenol i sediment och biota beräknade enligt metodiken
presenterad i avsnitt 3.
Tabell 26:
Riktvärde
Sediment

Biota
Limnisk och
marin miljö

Beräknade riktvärden för nonylfenol i sediment och biota
Enhet
foc 1 %
Koc rek.a
16
16

foc median
Koc rek.a
210
100

foc 1 %
Koc min exp.b
40
40

foc median
Koc min exp.b
530
250

BCF rek.c
fisk
380

BCF min
emp.e fisk
160

BCF rek.d
mussla
600

BCF min
mussla

µg/kg TS
µg/kg TS

µg/kg VV

a) Koc 5360, beräknat (EU RAR nonylphenol 2002)
b) Koc 13500 (Navarro m.fl. 2009)
c) BCF 1280 (EU RAR nonylphenol 2002)
d) BCF 2000 (EU RAR nonylphenol 2002)
e) BCF 518 (Gadzala m.fl. 2009)

Övervakningsrelevans
Figur 27 visar hur halter av nonylfenol (summan av 4-n-nonylfenol och 4-iso-nonylfenol) i prov
från sediment, biota och vatten förhåller sig till beräknade riktvärden eller EQS (för information
om dataunderlaget, se avsnitt 2).
I sedimentproverna överskreds det i denna studie beräknade riktvärdet i över 60 % av proven
(n=67) (beräkningen har gjorts med medianvärde för foc och det i riskbedömningen
rekommenderade värdet på Koc samt med en korrigeringsfaktor på 2 för att kompensera för
skillnaden mellan totalhalthalt och löst halt). Majoriteten av proverna är dock tagna i urbana miljöer
eller lokaler med punktutsläpp där en belastning av nonylfenol kan förväntas (Remberger m.fl.
2003).
I biota överskreds det beräknade riktvärdet (beräkningen gjordes med det i substansdatabladet (SDS
Nonylphenol) rekommenderade BCF) inte i något prov. Endast i ett prov var halten över
detektionsgränsen och uppmättes där till 15 ng/g LV (motsvarande 0,14 µg/kg VV). Görs
jämförelsen istället med ett riktvärde för nonylfenol i biota beräknat på lipidviktsbasis
(5,5 mg/kg LV, BCF 16 700; Ekelund m.fl. citerad i EU RAR nonylphenol 2002) överskred
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detektionsgränsen riktvärdet i 30 % av proven medan den enda fastställda halten var under
riktvärdet.
I vattenproverna överskreds riktvärdet i 7 % av proven (totalhalt, n=85). Endast den grenade
isomeren, 4-iso-nonylfenol, förekom i halter över detektionsgränsen (DL=0,1 respektive 0,01 för 4iso-nonylfenol och 4-n-nonylfenol).
100%
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Konc. > GV
Det. gr. > GV

50%
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Konc. < 0,75 × GV
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0%
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Figur 27: Halter av nonylfenol i prov från sediment (n=67), biota (muskel; abborre, lake, röding,
skrubbskädda, öring; n=18) och vatten (ofiltrerade; n=85) jämfört med beräknade
gränsvärden (GV). Halter i sediment jämfördes med beräknade riktvärden (korrigerade för effekt
av SPM) på 110 och 50 µg/kg TS för limniska respektive marina sediment. Halter i biota
jämfördes med det beräknade riktvärdet 0,38 mg/kg VV. Halter i vatten jämfördes med AA-EQS
på 0,3 µg/l. (för information om dataunderlaget, se avsnitt 2)

Den höga frekvensen överskridanden i sediment kan antingen bero på att en stor andel av
proven var tagna i närheten av potentiella utsläppskällor, och att halten av nonylfenol i
vatten faktiskt överskred EQS i flertalet av dessa lokaler. Det kan dock vara så att
osäkerheten i det beräknade riktvärdet ger en felaktig bild av halten i vatten och därmed
också den kemiska statusen. I vilket fall bör sediment vara en lämplig alternativ matris för
övervakning av nonylfenol eftersom ämnet ackumuleras i denna matris.
Huruvida biota är lämplig som alternativ övervakningsmatris är svårt att bedöma.
Empiriskt framtagna BCF indikerar att nonylfenol biokoncentreras. Snabb metabolism i
fisk kan dock innebära att mätningar i biota, för att bedöma en vattenhalt, inte är lämpliga.
Sammantaget tycks det dock som att nonylfenol är relevant att inkludera i svensk
miljöövervakning, i vatten men eventuellt även i sediment.

111

Bedömning av miljögiftspåverkan i vattenmiljö
Samordnad metodutveckling

IVL rapport B1891

Oktylfenol (4-(1,1’,3,3’-tetrametyl-butylfenol)
Oktylfenol är en industrikemikalie som främst används för framställning av olika fenoliska resiner
som till största delen används vi däcktillverkning. Ämnet används även för att tillverka
oktylfenoletoxylater som används som ytaktiv substans i olika kemiska produkter. (Brooke m.fl.
2005)
CH3
HO

CH3

H3C
H3C

CH3

Figur 28: Struktur för oktylfenol (CAS nr 140-66-9)

AA-EQS för oktylfenol i inlandsytvatten och andra ytvatten är satt till 0,1 respektive 0,01 µg/l
baserat på toxicitetsdata för pelagiska arter. MAC-EQS anges i dotterdirektivet som ej tillämpligt
för oktylfenol.

Beräknade riktvärden
Oktylfenol är en hydrofob organisk substans med ett logKow värde på 4,12 (Brooke m.fl. 2005).
Ämnets struktur är polär vilket kan påverka fördelningen mellan olika matriser, ett pKa på cirka 10
innebär dock att ämnet i naturliga vatten förekommer främst i odissocierad form. Oktylfenol bryts
ner mikrobiellt i naturliga system, en process som påskyndas av adaption av mikroberna och högre
temperatur, även syretillgången påverkar nedbrytningshastigheten (Brooke m.fl. 2005).
I ett vattensystem fördelas oktylfenol till stor del till partikulärt material och sediment (Brooke m.fl..
2005). Navarro m.fl. (2009) har i sin studie kunnat visa att fördelningen av oktylfenol mellan vatten
och sediment och suspenderat material korrelerar väl med halten organiskt kol i partiklarna.
Experimentellt framtagna Koc för oktylfenol har rapporterats i intervallet 3 500-18 000 l/kg
(Johnson m.fl.1998 Citerad i Brooke m.fl. 2005; Navarro m.fl. 2009). I substansdatabladet (SDS
Octylphenols) används värdet 2 740 l/kg för jämviktsberäkningar, detta värde är beräknat i EUSES
utifrån Kow.
Oktylfenol har visat sig vara lågt till måttligt bioackumulerande i fisk, vilket Brooke m.fl. (2005)
konstaterat efter en genomgång av ett antal bioackumulationsstudier. Bioackumulation i däggdjur är
mindre trolig på grund av den låga biotillgängligheten och effektiva nedbrytningsfömågan av ämnet
hos dessa arter. I en studie av metabolism av 4-tert-oktylfenol i regnbågsforell (Oncorhynchus mykiss)
kunde Ferreira-Leach och Hill (2000) visa att ämnet bryts ner effektivt i levern men att det
ackumuleras i flera andra vävnader. Värden på BCF rapporterade i SDS och riskbedömningen
varierar mellan 46 och 6000. En BCF på 634 beräknad utifrån Kow, rekommenderas i
riskbedömningen.
Beräknade riktvärden för sediment och biota presenteras i Tabell 27.
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Sediment
Limnisk miljö
Marin miljö
Biota
Limnisk miljö
Marin miljö
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Beräknade riktvärden för oktylfenol i sediment och biota
Enhet
foc 1 %
Koc rek.a
2,7
0,27

foc median
Koc rek.a
36
1,7

foc 1 %
Koc alt.b
4,0
0,40

foc median
Koc alt.b
52
2,5

µg/kg TS
µg/kg TS

BCF rek.c
fisk
63
6,3

BCF min.d
fisk
4,6
0,46

BCF rek.
mussla
-

BCF min
mussla
-

µg/kg VV
µg/kg VV

a)

Koc 2740 l/kg (Brooke m.fl. 2005)

b)

Koc 3981 l/kg (Navarro m.fl. 2009)

c)

BCF 634 (Brooke m.fl. 2005)

d)

BCF 46 (Tsuda m.fl. 2000)

Övervakningsrelevans
Figur 29 visar jämförelsen mellan halter av oktylfenol (summan av 4-t-oktylfenol och 4-noktylfenol) jämfört mot EQS och beräknade riktvärden (för information om dataunderlaget, se
avsnitt 2).
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Figur 29: Halter av oktylfenol i prov från sediment (n=64), biota (muskel; abborre, lake, röding,
skrubbskädda, öring; n=18) och vatten (ofiltrerade; n=85) jämfört med gränsvärden (GV).
Halter i sediment jämfördes med beräknade riktvärden (korrigerade för effekt av SPM) på 18 och
0,85 µg/kg TS för limniska respektive marina sediment. Halter i biota jämfördes med beräknade
riktvärden på 63 µg/kg VV för limnisk biota. Halter i vatten jämfördes med AA-EQS på 0,1 och
0,01 µg/l för limniska respektive marina vatten. (för information om dataunderlaget, se avsnitt 2)

Jämförelsen för oktylfenol uppvisar samma mönster som den för nonylfenol varför det kan vara
rimligt att dra liknande slutsatser avseende övervakningsrelevansen för de två ämnesgrupperna.
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Huruvida biota är lämplig som alternativ övervakningsmatris är svårt att bedöma.
Empiriskt framtagna BCF indikerar dock att oktylfenol biokoncentreras.
Den höga frekvensen i sediment kan antingen bero på att en stor andel av proven var tagna
i närheten av potentiella utsläppskällor, och att halten av oktylfenol i vatten faktiskt
överskred EQS i flertalet av dessa lokaler. Det kan dock vara så att osäkerheten i det
beräknade riktvärdet ger en felaktig bild av halten i vatten och därmed också den kemiska
statusen.
Sammantaget tycks det dock som att oktylfenol är relevant att inkludera i svensk
miljöövervakning fortsättningsvis, företrädesvis i vatten medan sediment kan användas
som en alternativ matris för mätningar.
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Polycykliska aromatiska kolväten
De polycykliska aromatiska kolväten som finns med bland vattendirektivets prioriterade ämnen och
som klassificerats som prioriterat farliga och/eller har identifierats vara intressant ur
övervakningssyfte enligt Naturvårdsverkets Rapport 5801 är antracen (prioriterat ämne nr 2),
fluoranten (prioriterat ämne nr 15), och benso(b+k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3cd)pyren, och benzo(ghi)perylen (prioriterade ämnen nr 28). Samtliga utom antracen har
identifierats vara ämnen av nationellt/regionalt intresse.
AA-EQS för vattendirektivets polycykliska aromatiska kolväten presenteras i Tabell 28. För
fluoranten baseras värdet på toxicitetsdata för bentiska arter, för de övriga substanserna på
toxicitetsdata för pelagiska arter. För samtliga ämnen utom naftalen är EQS samma för limniska
och marina vatten. För antracen, fluoranten och benso(a)pyren finns även MAC-EQS, för skydd
mot korttidseffekter, vilka är satta till 0,4 µg/l, 1 µg/l respektive 0,1µg/l.
Tabell 28: Vattendirektivets EQS avseende långtidseffekter för polycykliska aromatiska
kolväten
Ämne
Antracen

AA-EQS
limniska vatten
0,1

AA-EQS
marina vatten
0,1

Fluoranten

0,1

0,1

Benso(b+k)fluoranten

0,03

0,03

Benso(a)pyren

0,05

0,05

∑Indeno(1,2,3-cd)pyren
+ Benso(ghi)perylen

0,002

0,002

Beräknade riktvärden
Polycykliska aromatiska kolväten är hydrofoba organiska ämnen, log Kow-värden för de som
regleras av vattendirektivet varierar mellan 3,7-7,52 (SDS PAH). I vatten fördelas de till stor del till
partikulärt material och sediment (se t.ex. Hawthorne m.fl., 2006; Witt m.fl., 2009). Hawthorne m.fl.
(2006) bestämde experimentellt Koc- värden för PAHer i 114 sedimentprover från åtta lokaler med
stor variation i föroreningsgrad, halt organiskt kol, och sedimenttyp. Foc-halten i proverna varierade
mellan 0,3-42 % med medianvärden mellan 2,4 och 5,5 % för de olika lokalerna. De
rekommenderade alternativt lägsta rapporterade Koc-värdena från substansdatabladet jämförs i
Tabell 29 med värden beräknade från Kow samt värden som uppmätts av Hawthorne m.fl. (2006).
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Koc-värden för PAHer rekommenderade eller lägsta rapporterade i SDS, samt
beräknade värden och värden uppmätta av Hawthorne m.fl. (2006).

Ämne

SDS
28 184
144 544

Beräkna
ta
15 849
47 863

Uppmätt
mina
18 621
20 893

Uppmätt
maxa
32 359 365
31 622 777

Uppmätt
mediana
489 779
575 440

Antracen
Fluoranten
Benso(b+k)fluorant
en

6 456 542

660 693

407 380

275 422
870

5 011 872

Benso(a)pyren

5 000 000

467 735

338 844

177 827
941

4 466 835

Indeno(1,2,3cd)pyren

-

1 819
701

602 560

660 693
448

38 904
514

Benzo(ghi)perylen

23 988
329

1 819
701

269 153

812 830
516

10 715
193

Kommentar
till SDS
Använt i SDS
Rekommender
at i SDS
Experimentellt
medel för BkF
Medel i
bakgrundsdat
a använt i
SDS
Experimentellt
medel

a) Värden från Hawthorne m.fl. (2006)

I Tabell 29 visas att Koc-värden uppmätta i naturliga sediment kan skilja stort. Lägsta och högsta
Koc-värden uppmätta av Hawthorne m.fl. (2006) skiljer sig mellan 500 och 3000 gånger. Beroende
på val av Koc-värden kan alltså riktvärden för PAHer i sediment baserade på vattendirektivets EQS
för vatten skilja upp till 3000 gånger. De rekommenderade alternativt lägsta värdena rapporterade i
SDS är 1,8-89 gånger högre än de lägsta av Hawthorne m.fl. (2006) uppmätta värdena. De är dock
betydligt lägre (ca 30 till 1000 gånger) än uppmätta maxvärden, vid en jämförelse mot
medianvärden något lägre eller av samma storleksordning. Då de rekommenderade alternativt lägsta
värdena rapporterade i substansdatabladet ligger i det nedre intervallet av uppmätta Koc-värden
bedöms risken att underskatta halter av PAHer i vatten, baserat på riktvärden för sediment baserade
på dessa relativt låg.
I Tabell 30 visas beräknade riktvärden för olika PAH i limniska sediment beräknade enligt metodik
i avsnitt 3.2 vid olika val av Koc- samt foc-värden. I Tabell 31 visas motsvarande för marin miljö. Då
vattendirektivets EQS för fluoranten är baserat på sedimenttoxicitet har ingen jämviktsfördelning
gjorts för detta ämne, utan det rekommenderas att QSsediment, 129 µg/kg torrsubstans, från
substansdatabladet (SDS Fluoranten) används för sediment.
Tabell 30:

Beräknade riktvärden för limniska sediment (µg/kg TS) beroende på val av Koc och
foc.

Ämne

foc 1 %, Koc rek.

Antracen

28

foc median, Koc
rek.
370

foc 1 %, Koc
min
19

foc median, Koc
min
240

Fluoranten

-

-

-

-

Benso(b+k)fluoranten

1900

25 000

120

1 600

Benso(a)pyren

2500

33 000

170

2 200

∑Indeno(1,2,3-cd)pyren
+ Benso(ghi)perylena

480

6 200

5,4

70

116

Bedömning av miljögiftspåverkan i vattenmiljö
Samordnad metodutveckling

Tabell 31:

IVL rapport B1891

Beräknade riktvärden för marina sediment (µg/kg TS) beroende på val av Koc och
foc.

Ämne

foc 1 %, Koc rek.

Antracen
Fluoranten
Benso(b+k)fluoranten
Benso(a)pyren
∑Indeno(1,2,3-cd)pyren
+ Benso(ghi)perylen

28
1900
2500
480

foc median, Koc
rek.
180
12 000
16 000
3 000

foc 1 %, Koc min
19
120
170
5,4

foc median, Koc
min
120
770
1 100
34

Samtliga PAHer som ingår bland vattendirektivets prioriterade ämnen har log Kow-värden som
indikerar att de kan biokoncentreras och att de har potential för biomagnifiering i näringsväven.
Uppmätta halter av PAHer i biota har dock visats sjunka med ökande trofinivå (Broman m.fl.,
1990; Neff och Burns, 1996; Wan m.fl., 2007; Nfon m.fl., 2008). Wan m.fl. (2007) och Nfon m.fl.
(2008) fann trofiska magnifieringsfaktorer (TMF) < 1, och Nfon m.fl. (2008) även BMF < 1 för
vattendirektivets PAHer. Detta har förklarats med lägre assimileringsförmåga samt effektiv
metabolism av ämnena hos djur på högre trofiska nivåer.
I substansdatabladen (SDS PAH) återfinns biokoncentrationsfaktorer för fisk (för fluoranten,
benso(a)pyren och benso(k)fluoranten) och för musslor (fluoranten och benso(a)pyren).
Dataunderlaget är dock begränsat och vissa värden är beräknade från log Kow. I Tabell 32 listas
beräknade riktvärden för PAHer i biota.
Tabell 32:

Beräknade riktvärden för PAHer i biota. De i substansdatabladet (SDS PAH) lägsta
angivna BCF har använts vid beräkningarna.

Ämne

Limnisk
miljö
Mussla

Fisk

Mussla

Fisk

Antracen

26

16

26

16

Fluoranten

900

150

900

150

µg/kg VV

Benso(b+k)fluoranten

-

260

-

260

µg/kg VV

Benso(a)pyren

0,45

7,3

0,45

7,3

µg/kg VV

∑Indeno(1,2,3cd)pyren +
Benso(ghi)perylen

56

a

Marin miljö

56

a

Enhet

µg/kg VV

µg/kg VV

a) BCF för kräftdjur använt vid beräkningen

I en genomgång av van der Oost (2003) konstateras det att bioackumulering av PAH i fisk generellt
ej har observerats och att PAH-koncentrationer i fiskvävnad ej kan användas för att skatta
exponeringskoncentrationer, detta till följd av effektiv metabolism. Framtagande av riktvärden för
fisk rekommenderas därför ej. Mätningar i musslor har använts i stor omfattning för övervakning
av PAHer, särskilt i samband med oljeutsläpp (se t.ex. Boehm m.fl. 2007; Soriano m.fl. 2007). Även
musslor har förmåga att metabolisera PAHer men elimineringshastigheten är lägre än i fisk (Neff
och Burns, 1996). Dataunderlaget avseende bioackumulering hos musslor i substansdatabladen
(SDS) är dock begränsat varför framtagande av riktvärden ej rekommenderas.
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Övervakningsrelevans
Jämförelser mellan halter i sediment, biota och vatten och beräknade riktvärden och EQS för
PAHer visas i Figur 30 - Figur 34 (för information om dataunderlaget, se avsnitt 2).
I sediment överskreds det beräknade riktvärdet i ett fåtal prover för benso(a)pyren och antracen.
Halten av benso(b+k)fluoranten respektive fluoranten överskred det beräknade riktvärdet
respektive QSsediment i knappt 50 % av proven och halten av indeno(1,2,3-cd)pyren +
benso(g,h,i)perylen överskred riktvärdet i drygt 70 % av proven.
I de miljöövervakningsdata för biota som ingår i föreliggande studie har PAH analyserats endast i
ett fåtal prover. Halter i dessa fiskprover överskred inte de beräknade riktvärde i något prov. Detta
är vad som kan förväntas då nedbrytning av PAH i fisk kan antas vara relativt snabb, jämförelsen
mellan PAH i fisk och ett beräknat riktvärde är således inte relevant för att bedöma halten av ämnet
i vattenfas (se resonemang ovan). Mätningar i musslor kan eventuellt ge en mer rättvis bild av
halten av PAHer i vatten.
Halter av PAHer i vattenprover överskred inte EQS i något prov. Summan av detektionsgränserna
för indeno(1,2,3-cd)pyren och benso(g,h,i)perylen (0,01 µg/l för respektive ämne) överskred dock
EQS vilket innebär att det inte är möjligt att bedöma i vilken utsträckning denna ämnesgrupp utgör
ett problem. Fram till analysresultat med lägre detektionsgränser finns att tillgå bör indeno(1,2,3cd)pyren och benso(g,h,i)perylen även fortsättningsvis betraktas som en potentiellt problematisk
ämnesgrupp.

118

Bedömning av miljögiftspåverkan i vattenmiljö
Samordnad metodutveckling

IVL rapport B1891

100%
90%
80%
70%
60%

Konc. > GV
Det. gr. > GV

50%

Konc. < GV
Konc. < 0,75 × GV

40%
30%
20%
10%
0%
Sediment

Biota

Vatten

Figur 30: Halter av benso(a)pyren i prov från sediment (n=95), biota (muskel; lake, röding, öring;
n=8) och vatten (ofiltrerade; n=82) jämfört med gränsvärden (GV). Halter i sediment
jämfördes med beräknade riktvärden (korrigerade för effekt av SPM) på 0,47 och 0,23 mg/kg TS
för limniska respektive marina sediment. Halter i biota jämfördes med det beräknade riktvärdet
7,3 µg/kg VV. Halter i vatten jämfördes med AA-EQS på 0,05 µg/l. (för information om
dataunderlaget, se avsnitt 2)
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Figur 31:
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Halter av benso(b+k)fluoranten i prov från sediment (n=96), biota (muskel; lake, röding,
öring; n=8) och vatten (ofiltrerade; n=82) jämfört med gränsvärden (GV). Halter i sediment
jämfördes med beräknade riktvärden (korrigerade för effekt av SPM) på 0,36 och 0,17 mg/kg TS
för limniska respektive marina sediment. Halter i biota jämfördes med det beräknade riktvärdet
0,26 mg/kg VV. Halter i vatten jämfördes med AA-EQS, 0,03 µg/l. (för information om
dataunderlaget, se avsnitt 2)
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Figur 32: Halter av indeno(1,2,3-cd)pyren + benso(g,h,i)perylen i prov från sediment (n=95), biota
(muskel; lake, röding, öring; n=8) och vatten (ofiltrerade; n=82) jämfört med gränsvärden
(GV). Halter i sediment jämfördes med beräknade riktvärden (korrigerade för effekt av SPM) på
31 och 15 µg/kg TS för limniska respektive marina sediment. Halter i biota jämfördes med det
beräknade riktvärdet 56 µg/kg VV. Halter i vatten jämfördes med AA-EQS, 0,002 µg/l. (för
information om dataunderlaget, se avsnitt 2)
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Halter av fluoranten i prov från sediment (n=94), biota (muskel; lake, röding, öring; n=8)
och vatten (ofiltrerade; n=82) jämfört med gränsvärden (GV). Halter i sediment jämfördes
med QSsediment på 129 µg/kg TS. Halter i biota jämfördes med det beräknade riktvärdet
150 µg/kg VV. Halter i vatten jämfördes med AA-EQS, 0,1 µg/l. (för information om
dataunderlaget, se avsnitt 2)
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Figur 34: Halter av antracen i prov från sediment (n=87), biota (muskel; lake, röding, öring; n=8)
och vatten (ofiltrerade; n=82) jämfört med gränsvärden (GV). Halter i sediment jämfördes
med beräknade riktvärden (korrigerade för effekt av SPM) på 190 och 90 µg/kg TS för limniska
respektive marina sediment. Halter i biota jämfördes med det beräknade riktvärdet 16 µg/kg VV.
Halter i vatten jämfördes med AA-EQS, 0,1 µg/l. (för information om dataunderlaget, se avsnitt 2)
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att sediment kan vara en lämplig alternativ matris
för mätningar av PAH. Ämnena fördelas i vattenmiljön i stor utsträckning till sediment och
vattendirektivets EQS för fluoranten är baserat på sedimenttoxicitet. Vid mätningar i
sediment rekommenderas det att korrigeringsfaktorer används för att korrigera för
skillnader mellan total och löst halt av ämnena i vatten, se avsnitt 3.2 (ej tillämpligt för
fluoranten).
För biota rekommenderas ej framtagande av riktvärden för statusklassificering enligt
vattendirektivet. Mätningar i musslor kan dock vara lämpligt för trendövervakning.
Benso(a)pyren, benso(b+k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)pyren och benso(g,h,i)perylen,
fluoranten och antracen återfinns alla i detekterbara halter i sediment. Alla dessa
ämnen/ämnesgrupper kan således vara relevanta att även fortsättningsvis övervaka.
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Tributyltennföreningar
Tributyltennföreningar (TBT) har historiskt främst använts i antifouling-medel på båtar men ämnet
förekommer även i andra produkter som används i samhället. Idag är användningen av TBT som
båtbottenfärg helt förbjuden enligt EU direktiv 782/2003/EG.
CH3

H3C

Sn +

CH3

Figur 35: Struktur för TBT (katjon)

AA-EQS för TBT är satt till 0,0002 µg/l för både inlandsvatten och andra ytvatten, ett värde som
baseras på toxicitetsdata för pelagiska arter.

Beräknade riktvärden
I ett vattensystem fördelas TBT till stor del till partikulärt material och sediment. I sedimentet sker
nedbrytning av ämnet, om än långsam, under anaeroba förhållanden kan halveringstiden vara tiotal
år (Antizar-Ladislao, 2008).
Fördelningen av TBT till sediment är beroende av substansens speciering. I sötvatten föreligger
ämnet huvudsakligen som positivt laddad jon (TBT+) men även som neutralt hydroxylkomplex
(TBTOH) (Berg m.fl., 2001). I havsvatten föreligger substansen huvudsakligen som
hydroxylkomplex (TBTOH) (Burton m.fl., 2004). Detta innebär att olika processer är av olika
betydelse för fördelningen till sediment i limniska och marina miljöer Brändli m.fl. (2009). Faktorer
som visats vara av betydelse är bland annat koncentrationen av TBT, pH, salinitet, suspenderat
partikulärt material, samt sedimentkemiska parametrar så som sammansättning av ler och
mineralpartiklar, innehåll av humösa syror, samt fraktion organiskt kol (se t.ex. Berg m.fl., 2001;
Brändli m.fl., 2009; Burton m.fl., 2004; Hoch och Schwesig, 2004; Langston och Pope, 1995). De
olika parametrarnas relativa betydelse är ej helt klarlagda varför skiljda rekommendationer för
limnisk och marin miljö ej ges här. Fraktionen organiskt kol har i ett flertal studier visat på god
korrelation med fördelningen, men även för denna parameter finns det osäkerheter (Brändli m.fl.,
2009).
I substansdatabladet för TBT (SDS, Tributyltin) rapporteras Koc-värden mellan 320 och 1500000,
Värdet 1084 rekommenderas vid jämviktsberäkningar. Då detta värde är i det nedre intervallet av
rapporterade värden, bedöms risken att underskatta halter av TBT i vatten utifrån riktvärden för
sediment baserat på detta värde som låg. Riktvärden för sediment beräknade med det Koc-värde
rekommenderat i substansdatabladet redovisas i Tabell 33.
TBT ackumuleras även i biota. I en undersökning av en näringsväv i Danmark, fann Strand och
Jacobsen (2005) organiska tennföreningar i samtliga prover analyserade. TBT återfanns i
makrofyter, evertebrater samt i lever från fisk och tumlare, medan huvudsakligen
nedbrytningsprodukterna DBT och MBT återfanns i lever från fåglar och knubbsäl. En förklaring
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till detta kan vara skillnad i metabolisk kapacitet mellan arter. Skillnad i metabolism är också en
förklaring till att BCF kan skilja stort mellan arter från samma organismgrupp. Det har t.ex. visats
att BCF för sandmussla (Mya arenaria) är cirka 10 gånger högre än för blåmussla (Mytilus edulis)
(Yang m.fl., 2006). Yang m.fl. (2006) fann även att BCF var högre vid lägre vattenkoncentrationer
av TBT. TBT har troligen högre affinitet för proteiner än fett, varför koncentrationer bör uttryckas
på viktsbasis vid jämförelser av halter (Strand och Jacobsen, 2005).
Huruvida TBT biomagnifieras är oklart. Strand och Jacobsen (2005) fann olika potential för
biomagnifiering mellan olika arter på samma trofiska nivå och från samma organismgrupp, medan
studier av Murai m.fl. (2008) och Kono m.fl. (2008) indikerar att TBT ej biomagnifieras.
I substansdatabladet för TBT (SDS, Tributyltin) rekommenderas att en BCF på 6000 används vid
jämviktsberäkningar, för mollusker rapporteras BCF mellan 1000-11400 medan det för fisk ges ett
värde på 2600 (52000 för lever). Betydligt högre BCF återfinns i litteraturen, t.ex. fann Shawky och
Emons (1998) beräknade BCF baserat på halter i muskel på upp till 46000 för tånglake.
Sammantaget visar detta att det finns stora osäkerheter vid skattning av halter i vatten, utifrån halter
av TBT i biota. En BCF på 6000 vilket rekommenderas i SDS är dock i det lägre intervallet av
rapporterade värden för både fisk och mussla, varför risken att underskatta halter i vatten vid
användande av detta värde bedöms som låg. Riktvärden beräknade utifrån det BCF som
rekommenderas i SDS presenteras i Tabell 33.
Tabell 33:

Beräknade riktvärden för TBT i sediment och biota

Riktvärde
Sediment
Limnisk miljö
Marin miljö
Biota

Enhet
foc 1 %
Koc reka.
0,0022
0,0022

foc median
Koc rek.
0,028
0,013

µg/kg TS
µg/kg TS

BCF rek.b
fisk (muskel)
1,2

BCF rek.b
mussla
1,2

µg/kg VV

a) 1084 (SDS TBT)
b) 6000 (SDS TBT)

Övervakningsrelevans
En jämförelse mellan halter av TBT i sediment, biota4 och vatten och beräknade riktvärden och
EQS visas i Figur 36 (för information om dataunderlaget, se avsnitt 2).
Det beräknade riktvärdet överskreds i knappt 80 % av sedimentproven och knappt 30 % av
biotaproven. EQS överskreds i drygt 10 % av vattenproven. I resterande knappa 90 % av
vattenproven var halten TBT under detektionsgränsen, denna var dock högre än EQS vilket
innebär att det inte kan uteslutas att halten TBT överskreds även i dessa prov.

Halter i nätsnäcka var för flertalet prov rapporterad på torrviktsbasis utan att fraktionen torrvikt fanns
angiven. Denna har vid omvandling till våtviktskoncentration antagits vara 10 %.
4
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Figur 36: Halter av tributyltenn (TBT) i prov från sediment (n=79), biota (muskel; lake, röding,
öring och helkropp; nätsnäcka, blåmussla=115) och vatten (ofiltrerade; n=100) jämfört
med gränsvärden (GV). Halter i sediment jämfördes med beräknade riktvärden (korrigerade för
effekt av SPM) på 0,014 och 0,0065 µg/kg TS för limniska respektive marina sediment. Halter i
biota jämfördes med det beräknade riktvärdet för biota 1,2 µg/kg VV. Halter i vatten jämfördes
med AA-EQS, 0,0002 µg/l. (för information om dataunderlaget, se avsnitt 2)

Sammanfattningsvis kan det konstateras att både sediment och biota kan vara lämpliga
alternativa matriser för mätningar av TBT. TBT fördelas i stor utsträckning till sediment
och ämnet koncentreras i biota. Det finns dock stora osäkerheter vid beräknande av
riktvärden, både avseende sediment och biota, varför dessa bör ses som indikativa.
Mätningar i sediment och biota kan dock vara lämpligt för trendövervakning.
Jämförelsen mellan halter av TBT i vatten och EQS visar att TBT förekommer i halter som
kan medföra risker för vattenlevande organismer. För att bedöma storleken på problemet
bör mätningar göras med detektionsgränser under EQS. Innan analysmetoder som klarar
dessa låga halter finns tillgängliga kan ev. sedimentövervakning övervägas som alternativ
för att åtminstone få en bild av trenden över tid.
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Bilaga 3: Undersökningar ingående i dataunderlaget
Tabell 34.

Undersökningar som ingår i dataunderlaget för miljögifter i sediment

Undersökning
Bottenfaunaundersökning samt föroreningsinnehåll i fisk och
sediment i Bengtsbrohöljen 2003

År

Källa/Referens

2003

Länsstyrelsen i Värmlands län

Båtbottenfärger i Sörmländska natur- och småbåtshamnar

2006

Screeningdatabasen

Förstudie Blankagruvan
Geokemisk undersökning av Jansbrohults kopparverk. Sunne
kommun.2004-2005
Geokemisk undersökning av Mangens storgruva. Sunne
kommun. 2004-2005
Geokemisk undersökning av Rolfsbols silververk. Grums
kommun.2004-2005
Geoteknisk undersökning vid Katthavet-Karlsholme i Vänern
2004

2007

Länsstyrelsen i Örebro län

2004-2005

Länsstyrelsen i Värmlands län

2004-2005

Länsstyrelsen i Värmlands län

2004

Länsstyrelsen i Värmlands län

2004

Länsstyrelsen i Värmlands län

Gullspångsälven 2003 Gullspångsälvens vattenvårdsförbund

2003

Länsstyrelsen i Värmlands län

Huvudstudie Johannesborgs vaskverk. Askersunds kommun

2006

Länsstyrelsen i Örebro län

Klarälven 2003. Klarälvens vattenvårdsförbund
Kompletterande undersökning av Stjärnfors industriområde
2003
Kvicksilver och dioxiner i systemet Lelång-Bengtsbrohöljen
2003
Miljöteknisk undersökning av Lahälls silververk o gruvor. m
m 2004

2003

Länsstyrelsen i Värmlands län

2003

Länsstyrelsen i Värmlands län

2003

Länsstyrelsen i Värmlands län

2004

Länsstyrelsen i Värmlands län

Monitoring av biocider från båtbottenfärger

2004

Nationell miljöövervakning av bekämpningsmedel

2003-2007

Nationell miljöövervakning av sediment

2003

Screeningdatabasen
Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU) Institutionen för Mark och
miljö
Sverige Geologiska
Undersökning (SGU)

Nationell Screening 2006:Ftalater

2006

Screeningdatabasen

Nationellt screeningprogram 2004 : Mirex and Endosulfan

2004

Screeningdatabasen

Nationellt screeningprogram 2005: Biocider

2005

Screeningdatabasen

Nationellt screeningprogram 2005: PFAS

2005

Screeningdatabasen

Samordnad recipientkontroll Dalarnas län

2006

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Screening av bisfenoler och bis(4-klorofenol)sulfon

2003

Screeningdatabasen

Screening av klorparaffiner i den Svenska miljön
Screening av SCCP:s och 2,4,6-Tri-t-butyl-fenol i marina
sediment

2003

Screeningdatabasen

2007

Screeningdatabasen

Screening av tennorganiska föreningar

2005

Screeningdatabasen

Screening av veterinärmedicinska ämnen

2006

Screeningdatabasen

Screening Dalälven

2005

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Screening of platinum group metals
Screeninguppdrag inom den nationella miljöövervakningen
(Dnr 234-6669-02 Mm).

2006

Screeningdatabasen

2003

Screeningdatabasen

Sediment och slamdata, Jönköpings län

2003-2004

Screeningdatabasen

Sedimentprovtagning i Karlstad hamn. 2005

2005

Länsstyrelsen i Värmlands län

Sedimentprovtagning i Kristinehamns hamn. 2005

2005

Länsstyrelsen i Värmlands län

Sedimentprovtagning i Årnäs 2005

2005

Länsstyrelsen i Värmlands län

Sedimentundersökning i Byälven och Borgviksälven 2003

2003

Länsstyrelsen i Värmlands län

Sedimentundersökning i Mellan-Fryken 2007

2007

Länsstyrelsen i Värmlands län
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Undersökning

År

Källa/Referens

Sedimentundersökning i Randviken. 2007

2007

Länsstyrelsen i Värmlands län

Sedimentundersökning i Åsfjordens västra vik. 2007

2007

Länsstyrelsen i Värmlands län

Sedimentundersökning vid Långön 2003-04-15

2003

Länsstyrelsen i Värmlands län

Sedimentundersökningar Miljögifter Kust Kalmar län
Underhållsmuddring på Skrälingen 1. Vassbotten Vänersborg
2005

2003

Länsstyrelsen i Kalmar län

2005

Länsstyrelsen i Värmlands län

2005

Lundgren 2005

2004

Länsstyrelsen i Värmlands län

2002

Sternbeck m.fl. 2003

2004

Länsstyrelsen i Örebro län

2003

Länsstyrelsen i Värmlands län

Undersökningar i Öresund 2005 Miljögifter i Sediment
Utredning av föroreningsspridning från fastighet Elektro ev.
påverkan på Gullspångsälven
WFD Priority substances in sediments from Stockholm and
the Svealand coastal region
Översiktlig geokemisk undersökning (MIFO fas 2) av
Norrsjön. Lindesbergs kommun
Översiktlig miljöteknisk markundersökning- Madäng 17:1.
Tidan 2003

Tabell 35:

Sedimentundersökningar som användes för att komplettera dataunderlaget
(Tabell 11) vid sammanställning av sedimentkemiska data.

Undersökning

År

Källa/Referens

Eskilstunaån 2000 Hjälmarens Vattenvårdsförbund

2000

Länsstyrelsen i Örebro län

Eskilstunaån 2001 Hjälmarens Vattenvårdsförbund
Föroreningar i Bengtsbrohöljens sediment- förekomst och
spridningsförutsättningar 2002

2001

Länsstyrelsen i Örebro län

2002

Länsstyrelsen i Värmlands län

Hedströmmen 2001. Hedströmmens Vattenförbund

2001

Länsstyrelsen i Örebro län

Metallhalter i Hemsjönssediment 1996

1996

Länsstyrelsen i Örebro län

Norra Vätterns tillrinningsområde Recipientkontrollen 2000
Recipientkontroll för Arbogaåns vattenförbund
årssammanställning 1999

2000

Länsstyrelsen i Örebro län

1999

Länsstyrelsen i Örebro län

Sedimentprovtagning i Norsälven 2002

2002

Länsstyrelsen i Värmlands län

Sedimentundersökning i Kyrkebyn. Grums. 2002

2002

Länsstyrelsen i Värmlands län

Sedimentundersökning i Vänern 1998-1999

1998-1999

Sedimentundersökningar i nationella referenssjöar

1998-2000

Länsstyrelsen i Örebro län
Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU) Institutionen för Vatten
och Miljö

Sedimentundersökningar Kronobergs län

1997/2001

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Undersökning vid Svanskogs arsenikdeponi. 2002
Översiktlig geokemisk undersökning (MIFO fas 2) av
Mårsätter mull. Askersunds kommun

2002

Länsstyrelsen i Värmlands län

2002

Länsstyrelsen i Örebro län

Tabell 36:

Undersökningar som ingår i dataunderlaget för biota

Undersökning

År

Analys av bromerade flamskyddsmedel i Östersjöfisk

2003

Screeningdatabasen

Kalkningsövervakning IKEU

2003-2006

Biotadatabasen

Miljögifter i fisk 2001/2002

2001-2002

Öberg 2003

Monitoring av biocider från båtbottenfärger

2004

Screeningdatabasen

Nationell Screening 2006:Ftalater

2006

Screeningdatabasen

Nationellt screeningprogram 2004 : Mirex and Endosulfan

2003

Screeningdatabasen

Nationellt screeningprogram 2005: Biocider

2005

Screeningdatabasen

Nationellt screeningprogram 2005: PFAS

2004

Screeningdatabasen

Programområde hav

2003-2007

Biotadatabasen

Programområde sötvatten

2003-2007

Biotadatabasen

128

Referens/källa

Bedömning av miljögiftspåverkan i vattenmiljö
Samordnad metodutveckling

Undersökning

År

Regionala data från Värmlands län

2003

Biotadatabasen

Regionala program från länstyrelser
Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den
svenska miljön

2003/2005

Biotadatabasen

2003

Screeningdatabasen

Screening 2004 - uppföljningsprojekt

2004

Screeningdatabasen

Screening av bisfenoler och bis(4-klorofenol)sulfon

2003

Screeningdatabasen

Screening av hexaklorbutadien (HCBD) i miljön

2003

Screeningdatabasen

Screening av klorparaffiner i den Svenska miljön

2003

Screeningdatabasen

Referens/källa

Screening av tennorganiska föreningar

2005

Screeningdatabasen

Screening of platinum group metals
Screeninguppdrag inom den nationella miljöövervakningen
(Dnr 234-6669-02 Mm).

2006

Screeningdatabasen

2003

Screeningdatabasen

Vattenmossa Jönköpings län
Regionala data från Östergötlands län, Örebro län och
Gävleborgs län

2007

Screeningdatabasen

2003-2007

Biotadatabasen

Tabell 37:
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Undersökningar som ingår i dataunderlaget för ytvatten

Undersökning

År

Källa/Referens

Miljögifter i ytvatten

2005

Screeningdatabasen

Monitoring av biocider från båtbottenfärger

2004

Nationell miljöövervakning av bekämpningsmedel5

2003-2008

Screeningdatabasen
Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU) Institutionen för Mark och
miljö

Nationellt screeningprogram 2004 : Mirex and Endosulfan

2004-2005

Screeningdatabasen

Nationellt screeningprogram 2005: Biocider

2005

Screeningdatabasen

Nationellt screeningprogram 2005: PFAS

2005

Screeningdatabasen

Nationellt screening program 2007: Silver

2007

Screeningdatabasen

Screening av tennorganiska föreningar

2005

Screeningdatabasen

Screening of platinum group metals

2006

Screeningdatabasen

Screening vattendirektivsämnen 2006
Screeninguppdrag inom den nationella miljöövervakningen
(Dnr 234-6669-02 Mm).

2006

Screeningdatabasen

2003

Vattenkemi i sjöar, omdrevsinventering

2007-2008

Screeningdatabasen
Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU) Institutionen för vatten
och miljö

Data för endosulfan och endosulfansulfat har inte kommit med i dataunderlaget till föreliggande studie.
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Bilaga 4: Sammanställning av fördelningskoefficienter och
biokoncentrationsfaktorer
Tabell 38:

Fördelningskoefficienter och biokoncentrationsfaktorer för de i vattendirektivet
prioriterade ämnena. De listade faktorerna är de som anges i substansdatabladen (SDS,
CIRCAs hemsida). Understrukna värden används i SDS (CIRCAs hemsida) eller i
riskbedömning (EU) av ämnet (om detta angetts i SDS). För originalreferenser, se
respektive SDS. e.t. = ej tillämpligt
logKow

Koc
(l/kg TS)a

BCF
(l/kg VV)b

Kommentarc

1,2-dikloretan

1,45-1,79*

11-220

*beräknad

Alaklor

2,97

Antracen

3,45-4,54

Atrasin

2,5

100-192
111,87*
555,9130000
28184
86

2
<10 (fisk)
50 (fisk)

Ämne/ämnesgrupp
Prioriterade ämnen

*medelvärde från 8
jordar

162-9370 (fisk)
260 (mollusk)

Bensen

2,13

18,2-1023

12 (hel fisk)
7,7 (muskel)
13*

Benso(a)pyren

5,97-6,15

88006918309
5000000

146-2700 (fisk)
9-22000
(mollusk)

Benso(b+k)fluoranten
Benso(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Bly och blyföreningar

6,04-6,57
6,0-6,84
6,18-7,23
4,19-6,6
e.t.

6456542
23988329
33113112

8750*
28183
(kräftdjur)
5-8000

Bromerade difenyletrar
(penta-BDE)

6,57
7,88

215080556801

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

Ca 7,5

Diklormetan
Diuron

1,25
1,3
2,75-2,84

63100888000
165000*
1,68*-8,8

Endosulfan

4,7

Fluoranten

5,13-5,33

*estimerad från logKow

*beräknad

302-309
355
7969-21347
(α-isomer)
8612-13906
(β-isomer)
5667-11445
(-sulfat)
724-1216
(-diol)
380003162277
144544
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14350
27400*
(fisk)
842 ±105 (fisk)
2500 (mussla)
6,4-40

Kp=146000 l/kg
logKp=5.18-5.66
(sediment)
Kp=500000 (i
beräkningar för Rhine)
logKp=5.81 (SPM)
Kd= 60000-1192000
l/kg
* BCF för den
kommersiella
produkten
*PCKOC model
*beräknad

2 (fisk)
500-11583
5000
(fisk)
10-600
(mussla)

*beräknad
1700* (fisk)
10000 (mollusk)
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Koc
(l/kg TS)a
30001200000
130000

BCF
Kommentarc
(l/kg VV)b
BAF (fisk) ca 42000
2040-230000
(fisk)
4000-10000
(mussla)
1,4-19000 (fisk) *beräknad
17000
900-2000
(mussla)
* medelvärde, n=5
1300 (fisk,
^ medelvärde, n=7
+
helkropp)
BCF som används vid
780 (fisk,
beräkning för HCHer
muskel)
exkl. lindan
240 (mussla)

Ämne/ämnesgrupp

logKow

Hexaklorbensen

3,93-6,92

Hexaklorbutadien

4,78-4,9

2400*1260000
11200

Hexaklorcyklohexan
Lindan

3,5

640-7000
5460

α-isomer

3,77*

3800

210-2400 (fisk)
105
161 (mussla)

β-isomer

3,85^

1680
3800

290-1520 (fisk)
127 (mussla)

Isoproturon

2,5

Kadmium och kadmiumföreningar

e.t.

Kloralkaner C10-C13

4,39-8,69
6,0

199526

Klorfenvinfos

3,82-479

1600+
2,6-3,6 (fisk)
0,51-3000
(vertebrater,
helkropp)

Klorpyrifos (Klorpyrifosetyl)

3,85 (Zisomeren)
4,22 (Eisomeren)
4,69-5,30

Kvicksilver och kvicksilverföreningar

e.t.

Naftalen

3,4
3,7

Nickel och nickelföreningar

e.t.

Nonylfenol (4-nonylfenol)

4,48

5360*

Oktylfenol
(4-(1,1',3,3'-tetrametyl-butylfenol))

3,7-5,3

2740-19953

4440-15500

378-3200
1250*
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1173- 7816
(fisk, helkropp)
1300-1600
(muskel)
24000-40900
(mussla)
27-460
170

Ksusp-vatten=130000
(beräknat Europeiskt
medelvärde)
BAF: 1-623
(vertebrater, helkropp)
BMF:
0,6-0,93 (56 % Cl)
1,76-2,15 (69 % Cl)

1374 (fisk)
5-85700
(oorg. Hg, fisk)
3640
8140 (org. Hg,
fisk)
24-5300
(mussla)
Upp till 427
(fisk, helkropp)
2,3-38 (mussla)
<100-360 (fisk,
fytoplankton,
kräftdjur)
100-350
270
340
(mussla)
1280* (fisk)
2000-3000
(mussla)
471-6000 (fisk)
634*

Kp=1460000
Kp=100000 l/kg(i
beräkningar för Rhine)
Kd=316000 m3/m3
Kpvatten-SPM=5000900000 l/kg
BAF=21700-78000000
* QSAR
Kp=73000
Kpsusp;Kpsed=3053 l/kg
logKpSPM-vatten=3,5-5,7
Kd=10000-80000 l/kg

*beräknad från logKow
*beräknat

Bedömning av miljögiftspåverkan i vattenmiljö
Samordnad metodutveckling

IVL rapport B1891

Ämne/ämnesgrupp

logKow

Pentaklorbensen

5,03-5,2

Pentaklorfenol

1,3-5,12*

Simazin

2,2

103-155

Tributyltennföreningar
(Tributyltenn-katjon)

3,1-4,1

3161584893
1084

Trifluralin

5,27

6400-47863
8500

3,93-4,2
4,05

1400

120-3200 (fisk)
2000

1,2,3-triklorbensen

3,75-4,22

5129

1100-1600
2300-2900
(fisk)

1,3,5-triklorbensen

4,14-4,49

5129

Triklormetan

1,97

185

1350
1400-2000
3700-8400
(fisk)
1,4-13 (fisk)

Triklorbensener
1,2,4-triklorbensen

Koc
(l/kg TS)a
3162125900
40000
700-53000
3400

BCF
(l/kg VV)b
1100-260000
5300 (fisk)
2000* (mussla)
64-1000 (fisk)
770
34-390
(mussla)
1*

Kommentarc
*beräknad
*pH-beroende

*generellt angivet
värde

2600-6000
(fisk)
1000-11400
(mollusk)
5674 (fisk)

BCF för olika
exponeringskoncentrati
on (4,3 resp. 72 ng/l)
BCF för olika
exponeringskoncentrati
on (2,3 resp. 45 ng/l)

a) Enheten fanns dock inte alltid angiven i substansdatabladet. Koc för sediment och jord har inte särskilts. Koc har
beräknats från logKoc (10logKoc) i förekommande fall.
b) Enheten fanns dock inte alltid angiven i substansdatabladet. Endast fisk och mussla/mollusk inkluderat.
c) BMF angivet endast om uppmätta värden fanns angivna. Biomagnifiering kan således förekomma trots att BMF inte
anges här
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Bilaga 5: Flödesschema för vägledning vid statusklassificering
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Bilaga 6: Passiv provtagning med inriktning mot EUs Vattendirektiv
2000/60/EG
Historiskt har kemisk miljöövervakning alltid innefattat att stickprover insamlats (spot samples) i
flaskor eller andra behållare. Dessa har sedan transporterats till ett laboratorium för omedelbar
upparbetning och analys, eller till kylförvaring i anslutning till laboratoriet i väntan på analys.
De flesta tänkbara aspekter kring provupparbetning och kemisk slutbestämning (’analysen’) har
noga studerats och utvärderats vetenskapligt, och i dagsläget finns flera hundra standardiserade
analysmetoder (t ex US EPA serie 500 och 600). Aspekter kring hur själva provtagningen eventuellt
påverkar provresultatet är däremot mindre väl genomlyst. Helt klart är dock att ett stickprov av
ytvatten manuellt insamlat i ett vattendrag eller sjö i de flesta fall utgör endast en ”ögonblicksbild”
av den kemiska statusen i den aktuella vattenmassan. Förändring i temperatur, tillflöden, nederbörd,
vind, solstrålning, hydrauliska förhållanden mm, kommer att påverka halterna av många ämnen i
vattnet. Även efter det att stickprovet tagits kan koncentrationen av det eftersökta ämnet förändras
(i själva provkärlet), t ex genom adsorption till kärlväggen, nedbrytning-transformation genom
biologisk aktivitet i provet, eller sorption till partikulärt material i provet (suspended solids).
Om man inom ramen för ett miljöövervakningsprogram ämnar insamla många prover eller provta
många punkter kommer också kostnaderna för manuell provtagning, transport och handhavande
mycket snabbt att skena iväg.
De har således funnits starkt vägande skäl att utveckla provtagningsmetodik som snarare än
’ögonblicksbilden’ ger information om hur stor medelkoncentrationen av det eftersökta ämnet varit
under ett givet tidsfönster (ett dygn, en vecka eller t.o.m. en månad). Är platsen för provets
insamlande föremål för stora variationer i flöden, tidvattenströmmar eller belastning av utsläpp så är
ett tidsmedelvärde (TWG, time-weighted average) för koncentrationen av ämnet (med angiven
tidsupplösning) mycket mer intressant information än ’ögonblicksbilden’ (som ju riskerar att vara
icke-representativ för hur stor ämnets koncentration är i vattenmagasinet, se Figur 37). Denna typ
av provtagning är möjlig med hjälp av s.k. passiva provtagare (passive samplers). En mycket stor
fördel i sammanhanget är att passiv provtagning i många fall visat sig vara behäftad med betydligt
lägre kostnader än stickprovstagning (viktat mot antalet prover).
Konceptet med passiv provtagning av vattenprover har funnits i ca 30 år och härstammar
egentligen ifrån utvecklandet av passiva provtagare för VOC (Volatile Organic Compounds) i gasfas.
Tekniskt bygger alla passiva provtagare på diffusion enligt Ficks första diffusionslag. Arbetet med
att utveckla provtagare för vatten ligger f n långt efter luftprovtagarna. Vad gäller bruket av passiva
provtagare för vatten, i syfte att uppfylla myndighetskrav mm, så finns idag bara ett validerat
standardprotkoll (British Standard Institute, 2006, för ytvatten)
I samband med att EUs övergripande ramverk för en hållbar förvaltning av Europas vattenresurser
(EUs vattendirektiv 2000/60/EG) nu skall implementeras kommer vattenmyndigheter i Europa
inom de olika delarna av miljöövervakningen; kontrollerande, operativ eller undersökande
(Surveillance monitoring, Operational monitoring, Investigative monitoring), att tvingas till en mycket
omfattande provtagning av Europeiska floder, sjöar, vattendrag och grundvattenreservoarer, för att
säkerställa den kemiska statusen hos ytvattnet i Europa. Vattendirektivet specificerar inte i detalj
vilken teknik eller vilket förfarande som är att rekommendera utan lämnar öppet för utveckling av
ny teknik. Mycket talar för att utvecklandet och användandet av passiva provtagare kommer att vara
ett rationellt och ekonomiskt genomförbart sätt att säkerställa full implementering av Vattendirektivet to m år 2015.
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Figur 37. Miljöövervakning genomförd i den Europeiska floden Maas. Figuren visar på myckets stor
tidsmässig variation i halterna av herbiciden diuron (3-(3,4-diklorofenyl)-1,1-dimetylurea ,
ordinatan i µg/l) under perioden 2001 till 2005. Frekvent spotprovtagning (stickprovtagning) men
vid fel tidpunkt (på våren) skulle sannolikt ej uppfattat att diuron i förhöjda halter förekommer i
vattensystemet. Ifrån Allan et al., 2005.

Figur 38. Ytterliggare en jämförelse mellan spotprovtagning av floden Maas i Holland. Punkterna
representerar halterna av fenantren (ng/l) emedan den heldragna linjen är halten bestämd ifrån en
passiv provtagare, en s.k. ChemCatcher (14 dagars cykeltid, en meters djup). Den streckade linjen
är tidsmedelvärdet av spotprovtagningen (punkterna). Ifrån Greenwood et al., 2009.
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Passiva provtagare –typer, klasser och
funktion
Passiva provtagare designmässigt skilja sig åt betydligt, beroende på kapacitet och typ av vatten som
skall provtas (se Figur 39). Funktionsmässigt däremot har alla passiva provtagare ett antal
gemensamma komponenter.

Figur 39. Ett antal olika typer av passiva provtagare. Trots att de designmässigt skiljer sig åt betydligt är
funktionen i stort sett densamma (ITRC, 2005).

Gemensamt för dessa provtagare är att närmast den omgivande vattenmatrisen finns en
mottagande fas (receiving phase, RP). Denna fas utgörs av ett material till vilken den eller de analyter
man avser att mäta binder med hög affinitet. Är analyterna som skall mätas opolära och lipofila bör
den mottagande fasen utgöras av ett material med likartade egenskaper – enlig principen lika-löser
lika. Den höga affiniteten är ett villkor för att provtagarens funktion. Om affiniteten för
analytmolekylerna är för låg kommer ytan mot vattnet mycket snabbt att mättas med
analytmolekyler varpå provtagarens funktion upphör. Hög affinitet för analytmolekylerna hos den
mottagande fasen gör att de analytmolekyler som fastnar på ytan snabbt kommer att diffundera
igenom fasen varpå en koncentrationsgradient mellan vattenfasen och provtagaren uppstår. På
insidan av provtagaren (under den mottagande fasen) förekommer ofta en lipidfas eller någon
annan viskös vätska där analytmolekylerna samlas upp och kvarhålls (se Figur 40). En viktig
parameter att optimera i uppbyggnaden av en passiv provtagare är att analytmolekylernas
diffusionsväg genom den mottagande fasen (δ, diffusional path) hålls så kort som möjligt för att
uppsamlingshastigheten (Rs, sampling rate)skall bli så hög som möjligt utan att provtagarens cykeltid
(deployment time) förkortas väsentligt. Som framgår av Figur 40 så måste man nu kunna relatera
koncentrationen av analytmolekylen i vattenfasen, Cw, med koncentrationen av analyten inuti
provtagaren, Cs. Dessa två koncentrationer har ett exponentiellt tidsberoende enligt (Allan et al.,
2007);
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Figur 40. Schematisk skiss över hur en passiv provtagare ser ut (gränsskiktet mot vattenfasen), samt hur de
nödvändiga koncentrationsgradienter (som krävs för att insamling-anrikning av en analyt ,
Bens(a)pyren), skall äga rum) byggs upp. Blått = vattenfasen, brunt = polyetylenhöljet, grönt =
trioleinlipiden (fritt efter Paschke et al., 2003)

C s (t )  C w 

k1
 (1  e  k2t )
k2

ekv. 1

De två hastighetskonstanterna, k1 och k2, betecknar upptagningshastigheten ifrån vattenfasen till
den mottagande fasen (k1), respektive den motriktade transporten (k2).
Detta samband mellan upptagningshastighet och motriktad transport gör att den passiva
provtagaren kan nyttjas i två olika tidsfönster; dels i en kinetisk regim och dels i ett längre
tidsfönster där en jämvikt tillåts ställa in sig mellan koncentrationen i vattenfasen och
koncentrationen i provtagaren.

Figur 41. Uppbyggnad av koncentration och mängd analyt i den passiva provtagaren som funktion av tid
(fritt efter Paschke et al., 2003).
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Från Figur 41 kan man se att i det kinetiska tidsfönstret så stiger koncentrationen av
analytmolekyler i provtagaren linjärt med tiden. Om denna uppsamlingshastighet är känd och
operatören håller reda på provtagarens uppehållstid i vattnet kan relationen mellan Cs (som bestäms
på laboratoriet när provtagaren extraheras) och Cw bestämmas. Om provtagaren opereras i
jämviktsfönstret är det mindre viktigt att känna till uppsamlingshastigheten annat än att man vet att
tidsfönstret är tillräckligt stort för att steady-state skall hinna ställas in. Vid jämvikt reduceras ekv. 1
till;

Cw  Cs 

1
Ks

ekv. 2

där Ks är föredelningskoefficienten mellan vatten och provtagaren (bestäms på lab). Som synes kan
tidsintegrerade medelvärden av halter i vattenprover alltså endast erhållas när provtagaren opereras i
sitt kinetiska mode (när upptagningshastigheten, Rs, är linjärt tidsberoende).
Viktigt att konstatera är att vid provtagning med passiv provtagare då förhållandena i vattenfasen
förväntas vara mindre variabla (eller att provtagaren kan ligga i tillräckligt länge för jämvikt) så
förordas provtagning i jämviktstidsfönstret. Om inga kunskaper föreligger om hur stor variation av
analytkoncentrationen som kan förväntas i vattenfasen, bör provtagaren opereras i det kinetiska
tidsfönstret.

SPMD
SPMD (Semi Permeable Membrane Device, Huckins et al., 1993) är den variant av passiva
provtagare som bäst ansluter till den generella beskrivning som getts ovan. SPMD-baserade
provtagare är designade för att insamla opolära och lipofila organiska föreningar (t ex PCB, PAH,
organoklorbaserade pesticider, dioxiner och furaner). SPMD-provtagaren är baserad på en neutral,
högmolekylär lipid (inert), som t ex triolein (Mw > 600 Da), som är innesluten i ett polyetylenhölje.
Lipiden triolein finns i bl.a. fiskar vilket gjort att en SPMD i princip härmar den biokoncentration
som sker i naturen. Som tidigare nämnts så bör polyetylenhöljet vara högst 50-100 µm tjockt för
snabbare upptagningshastighet.
Eftersom SPMD-provtagaren bygger på att analytmolekylen diffunderar igenom polyetylenhöljet
finns en cut-off; för stora molekyler kommer inte att diffundera igenom polyetylenhöljet oavsett om
affiniteten för polyetylenhöljet hos anlytmolekylen föreligger. Partiklar respektive analytmolekyler
som är partikelbundna eller bundna till kolloidalt material kommer ej att passera polyetylenhöljet,
inte heller mikroorganismer.
En typisk SPMD-provatagare är en ca 1 meter lång, smal tub som innehåller 1-2 ml triolein. För att
skydda själva provtagaren och göra den mer kompakt är tuben upphäktad i ett zig-zag-format inuti
ett perforerat metallhölje.
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Figur 42. SPMD-provtagare i metallhölje.

En SPMD-provtagning pågår oftast i en dryg månad (jämviktsbaserad provtagning således). När
provtagningsperioden avslutats transporteras SPMD-provtagaren i en inert, lufttät metallbehållare
(en s.k. kanister). Väl på laboratoriet extraheras innehållet ifrån SPMD med hjälp av ett enkelt
dialysförfarande i hexan (analyterna diffunderar ut ur SPMDn till hexanfasen, lipidfasen är för stor
för att kunna passera ut ur polyetylenhöljet). Nu är SPMD-provtagaren använd och kan slängas.
För att man skall kunna nyttja SPMD-provtagaren rent kvantitativt har man utvecklat ett koncept
med interna standarder, s.k. Performance Reference Compounds (PRCs, Huckins et al., 2002). Genom att
PRC-föreningar som liknar analytmolekylerna tillsätts till SPMD-provtagaren innan den appliceras i
vattenfasen kan platsspecifika förhållanden (som mycket starkt påverkar upptagningshastigheten,
Rs), kompenseras för; t ex flöden-turbulens (hög turbulens gör att filmtjockleken, δ, mellan
vattenfasen och polyetylenhöljet minskar, se Figur 43).
PRC-konceptet bygger på att tillverkaren av SPMDn tillsätter t ex ovanliga PCB-kongenerna 3, 8,
37, 57 eller deuteriuminmärkt oktaklornaftalen eller fenantren till lipidfasen. När SPMDprovtagaren nedsänks i vattenfasen kommer PRC-ämnena att börja diffundera ut genom
polyetylenhöljet. Utmigrationen kan beskrivas som;

N  N 0 e  ket

ekv. 3

Där N0 är mängden PRC-komponent vid tiden t =0. N= mängden PRC-komponent vid tiden t
(vanligen en månad, när provtagaren tas upp). Via bestämning av N (och kunskap om N0) kan
hastighetskonstanten ke bestämmas;

k e   ln(

N
)t
N0

ekv. 4

När den platsspecifika hastighetskonstanten, ke, bestämts kan man med hjälp av ke och
fördelningskoefficienten för PRC-komponenten (mellan SPMD och vatten), beräkna
upptagningshastigheten, Rs (L/dygn, Huckins et al., 1999). Slutligen antas analytmolekylerna ha
samma Rs som PRC-komponenterna (då de har snarlika fysikalisk-kemisk egenskaper). Med hjälp
av PRC-konceptet kan även fenomen som t ex påväxt och biofouling (som påverkar – minskar
upptagningshastigheten, Rs) kompenseras för i viss mån.

139

Bedömning av miljögiftspåverkan i vattenmiljö
Samordnad metodutveckling

IVL rapport B1891

En typisk upptagningshastighet för en SPMD-provtagare med 1 ml triolein är ca 5 l/dag (flödeturbulens, temperatur (se t ex Booji et al., 2003), samt graden av biofouling kommer påverka) .
Detta gör att 30 dagars provtagning motsvarar en spotprovtagning av 150 l vatten. Om denna volym
ej säkert garanterar att detektionsgränserna blir tillräckligt ’höga’, kan man med fördel kombinera 34 SPMD-provtagare där hexanextraktet sedan poolas innan slutbestämning.
De frågeställningar som fortfarande kvarstår med avseende på SPMD-provtagaren är främst om
PRC-konceptet verkligen kan översättas till alla analyter som man önskar provta (t ex alla ämnen på
vattendirektivslistan med log Kow > 3)? Även om man till viss del kan korrigera för påväxt och
biofouling i samband med provtagning är biofouling i vissa vatten så pass omfattande att SPMDprovtagaren snabbt förlorar sin funktion (dock, vid grundvattenprovtagning är sällan biofouling
något stort problem).
SPMD-konceptet begränsas kommersiellt av två patent (U.S. Patents 5,098,573 och 5,395,426),
vilket gör att en 1 ml trioleinprovtagare kostar så mycket som 5 00 sek. Metallhållare/kanister
kostar sedan ytterligare 2 000-3 000 kr (ITRC, 2005).

Figur 43. Upptagningshastigheten, Rs, som funktion av turbulens i vattnet (undersökt på lab). Vid artificiell
omrörning motsvarande 70 rpm ger en provtagningshastighet som är 7-8 ggr högre än provtagning
vid stagnanta förhållanden (för många av vattendirektivets lipofila ämnen). Fritt efter Vrana et al.,
2007.

Ämnen ifrån Vattendirektivets bilaga 10 för vilka fördelningskoefficient och upptagningshastighet
(Rs) bestämts (för triolein-baserad SPMD). Dessa analyter kan således haltbestämmas i yt- och
grundvatten m h a passiv provtagning.

140

Bedömning av miljögiftspåverkan i vattenmiljö
Samordnad metodutveckling

Tabell 39.

IVL rapport B1891

Ämnen ifrån Vattendirektivets bilaga 10 för vilka fördelningskoefficient och
upptagningshastighet bestämts (triolein-baserad SPMD).

Namn

CAS

Log Kow

Vattenlöslighet (mg/l)

Mv

Antracen

120-12-7

4,2-4,6

0,032-0,085

178.23

PBDE 47, 99, 100

32534-81-9

5,038,09

<0,01

564.69

Klorpyrifos

2921-88-2

4,66

0,36

350.59

Endosulfan

115-29-7

3,5

0,32-0,52

406.93

Fluoranten

206-44-0

4,7

0,265

202.26

Hexaklorcyklohexan

608-73-1

3,8-4,14

0,2-31

290.83

Naftalen

91-20-3

3-3,7

30

128.17

Pentaklorbensen

608-95-5

4,8-5,15

0,56

250.34

Pentaklorfenol

87-86-5

5,12

14

266.34

Benso(a)pyren

50-32-8

6,13

0,0016-0,0038

252.31

Benso(b, k)fluoranten

205-99-2

5,78

0,0015

252.32

Benso(g,h,i)perylen

191-24-2

6,63

0,00026

276.34

Indeno(1,2,3)pyren

193-39-5

6,7

0,00019

276.34

Triklorbensen

12002-48-1

3,9

30

184.47

Trifuralin

1582-09-8

5,34

0,18

335.28

POCIS
POCIS-provtagaren är inriktad på provtagning av mer polära och hydrofila föreningar (POCIS =
Polar Organic Chemical Integrative Sampler, Alvarez et al., 2004). Funktionellt sett liknar POCISprovtagaren SPMD-provtagaren; den har inga rörliga delar och består av en sorbent (istället för en
lipid i fallet SPMD), mellan två mikroporösa skivor (Figur 44). Skivorna (eller membranen) är
vanligen tillverkade av polyetersulfonat. Membranen är så pass polära att både vatten och lösta
kemikalier kan passera till sorbentmaterialet där de lösta kemikalierna fastnar. Membranen är inte
lika känsliga för biofouling som poletylenhöljet på en SPMD-provtagare.
Val av sorbent måste göras på basis av egenskaperna (polariteten) hos de analyter man avser att
insamla varför man vid praktisk miljöövervakning oftast nyttjar hela s.k. arrayer av olika POCISprovtagare med olika sorbentmaterial (se Figur 45). En typisk POCIS-provtagare har ett ytvolymsförhållande om ca 180-200 cm2 polyetersulfonat / gram sorbent. För standardprovtagarens
200 mg sorbent ger detta en specifik membranyta om ca 40 cm2 (ITRC, 2005).
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Figur 44. POCIS-provtagarens schematiska uppbyggnad.

Figur 45. Array av olika POCIS-provtagare med olika sorbenter.

Liksom SPMD-provtagaren har POCIS-provtagaren en arbetsperiod på upp till en månad. Efter att
provtagaren tagits ur vattnet bör den förvaras i en lufttät kanister. Provtagaren skruvas sedan isär
varpå sorbenten extraheras med lämpligt lösningsmedel (Figur 46).
Precis på samma sätt som för SPMD-provtagaren är det viktigt man bestämmer upptagningshastigheten genom membranen för de ämnen man vill mäta. Dessvärre har förfarandet med interna
standarder såsom PRC-konceptet i fallet SPMD-provtagarna gett väldigt olika resultat när det
applicerats på POCIS-provtagaren. Problemet är att en spikad POCIS-sorbent som utplaceras
läcker för långsamt för att man med tillräckligt god säkerhet skall kunna bestämma ke. Såldes har
upptag genom membranet till sorbenten istället mätts på laboratoriet, för de analyter varje sorbent
anses lämpad för. Detta gör att man inte på samma sätt som i fallet SPMD kan få en platsspecifik
kalibrering av upptagningshastigheten.
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Relationen mellan koncentrationen av ämnet i sorbenten (CPOCIS, mäts på lab) relativt
koncentrationen av ämnet i vattenfasen, Cw, bestäms såsom;

Cw 

C POCIS
Rs  t

ekv. 5

Kommersiellt har spridningen av POCIS-provtagaren begränsats av ett patent (U.S. Patent
6,478,961). Kostnaderna för POCIS-provtagaren uppskattas till ca 7 00 sek för varje POCIS-disk,
2 000-3 000 sek för varje kanister och ca 5 00 sek för hållare av en POCIS-array (ITRC, 2005).

Figur 46. Isärmontering av POCIS-provtagare med efterföljande extraktion av sorbenten (fritt efter
Vermeirssen och Escher, 2008).

Ämnesklasser som identifierats efter extraktion av POCIS-sorbenter;
23 humanläkemedel (acetaminofen, azitromycin, karbamazepin, dextropropoxyfen,
difenhydramin, erythromycinm, propranolol, sulfa (antibiotika), tetracycliner, tiobendazol,
trimetoprim, 17β-östradiol, 17α-etinylöstradiol, östron, östriol (Alvarez et al., 2004b)
Narkotika (metamfetamin, MDMA (Ecstasy)) (Jones-Lepp et al., 2004)
Triazinherbicider (atrazin, cyanazin, hydroxyatrazin, terbutylazin mm)
Polära pesticider (alaklor, klorpyrifos, diazinon, diklorvos, diuron, isoproturon, metolaklor
Alkylfenoler (nonylfenol) samt ämnen såsom bensofenon, koffein, PFOS/PFOA, tonalid och
triclosan.
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Gemensamt för alla dessa ämnen är att de är polära och har log Kow-värden <3.

DGT
DGT står för Diffusion Gradients in Thin films och är en passiv provtagare dedikerad för att passivt
provta metaller och joner i vattenmassan. DGT-provtagaren består av en s.k. resin (vanligen
akrylamid som fästs på s k hydrogel. Resin-hydrogelskivan monteras sedan i en hållare tillsammans
med ett filter (se Figur 48). Hydrogelen utgör ett diffusionsmotstånd för metaller och joner som
passerat genom filtret. Dessa kvarhålls sedan i provtagaren genom en jonbytesinteraktion (ion
exchange) i akrylamidresinen. I denna konfiguration är DGT-provtagaren lämplig för att provta
metalljoner, fosfater och sulfider.

Figur 47. DTG-provtagare för provtagning av metaller och andra joner.

Figur 48. DGT-provtagaren för metaller; en principskiss.

DGT-provtagaren är lämplig i de fall då man behöver en mycket lång cykeltid (duty cycle) då den kan
nyttjas i flera månader (om biofouling inte är för svår). När provtagaren sedan tas ur vattnet och till
laboratoriet, kan infångade analytjoner (metaller) enkelt elueras med en syra (jonbyte) och
bestämmas, exempelvis via ICP-MS. DGT-provtagaren är den enda av de i denna studie beskrivna
passiva provtagarna där diffusionen genom diffusionsbarriären alltid är det hastighetsbestämmande
steget vid insamlingen (Garmo et al., 2006). Helt avgörande för diffusionshastigheten genom
hydrogelen är temperaturen. Således är det önskvärt att temperaturen är någorlunda konstant under
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provtagningsperioden, eller att man kan mäta vattentemperaturen under provtagningsperioden (vid
jämna intervall). Detta för att man skall kunna beräkna halten av metalljonen i vattenmassan (se
ekv. 6)
Vid bestämning av metallhalter medelst DGT-provtagaren är det endast den fria halten i vattenfasen (och ej totalhalten) som återspeglas. Partikelbundna- eller starkt komplexbundna
metallfraktioner kommer ej att passera, varken filter eller hydrogel (Warnken et al., 2006).

CW  M  g 

1
Dt  A

ekv. 6

Förhållandet mellan vattenkoncentrationen och upptaget i DGT-provtagaren ges av ekv. 6 (Scally et
al., 2003, Allen et al., 2008), där M är massan av de metalljoner som uppsamlats i resinen, Δg är
tjockleken av filter plus hydrogel (diffusionsvägen), Dt är diffusionskoefficienten för metalljonen i
hydrogelen (vilken är starkt temperaturberoende), t är användningstiden (deployment time), och A är
provtagarens area.
Aktuella metaller ifrån Vattendirektivets bilaga 10 som regelmässigt provtas med DGT-provtagaren
är; nickel, bly och kadmium.

ChemCatcher
ChemCatcher-provtagaren (Kingston et al., 2000) är snarlik de tidigare beskrivna provtagarna men
med egenskapen att sammansättningen av membranen i provtagaren styr vilka analytmolekyler som
kan fångas in. Provtagaren består av en PTFE-kasett (teflon, polytetrafloreten) innehållandes en
disk av den mottagande fasen, ihopfogad med en porös polymerskiva (membran). Framför den
mottagande fasen finns vanligen ett diffusionsmembran (se Figur 49). Beroende på egenskaperna
hos den mottagande fasen kan polariteten hos de analytmolekyler man önskar provta styras. För
polära och semi-polära pesticider används exempelvis endast en oskyddad SDB-XC Empore-skiva
utan diffusionsmembran (SDB = Styren-divinylbensen) (för detaljer se t ex Gunold et al., 2008).
Om istället ett diffusionsmembran av cellulosaacetat monteras framför en mottagande fas
bestående av s.k. en chelatbildande polymer (t ex 3M EmporeTM Chelating disc) kan metaller
bestämmas med ChemCatcher-provtagaren (Allan et al., 2008).

Figur 49.

Principskiss över den s k ChemCatcher-provtagaren.

På samma sätt som för övriga beskrivna passiva provtagare kommer turbulensen kring provtagaren
starkt påverka upptagningshastigheten, Rs, för ChemCatcher-provtagaren. Råder högre grad av
turbulens kring gränsskiktet vattenfas-diffusionsmembran kommer diffusionsvägen vara kortare
(minde δ), varpå Rs ökar (Stephens et al., 2005). Temperaturen påverkar också diffusionshastigheten; ju högre temperatur i vattenfasen, desto snabbare diffusion genom gränsskiktet (se
Figur 50).
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Figur 50. Upptagningshastigheten, Rs, som funktion av temperatur och log Kow hos analytmolekylerna.
Figuren visar att ChemCatcher-provtagare har en lägre provtagningshastighet för mycket liopfila
ämnen (log Kow > 5,5). Fritt efter Vrana et al., 2006.

Passiva provtagare och praktisk placering
Först och främst skall lokalerna lämpa sig för passiv provtagning. Det måste sålunda vara praktiskt
möjligt att placera ut och hämta upp provtagarna och dessa skall kunna placeras så att man
minimerar risken för skadegörelse. Vidare är det viktigt att vattenflödet är tillräckligt, vatten måste
under hela provtagningsperioden passera över provtagaren så att denna ej riskerar att ’gå torr’. Skall
provtagning pågå under en månad, som i detta fall, får man dessutom räkna med att alla former av
vattenföring kan förekomma, och vattendraget måste vid provtagningslokalen även ha ett sådant
djup att provtagaren inte riskerar hamna ovanför vattenytan vid lågvatten. Vidare är det bra att se
till att lokalen inte påverkas av t.ex. havs-, sjö- eller älvvatten som trycks upp (Lindström P, 2006.).
För att få värden som kan spegla årsgenomsnittet är det viktigt att välja rätt provtagningsperiod.
Det skall framförallt vara en årstid där både lågt och högt vattenstånd kan förväntas och där
utsläppen motsvarar full produktion hos näraliggande industrier. Vidare är det lämpligt att
temperaturen inte varierar alltför mycket och att inte is förhindrar provtagning. Detta utesluter
vintern (november-mars) som provtagningsperiod. Risken för tidig isläggning och/eller sen
islossning gör även andra halvan av oktober och hela april till osäkra årstider. Under delar av
sommaren är det många industrier som går på lägre produktionskapacitet eller är helt stängda. Detta
utesluter framförallt juli som provtagningsperiod. Kvarstår i Sverige gör alltså perioderna maj till
juni och mitten av augusti till mitten av oktober.
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Figur 51. Utplacering av passiva provtagare för vattenprovtagning. Från Lindström P, 2006.

Passiva provtagare och Vattendirektivet
När miljökvalitetsnormerna (’EQS-värdena’, EQS =Environmental Quality Standard, lämpligen
benämnt som ’gränsvärde’) angivna inom Vattendirektivet diskuteras med bäring på passiv
provtagning bör man alltid beakta de s.k. AA-EQS-värden (AA =Annual average, årsmedelvärden).
AA-EQS-data baseras sig på kroniska eller subletala toxicitetstester till skillnad ifrån MAC-EQSvärden som baseras på akutttoxiska tester. I linje med hur kroniska och akuttoxiska tester
genomförs, kommer AA-EQS-värden alltid att vara mer konservativa skattningar än MAC-EQS.
Det som för riskbedömningsynpunkt blir viktigast att beakta när kemiska förekomstdata baserat på
passiva provtagare skall relateras till Vattendirektivets miljökvalitetsnormer är hur ofta framräknade
halter i ytvattnet överskrider AA-EQS (överskridandefrekvensen). I de fall där halterna aldrig
överskrider respektive AA-EQS kan man med fördel relatera halterna i ytvattnet till en percentil av
AA-EQS-värdena, t ex 0.1* AA-EQS-värdet.
I samband med detta är det viktigt att beakta att många av de hydrofoba ämnen som
vattendirektivets bilaga 10 omfattar, är sådana där den totala halten av ämnet i ytvatten även
kommer att omfatta en partikelbunden-kolloidal fraktion. Det finns ett antal modeller för att på
basis av hydrofobicitet (mätt som t ex log Kow) relatera graden av partikelbindning för ämnet till
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volymsfraktionen partiklar i ytvattnet (samt fraktionen organiskt kol på dessa partiklar). För dessa
ämnen skulle således mätning medelst passiv provtagning i kombination med
partikelhaltsbestämning av ytvattnet (där den passiva provtagaren utplacerats) ett par gånger under
mätcykeln kunna möjliggöra att man skulle kunna skatta totalhalten av ämnet i ytvattnet som den
lösta fraktionen (från de passiva provtagaren) plus en haltberonde partikelbunden fraktion (ifrån
partikelhaltsbestämningen av ytvattnet). Om denna korrigering är möjlig bör frekvensen med vilken
framräknad halt av ämnet (totalhalt) överstiger AA-EQS (eller någon percentil av AA-EQS) också
beaktas vid riskbedömning i enlighet med Vattendirektivet.
Ytterliggare ett alternativ för de vattendirektivsämnen som har hög log Kow-värden (i princip
ämnena i tabell 1) skulle kunna vara att provtagaren (SPMD-provtagren i de flesta förekommande
fall) utrustas med en enkel gyroupphängd partikel-sedimentfälla (se Figur 52). Passiv provtagning
under 30 dagar skulle således ge ett mått på halten av analyten i den fria vattenfasen (som ett
tidsmedelärde), samt möjlighet att även få ett mått på halten av ämnet i de infångade kolloidala
partiklarna. Om glödrestsbestämning av de sedimentära materialet görs kan även en ungefärlig
korrelation göras till halten organiskt kol i denna fraktion.

Figur 52. Gyro-upphängd sedimentfälla för uppsamling av sedimenterande / nedfallande material i
bulkvatten. Om rörens geometri förändras något kan fraktionen kolloidalt material som kvarhålls i
röret efter uppsamling komma att öka.
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Slutsatser
I genomgången av olika passiva provtagare kanske den väl förtrogne läsaren saknar en eller annan
modell eller teknik. T ex har s.k. Regenerated-Cellulose Dialysis Membrane Samplers (RCDMS) använts
frekvent tidigare, liksom Nylon-Screen Passive Diffusion Samplers (NSPDS), GORE™ Sorber Modules,
Membrane-Encolsed Sorptive Coating (MESCO) och även Passive In-Situ Concentration Extraction
Samplers (PISCES). Dessa olika passiva provtagningstekniker är trotsallt mycket lika de tekniker som
beskrivits i rapporten varför området ändå anses ha täckts in (ITRC, 2005).
Nyttjandet av passiva provtagare är mycket attraktivt ur ett miljöövervakningsperspektiv då
provtagning med passiv provtagare (i det kinetiska tidsfönstret) ger ett sant tidsmedelvärde för
halten av en analyt, med beaktande av olika platsspecifika parametrar. Att genomföra en
motsvarande spotprovtagning med en sådan frekvens att de olika scenarion som påverkar halterna
(flöden, strömmar, lokal belastning, temperaturer etc.) täcks in, är inte ekonomiskt rationellt.
Som beskrivits i rapporten är kalibreringen av den passiva provtagaren fortfarande föremål för
vidare utveckling. I fallet SPMD-provtagaren förefaller nyttjandet av interna standarder (PRCkonceptet) vara så pass moget att val av ämnen att ha som interna standarder i kommersiella
SPMD-produkter, samt dess bäring på Vattendirektivets bilaga 10, är väl genomlysta. I POCISprovtagarkonceptet däremot, tycks fortsatt utvecklingsarbete för att tillförsäkra sig om att tillräckligt
många polära ämnen kan nyttjas för PRC-kalibrering, vara nödvändigt.
En parameter som behandlats mycket översiktligt i rapporten är de passiva provtagarnas
detektionsgränser (LOD). Men detta är egentligen bara en fråga om att parallellisera provtagningen
på ett sådant sätt att arrayer av passiva provtagare används samtidigt. När dessa sedan extraheras på
laboratoriet kan extrakten poolas så att det motsvarar en tillräckligt stor samplad vattenvolym.
Biofouling, d v s påväxt av biofilm på provtagaren, kan i vissa ytvatten mycket snabbt göra den
passiva provtagaren obrukbar (provtagaren blir då praktiskt taget impermeabel). Enklaste sättet att
undvika kraftig biofouling är att korta ner provtagarens cykelltid, t ex halvera den från 30 dagar till
15. För att kompensera för en minskad provtagen vattenvolym kan exempelvis antalet provtagare
fördubblas.
För att kunna använda den passiva provtagningstekniken fullt ut för riskbedömning i enlighet med
Vattendirektivet är det nödvändigt att bedömningsgrunder för ämnenas halter i den fria
vattenmassan utvecklas. Att Vattendirektivets miljökvalitetsnormer utgår ifrån totalhalt istället för
biotillgänglig halt är en kvardröjande svårighet som kommer att försena ett brett nyttjande av
passiva provtagare. Här finns utrymme för vidare utvecklingsarbete.
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