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1 Inledning 
”Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota 

människors hälsa eller den biologiska mångfalden” 

 

Citat ur Miljömålet Giftfri miljö som fastslagits av Sveriges Riksdag. Målsättningen är att människors hälsa inte 

ska hotas av skadliga ämnen i miljön samt att ekosystemens funktioner inte ska påverkas nämnvärt 

(Miljömålsportalen, 2010). Miljömålet består av ett flertal delmål varav ett slår fast att befintliga ämnen som 

innehåller hormonstörande, cancerogena, fortplantningsstörande eller bioackumulerbara substanser ska 

hanteras så att dessa inte läcker ut i naturen (Naturvårdsverket, 2010). Miljömålet Giftfri miljö ansågs inte vara 

uppnått 2010. Prognoser tyder på att möjlighet finns att nå målet tidigast 2030, men då krävs ytterligare 

åtgärder såsom internationella överenskommelser och skärpt lagstiftning (Naturvårdsverket, 2010). 

1.1 Branschkartla ggning 
Ett steg i arbetet mot en giftfri miljö är identifiering, riskklassning och efterbehandling av förorenade områden. 

Riskbedömningens syfte är att svara på hur stora riskerna är för negativa effekter på människa och miljö. I 

Sverige finns ca 80 000 områden som betraktas som förorenade (Skogsjö, 2011). Kommuner och länsstyrelser 

fungerar som tillsynsmyndigheter i dessa frågor och till sin hjälp har de rapporten Metodik för inventering av 

förorenade områden (MIFO) (Naturvårdsverket, 1999) som tagits fram av Naturvårdsverket för att bedöma om 

ett område ska klassas som förorenat och i vilken grad. Metodiken bygger på uppskattningar av fyra delar; 

Föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsbenägenhet samt områdets känslighet och skyddsvärde. 

För att kunna bedöma dessa delar krävs bland annat information om vilka ämnen som förekommer på platsen 

och i vilka halter, hur långt föroreningarna sträcker sig geografiskt, hydrologiska förutsättningar, nutida och 

planerad framtida markanvändning, känsligheten hos de ekosystem som finns i området, mm.  

 

Att genomföra en grundlig MIFO är både dyrt och tidskrävande vilket innebär att grova uppskattningar ofta görs 

istället. 1995 utförde Naturvårdsverket en branschkartläggning i syfte att identifiera riskbranscher som hotar att 

skada miljön med sin verksamhet. Bland de största miljöbovarna återfinns gruvor, pappersindustri och 

kloralkaliverksamhet (Sundqvist, 2003). Branschkartläggningen kan vara till hjälp i kommunernas arbete att 

identifiera förorenade områden. Den delar in olika branscher efter hur sannolikt de kommer att förorena mark i 

någon av klasserna: 1 mycket stor risk, 2 stor risk, 3 måttlig risk eller 4 liten risk. Branschklassningen ska ses 

som en preliminär generell klassning som kan ändras efter noggrannare undersökning på plats.  

 

En av branscherna som riskklassades i branschkartläggningen var fritidsbåtshamnar med tillhörande 

uppläggningsplats. Hög förekomst av bly, organiska tennföreningar och PCB i sedimenten ledde till att 

verksamheten placerades i riskklass 2 i den översiktliga branschkartläggningen (Naturvårdsverket, 2008).  

1.2 Pa va xt pa  ba tskrov 
Ett vanligt problem för båtägare är påväxt av alger och havstulpaner på båtarnas skrov (Eklund, 2010). Detta 

är ett väldokumenterat problem som förekommer överallt i världen. I Sverige är problemen med påväxt störst 

längs västkusten och något mindre längs södra ostkusten. I norra delarna av Sverige, längs Bottenvikens 

kustlinje, förekommer problemet knappt. Vanligtvis växer organismerna fast på båtens botten under den tid 

som båten står stilla i hamn eller seglar med låg hastighet (Almeida et al., 2007). 

 

Påväxten leder till ökad friktion och därmed ökad bränsleförbrukning. Förutom de ekonomiska förlusterna 

anser också många båtägare att påväxten är ett estetiskt problem. Problemet med påväxt är globalt men 
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varierar i styrka beroende på vattnets egenskaper. pH, salinitet och temperatur är faktorer som påverkar 

(Karlsson, 2009).  

1.3 Ba tbottenfa rger och regelverk 
Ett sätt att förhindra påväxt är att måla båtbotten med färger som läcker giftiga kemikalier. Denna metod har 

använts sedan förhistorisk tid även om substanserna varierat (Karlsson , 2009). Kåda, tjära och vax användes i 

antik tid (Karlsson, 2009) för att sedan ersättas av enskilda kemiska ämnen som aktiva substanser. Dessa 

skyddar mot påväxt genom att i långsam takt läcka ut toxiska ämnen, exempelvis koppar, tributyltenn (TBT), 

bly eller zink, som hindrar organismernas tillväxt (Karlsson , 2009). På nittiotalet gjordes en studie som visade 

att påmålning av båtbottenfärg sänkte den globala bränsleförbrukningen med 7,2 miljoner ton. (Gianguzza et 

al., 2002). 

1.3.1 Tennorganiska föreningar 
I sin oorganiska form är tenn icketoxiskt (Hoch, 2001). Ämnet kan dock bilda komplex med organiska ämnen, 

och dessa föreningar är i många fall giftiga. Organiska tennföreningar har utnyttjats industriellt, bland annat vid 

tillverkning av PVC (Hoch, 2001) och dess giftiga egenskaper har kommit till användning i bland annat 

träimpregneringsmedel och råttgift (Hoch, 2001). På sextiotalet började tennorganiska föreningar såsom TBT 

användas i båtbottenfärger för att förhindra påväxt av organismer på båtskrov (Eklund et al., 2008). 

 

Redan under sjuttiotalet upptäcktes att användandet av TBT kunde relateras till tillväxt- och 

reproduktionshämning hos snäckor och musslor och att ämnet även var akut toxiskt för andra vattenlevande 

organismer. TBT orsakar manliga könsattribut hos snäckhonor, så kallad imposex (Alzieu, 1998). Dessa 

effekter kan observeras redan i koncentrationer lägre än 1 ng/L (Fent, 2004). Organismer som lever nära 

hamnar uppvisar imposex i högre grad än de som lever på andra platser. Generellt förekommer inte imposex 

hos organismer som lever långt från kusten (Gianguzza et al., 2002). Fisklarver kan uppvisa skador efter 

exponering av koncentrationer i storleksordningen 0,05 ng/L och undersökningar har visat att musslor inte 

överlever i sediment med 0,80 mg TBT/kg TS (Antizar-Ladislao, 2008). Toxiska effekter som kopplas till 

användandet av båtbottenfärger har observerats på många platser över hela världen; Australien, Singapore, 

Thailand (Gianguzza et al., 2002), Sverige (Eklund et al., 2009), Canada (Viglino et al., 2004) och Brasilien 

(Braga de Castro et al., 2000), för att nämna några. Dessa förhöjda TBT-halter förekommer främst i hamnar 

och i närheten till farleder (Antizar-Ladislao, 2008). 

 

De kunskaper som finns angående effekterna av tennorganiska föreningar på människor grundas till stor del 

på experiment med försöksdjur, främst gnagare. Försöken har visat att ämnena påverkar biokemiska 

processer, exempelvis gentranskription och respiration i mitokondrierna. Effekter som kan uppstå är bland 

annat fosterskador, reproduktionshämning, hudirritation, immunsuppressiva effekter, skador på lungor, njurar, 

lever, mm. TBT är giftigare än sin nedbrytningsprodukt dibutyltenn (DBT) som i sin tur är giftigare än sin 

nedbrytningsprodukt monobutyltenn (MBT) (Extoxnet, 1993). Detta tros bero på att MBT inte tas upp av 

organen i lika hög grad (Antizar-Ladislao, 2008). Uppgifter om halveringstider för TBT varierar kraftigt i 

litteraturen, från 1.8 år (Hoch, 2001) upp till 87 år (Viglino et al., 2004). Faktorer som temperatur, syrehalt och 

omrörning påverkar TBT:s nedbrytningshastighet i marina miljöer (Viglino et al., 2004). En studie som utförts 

på sediment i två norska hamnar visar på halveringstider i storleksordningen 10 – 20 år eller mer i 

Skandinaviska förhållanden (Cornelissen et al., 2008). 

 

I naturen förekommer TBT i två former, som katjonen TBT+ eller i hydroxid form som TBTOH (Fent, 2004). Hur 

TBT uppträder i miljön är starkt beroende av ett antal faktorer. Dess Koc-värde är högt, vilket innebär att ämnet 
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i stor grad adsorberas till organiskt material (Fent, 2004). Detta betyder att förekomst av organiskt material, 

exempelvis humus, starkt reducerar biotillgängligheten (Fent, 2004). Dock är Koc-värdet mycket beroende av 

pH-värdet i miljön. Mellan pH 3 och pH 8 ökar Koc med en faktor tio (Fent, 2004). I praktiken innebär detta att 

TBT blir mer fettlösligt vid alkaliska förhållanden, och därmed lättare tas upp av biota. Denna skillnad beror 

främst på att TBT vid höga pH:n i större grad förekommer i den hydroxida formen, vilken är mer 

bioackumulerbar. Detta illustreras i figurerna 1 – 2 nedan. 

 

 
Figur 1 TBT:s lösningsbenägenhet till organiskt material som funktion av pH. Figur från (Fent, 2004). 

 

Som figur 1 visar, tenderar TBT att bli mer bioackumulerbart vid högre pH:n, eftersom TBTOH dominerar inom 

detta intervall. Vid låga pH-värden är istället TBT+ vanligare, vilket leder till minskad biotillgänglighet. 

 

 
Figur 2 Bioackumulation av TBT i kräftdjuret Daphnia magna som funktion av tid vid pH 6 och pH 8. Figur från 

(Fent, 2004). 
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Figur 2 visar att TBT är upp till dubbelt så biotillgängligt vid pH 8 jämfört med pH 6. Denna skillnad uppstår då 

endast en faktor (pH) ändras. I miljön varierar en mängd faktorer över tid; temperatur, pH, salinitet, nederbörd, 

organiskt material, mm. Detta leder till att spridningsbenägenheten och biotillgängligheten kan variera starkt 

över tid och plats och exakta förutsägelser är i det närmaste omöjliga att göra. 

 

TBT tenderar att binda hårt till organiskt material under anoxiska förhållanden (Fent, 2004). I bottensediment 

kan TBT anrikas i höga halter. Reaktionen är reversibel och vid ändrade förhållanden, exempelvis om 

vattenytan sjunker och sedimenten oxideras, kan föroreningen åter mobiliseras och sedimenten fungerar 

därmed som källa (Fent, 2004). 

 

I slutet av åttiotalet förbjöds  användning av TBT i båtbottenfärger enligt europeisk lagstiftning för båtar vars 

längd understiger 25 meter (Council Directive 89/677/EEC; Congress 1988). Enligt en FN-konvention gäller 

TBT-förbud även globalt sedan 2008 för alla båtar oavsett längd. På båtar i yrkestrafik gäller att kvarvarande 

färglager som innehåller TBT måste täckas över eller tas bort  (Council Directive 89/677/EEC; Congress 1988), 

detta gäller dock inte för fritidsbåtar. 

 

Gränsvärden för TBT i mark saknas, men enligt en dom i Miljööverdomstolen (Mål nr M 92-05) är det högsta 

rekommenderade gränsvärdet i muddermassor 200 µg/kg TS. Detta värde har använts som gränsvärde vid en 

miljöteknisk markundersökning av en båtuppläggningsplats i Göteborg (Ronnert & Harald, 2008). 

1.3.2 Irgarol 
Irgarol är en såkallad booster-biocid som används i båtfärger tillsammans med koppar för att minska påväxt, 

eftersom vissa organismer inte reagerat tillräckligt starkt på enbart koppar (Karlsson et al., 2006).  

 

Irgarol verkar genom att hindra fotosyntesen hos alger. Det är svårnedbrytbart, bioackumulerande och skadar 

bland annat blåstången vid halter på mindre än 1 µg/L (Kemikalieinspektionen, 1998). Globalt förekommer 

förhöjda irgarolhalter på många platser med båttrafik, i synnerhet i båthamnar (Karlsson et al., 2006). Ämnet 

bryts ner i solljus (Okamura & Sugiyama, 2004) men inte av mikroorganismer (Liu et al., 1997) och det 

tenderar att binda till partiklar snarare än att lösas i vatten (Albanis et al., 2002). I miljön kommer ämnet främst 

att binda till jord och sediment och därmed ha en låg rörlighet (Kemikalieinspektionen, 1998). Laborativa försök 

har visat att irgarol är skadligt för vattenlevande organismer. Vid exponering av 1 µg/L irgarol minskade 

fotosyntesen hos koraller med 18 procent (Sheikh et al., 2009) och befruktningen hos blåstång minskade 30-

40 % efter 24 timmars exponering av 100 µg/L (Kemikalieinspektionen, 1998). 

 

Användning av irgarol i båtfärger på ostkusten är förbjudet enligt svensk lag sedan 2001 med hänvisning till 

försiktighetsprincipen (Kemikalieinspektionen, 1998). På västkusten är irgarol tillåtet då problemen med påväxt 

är större och ekosystemet inte är lika känsligt som i Östersjön (Eklund et al., 2008).  

1.3.3 Metaller 
Bly och koppar är ämnen som använts för att förhindra påväxt av organismer på båtskrov. Även zink 

förekommer i båtbottenfärger men i egenskap av bindemedel (Karlsson, 2009). 

 

Bly är toxiskt för organismer redan vid låga koncentrationer och människor riskerar att exponeras via inandning 

av partiklar eller intag via kontaminerad föda (Uzu et al., 2009). Ämnet är förhållandevis immobilt i jord men 

kan spridas via vatten tillsammans med organiskt material (Uzu et al., 2009). Gällande toxiciteten är det 

specieringen snarare än totalhalten som avgör hur skadligt bly är (Yaman et al., 2000). För metaller gäller 

generellt att ju högre andel fria metalljoner, desto giftigare (Sauvé et al., 1997). 
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Koppar är livsnödvändigt för många organismer, men är också toxiskt vid högre halter (Kemikalieinspektionen, 

1998). I Östersjön är kopparhalten normalt ca 0,6 µg/L medan tio gånger så höga koncentrationer återfinns i 

båthamnar (Karlsson, 2009). Detta är inte unikt för Sverige utan samma trend kan ses på många andra ställen 

i världen. Undersökningar har visat att kopparläckage från fritidsbåtar är det enskilt största antropogena 

bidraget av koppar till akvatisk miljö i Sverige (Karlsson, 2009). 

 

Både bly och koppar tenderar att bilda komplex med ligander och i vattenlösning utgör dessa komplex den 

absoluta majoriteten av det lösta ämnet. Koppar blir mer toxiskt vid låga pH:n eftersom protonerna då binder till 

de ligander där kopparn sitter, vilket leder till att kopparjoner i högre grad frigörs (Karlsson, 2009). 

 

Sedan 2001 är båtbottenfärger som verkar genom läckage av koppar inte tillåtna på fritidsbåtar på ostkusten. 

På västkusten gäller att läckaget av koppar inte får överstiga 350 µg/cm2 under de första 30 dagarna för 

fritidsbåtar medan båtar över 12 meter maximalt får släppa ut 55 µg/cm2 och dag både på ost- och västkust 

(Kemikalieinspektionen, 1998)  

 

1.3.4 PAH:er 
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) är en grupp ämnen som bildas vid ofullständig förbränning av 

organiskt material. De består av ett antal bensenringar, och förekommer naturligt vid skogsbränder och 

liknande, men antropogen påverkan har lett till stor ökning av halten i naturen (Engvall & Larsson, 2009). 

 

PAH:er binder hårt till organiskt material i marken vilket leder till att de är svårnedbrytbara och långlivade i 

markmiljö. Deras spridningsbenägenhet och biotillgänglighet styrs av faktorer såsom jordens pH, vattenhalt, 

organiska innehåll, kornstorleksfördelning, mm. De tas upp i kroppen via inandning av damm eller genom 

hudkontakt. (Engvall & Larsson, 2009).  

 

PAH förekommer i princip alltid tillsammans med andra föroreningar, exempelvis i cigarettrök, vilket gör dem 

svåra att analysera med avseende på toxicitet. Svårigheten att avgöra vilket av ämnena som orsakar 

toxiciteten gör att kunskapen om effekterna av PAH:er på människor är liten. Studier har dock påvisat 

samband mellan låg födelsevikt hos spädbarn som exponerats för höga halter PAH:er under fosterstadiet. 

Några av PAH:erna är också cancerogena (European Chemical Substances Information System, 2008). 

Vanligtvis gäller att PAH:er blir mer giftiga med ökande molekylstorlek. Antropogena källor till PAH:er är bland 

annat slitage av däck, vedeldning och impregneringsmedel (Engvall & Larsson, 2009).  

 

Av de många hundra PAH:er som förekommer i miljön analyseras vanligtvis bara 16 och dessa används som 

indikation på hur många som förekommer totalt. I analyser anges ofta halter av tre grupper PAH:er; L, M och H 

där H är de mest skadliga, de som förr kallades cancerogena. 

1.3.5 Fysikaliskt verkande färger 
Förutom att förhindra påväxt genom kemiska metoder kan fysikaliska metoder användas, exempelvis genom 

att skrovet målas med en färg som ger en viss ytstruktur eller som lossnar och på så vis tar med sig 

organismerna. Många av dessa fysikaliskt verkande färger innehåller zinkoxid (Kemikalieinspektionen, 2006).  

 

Fastän fysikaliskt verkande färger inte ska laka ut giftiga substanser har undersökningar visat att dessa färger 

kan vara mycket giftiga, ibland mer toxiska än de som förbjudits (Karlsson et al., 2006). Trots detta krävs idag 
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ingen tillståndsprövning eller toxicitetstester av färgerna eftersom dessa klassas som fysikaliskt verkande 

(Karlsson, 2009). 

1.4 Ö stersjo n 
Skillnaderna i lagstiftning mellan ost- och västkust beror främst på att problemen med påväxt är större på 

västkusten, samt att ekosystemen på ostkusten är känsligare till följd av att Östersjön är brackvatten. Antalet 

arter i Östersjön är begränsat jämfört med i andra hav på grund av att havet är ungt, bara ca 10 000 år, och 

arterna har därför ännu inte hunnit anpassa sig och kolonisera området i stor utsträckning (Voipio & Leinonen, 

1984). Salthalten i Östersjön varierar kraftigt. Sötvatten strömmar in via älvar och regnvatten, medan salt 

havsvatten tränger in vid de danska sunden i söder. I genomsnitt är salthalten 7 promille, vilket är aningen för 

högt för sötvattenarter och lite för lågt för havslevande organismer. På grund av att organismerna måste lägga 

stor andel av sin energi på att kompensera för detta lever många av dem nära sin toleransnivå (Voipio & 

Leinonen, 1984). De arter som förekommer i Östersjön härstammar från antingen salt eller sött vatten och är 

därmed dåligt anpassade till de rådande brackvattenförhållandena (Kemikalieinspektionen, 1998). 

 

I Östersjön är vattenutbytet litet (Kemikalieinspektionen, 1998) och klimatet subarktiskt (Voipio & Leinonen, 

1984) vilket medför låg temperatur och svåra levnadsförhållanden. Systemet är med andra ord känsligt för 

störningar och miljöförändringar eftersom organismerna redan lever under stress. Till detta ska läggas det 

faktum att Östersjöns tillrinningsområde är ca fyra gånger större än sjöns yta, samt att avrinningsområdet är 

tätt befolkat och industrialiserat, vilket leder till stor antropogen påverkan på Östersjön (Kemikalieinspektionen, 

1998). 

1.5 Syfte 
Syftet med denna rapport är att göra en riskbedömning av marken vid en typisk båtuppläggningsplats i 

Stockholmsområdet. Trots kunskapen om att båtuppläggningsplatser är förorenade saknas noggranna 

undersökningar och studier angående uppläggningsplatsernas påverkan på miljön. Denna rapport avser att i 

detalj beskriva föroreningssituationen, spridningsbenägenheten och effekterna av de föroreningar som finns på 

Vikingarnas Segelsällskaps båtuppläggningsplats och som har sitt ursprung i giftiga båtbottenfärger. 

Beskrivningen har sin utgångspunkt i MIFO eftersom denna metod används vid i princip all riskbedömning och 

genom att använda denna metod blir resultatet jämförbart med andra undersökningar. 

 

Studiens syfte är även att beräkna det totala bidraget av metaller och organiska föroreningar från marken till 

recipienten och ställa detta i relation till övriga kända föroreningskällor, såsom passivt läckage från båtarna i 

hamnen. 

 

Slutligen kommer för- och nackdelar med MIFO att diskuteras. 

 

Rapporten ämnar besvara följande frågor: 

 

 Vilken riskklass bör marken på båtuppläggningsplatsen tilldelas? 

 Hur stor föroreningskälla utgör marken? 

 Vilka är svårigheterna vid riskbedömning av förorenad mark? 

 Kan MIFO-metodiken förbättras och i så fall hur? 

2 Material och metod 
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2.1 VSS ba tuppla ggningsplats 
Området som undersökts används av Vikingarnas Segelsällskap (VSS) som vinteruppställningsplats för båtar. 

Platsen ligger på Hundudden på östra Djurgården, ca fem kilometer nordost om Stockholms centrum. Området 

har använts som båtuppläggningsplats sedan 1955 (W Paus & Wale Lindwall, 1998) och för närvarande finns 

plats för ca 220 båtar (se figur 3) (Elfström, 2008). Innan båtklubben tog över området användes marken av 

försvaret. Området sluttar lätt ner mot Lilla Värtan och platsen omges av kullar som täcks av grova 

ädellövsträd. Strandkanten som platsen sluttar ner mot klassas som naturstrand (Lövenhaft & Ihse, 1997). 

Marken täcks av ett lager grus och under detta finns siltig lera (W Paus & Wale Lindwall, 1998). Nytt material 

har fyllts på närmast vattnet. Med hjälp av avståndsbedömning på www.hitta.se uppskattas båtklubbens 

område ha en area av ca 12 000 m2. I närheten av platsen finns även ytterligare en segelbåtshamn samt en 

motorbåtsklubb. 

 

Platsen används främst till vinterförvaring av båtar där skrapning, målning och restaurering av båtar sker 

främst under höst och vår. I nordvästra hörnet av platsen (det som i provtagningarna kallas punkt D) placeras 

båtar som ska genomgå mer omfattande restaureringar och som kan ligga uppställda under längre tid, dvs 

flera säsonger. Den sydöstra delen som vetter ner mot vattnet används som upptagningsplats och grövre tvätt 

sker här. 

 

På området finns ett kruthus som användes för förvaring av svartkrut från början av 1700-talet och fram till 

1830-talet (Roth, 2011). Enligt Thomas Roth, intendent på Armémuseum samt reservofficer, är risken för att 

marken ska ha förorenats av kruthanteringen ”försumbar” med tanke på krutets sammansättning och det 

faktum att 140 år gått sedan hanteringen upphörde. Idag används byggnaden som café under 

sommarhalvåret. Det är alltså rimligt att anta att de föroreningar som befinner sig på båtuppläggningsplatsen 

härrör från hanteringen av båtarna. 

 

Trots att TBT och irgarol är förbjudna i båtfärger sedan 1998 respektive 2001 har sedimentundersökningar 

inom VSS hamnområde visat höga halter, främst i de övre delarna av sedimenten samt i området närmast 

slipen där båtarna tas upp. Halterna av TBT är högre än halterna av dess nedbrytningsprodukter och detta 

tyder på ett pågående utläckage. En möjlig förklaring är att gamla färglager antagligen lossnar vid tvätt i 

samband med upptagning av båtarna (Eklund, 2008).   

2.1.1 Tidigare undersökningar 
Under september – oktober 1997 utförde konsultfirman AB Jacobson & Widmark provtagningar av jorden på 

platsen på uppdrag av Miljöförvaltningen i Stockholm (W Paus & Wale Lindwall, 1998). Provtagningarna 

utgjorde en del av en översiktlig inventering av fem båtuppläggningsplatser. Vid denna undersökning 

påvisades förhöjda metallhalter, främst vid ytan men även på djup ner till 0,75 meter. Vid en provpunkt på 2,5 – 

3,0 m uppvisades koppar och blyhalter som tydde på trolig påverkan från punktkälla (W Paus & Wale Lindwall, 

1998). Vid denna undersökning gjordes inga analyser av organiska tennföreningar. 

 

Sedimenten i hamnbassängen nedanför uppläggningsplatsen har också undersökts i ett examensarbete utfört 

av Elfström (2008). I denna undersökning gjordes kemiska analyser och ekotoxikologiska tester på de 

bottensediment som ligger i hamnen. Sediment togs från sju punkter och testades på tre organismer (bakterie, 

rödalg och kräftdjur) och resultaten visade på en föroreningsgradient som ökade in mot land. Sedimenten 

analyserades med avseende på TBT, zink, koppar och bly (Elfström, 2008). I Elfströms studie ingick även en 

enkätundersökning angående båtägarnas inställning till och användande av båtfärger. Enkätundersökningen 
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ligger till viss del till grund för beräkningar i denna rapport. Kemiska data från denna provtagning är också 

publicerat i Open Environmental Sciences (Eklund et al., 2008). 

 

 

 
Figur 3 Hunduddens båtuppläggningsplats (inringad). Nedanför till vänster syns motorbåtsklubben. Bild från 

www.hitta.se 

2.1.2 Avgränsning 
Denna rapport avser att beskriva föroreningssituationen i marken på båtuppläggningsplatsen. Även 

sedimenten i hamnen innehåller höga halter av föroreningar men detta ligger utanför denna rapport. Arbetet är 

avgränsat till att följa metodiken som anvisats i Naturvårdsverkets rapport (1999). Endast kemisk status har 

beaktats och inga biotopundersökningar eller dylikt har utförts. 

2.2 Kemisk analys av marken 

2.2.1 Provtagning 
Markproverna för kemisk analys togs i maj 2010 av B. Eklund från institutionen för tillämpad miljövetenskap 

(ITM) vid Stockholms universitet. Prov togs på ytan samt på 2 dm djup på tio platser utspridda över området 

(se figur 4). Punkterna A ligger närmast vattnet (ca 70 meter) och punkt D längst bort (ca 160 meter). Punkt D 

är restaureringsplatsen, dvs den plats där de båtar som ska restaureras landställts under längre tid. Yt- och 

djupprov togs med spade och stora stenar sorterades bort. Proven sållades med 3 mm såll. Samlingsprov 

gjordes för A, B och C genom att ta lika stor mängd av vardera prov och blanda noggrant.  
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Figur 4 Karta över VSS båtuppläggningsplats med provpunkter för de kemiska analyserna av jorden. 

 

 

Utöver dessa 20 provpunkter togs även ytterligare två prover, vid A och B på 2 dm djup, men vid en plats där 

marken har annorlunda karaktär och materialet är lerigare och mer finkornigt. Resultaten från dessa punkter 

har inte tagits med i riskbedömningen då materialet på dessa punkter inte representerar området som helhet. 

Vid beräkning av genomsnittlig koncentration av olika ämnen på området har därför resultat från dessa punkter 

uteslutits. Analysresultaten från dessa provpunkter har dock använts för att diskutera ämnenas beteende med 

avseende på lakning och fastläggning, vilket är intressant att veta vid uppskattning av spridningsbenägenhet. 

 

I de fall där halter av ämnen har krävts har resultaten från provtagningen 2010 använts då metoder och 

provpunkter varit kända. Dock har denna provtagning bara skett på två djup, vid ytan samt 2 dm ner i marken. 

Vid bedömningar där distribution i djupled har behövts har därför resultaten från provtagningen 1997 använts 

då denna på en punkt skedde ner till 3 meters djup. Spridningen på dessa resultat redovisas i bilaga 2 och 

som kan utläsas ur graferna överensstämmer resultaten relativt väl mellan de två provtagningstillfällena. 

2.2.2 Analys 
Samtliga provpunkter analyserades med avseende på koppar, tenn, bly och zink. Samlingsproven 

analyserades med avseende på TBT, DBT, MBT, irgarol och PAH:er. Proverna analyserades av ALS i Täby 

som är ackrediterat laboratorium för alla analyser utom irgarol som är utfört enligt tysk standard (DIN).  

 

2.1 Inventeringsmetodik MIFÖ 
I riskklassningen har inventeringsmetodiken som finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport 4918 Metodik för 

inventering av förorenade områden (MIFO) följts. Denna metod har valts eftersom länsstyrelser utgår från 
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denna vid riskbedömning av förorenade områden inför efterbehandling (Obrovac, 2011). 

Inventeringsmetodiken består av riskbedömningar i fyra steg: 

 

-Föroreningarnas farlighet 

-Föroreningsnivå 

-Spridningsbenägenhet 

-Områdets känslighet och skyddsvärde  (Naturvårdsverket, 1999) 

2.1.1 Föroreningarnas farlighet 
Först identifieras de föroreningar som finns på platsen med hjälp av resultat från de analyser som utförts på 

jorden. Dessa ämnens skadlighet bedöms med hjälp av den klassificering som gjorts av (European Chemical 

Substances Information System, 2008) där ämnen klassas i någon av de fyra riskklasserna; låg, måttlig, hög 

eller mycket hög enligt tabell 1 (Naturvårdsverket, 1999). Varje ämne riskbedöms separat och ingen hänsyn 

tas till samverkanseffekter. Om ingen information finns angående ett ämnes förekomstform ska bedömningen 

utgå från den giftigaste. 

 

Tabell 1 Indelning av föroreningars skadlighet enligt Naturvårdsverket (1999). 

Låg Måttlig Hög Mycket hög 

“måttligt hälsoskadlig” 
(V) 

“hälsoskadlig” (Xn) “giftig” (T) “mycket giftig” (T+) 

 “irriterande” (Xi) “frätande” (C) ämnen som ej får 
hanteras 
yrkesmässigt eller 
vars användning ska 
avvecklas 

 “miljöfarlig utan 
symbol” (-) 

“miljöfarlig” (N)  

 

2.1.2 Föroreningsnivå 
När det gäller föroreningsnivån bedöms den separat för varje ämne och separat för varje medie i vilket ämnet 

förekommer, i detta fall marken och lakvattnet. Samtliga bedömningar ska göras på ett sådant sätt att riskerna 

inte undervärderas och därför rekommenderar Naturvårdsverket att bedömningarna ska grunda sig på det näst 

högsta mätvärdet, eftersom det sannolikt motsvarar ett troligt fall i den sämre delen av skalan 

(Naturvårdsverket, 1999). Skulle det högsta mätvärdet användas riskerar riskerna att övervärderas. 

 

För att kunna bedöma riskerna med föroreningarna ska fyra saker tas i beaktande; 1) effekter halterna kan 

leda till, 2) huruvida området påverkats av punktkällor, 3) om mängden föroreningar är liten eller stor samt 4) 

mängden förorenade massor (Naturvårdsverket, 1999). I denna bedömning är det viktigt att skilja på två 

begrepp; tillstånd och avvikelse. Tillstånd beskriver det faktiska tillståndet i miljön och detta är vanligtvis 

kopplat till vissa effekter som kan uppstå till följd av tillståndet. Gällande tillståndet bedöms det utifrån 

Naturvårdsverkets riktvärden som finns framtaget för ett antal olika ämnen. Riktvärdena grundar sig på två 

kategorier av markanvändning, känslig mark och mindre känslig mark. I detta fall används riktvärden för 

mindre känslig mark eftersom människor inte arbetar eller bor på området. Även i andra markundersökningar 
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(Leback & Ohlsson, 2008) (W Paus & Wale Lindwall, 1998) har småbåtshamnar klassats som mindre känslig 

markanvändning. 

 

Tabell 2 Indelning av tillstånd i mark (Naturvårdsverket, 1999). 

Media Mindre 
allvarligt 

Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket 
allvarligt 

Mark < riktvärdet 1-3 ggr riktvärdet 3-10 ggr 
riktvärdet 

> 10 ggr 
riktvärdet 

 

Beroende på hur mycket koncentrationerna i mark avviker från riktvärdena kan tillståndet bedömas enligt tabell 

2 ovan. 

 

Avvikelse beskriver hur mycket områdets kemiska status avviker från jämförvärden, det vill säga riktvärden för 

områden som inte påverkats av någon punktkälla. Jämförvärdet är inte någon säkerhetsgräns utan endast ett 

värde på det naturliga samt diffusa antropogena bidraget.  

 

Tabell 3 Indelning av avvikelse från jämförvärde enligt (Naturvårdsverket, 1999). 

Ingen eller liten 
påverkan av 
punktkälla 

Trolig påverkan av 
punktkälla 

Stor påverkan av 
punktkälla 

Mycket stor 
påverkan av 
punktkälla 

< jämförvärdet jämförvärdet - 5 ggr 
jämförvärdet 

5 ggr jämförvärdet - 
25 ggr jämförvärdet 

> 25 ggr jämförvärdet 

 

Beroende på hur mycket koncentrationerna i mark avviker från jämförvärdena kan bedömas i hur stor grad 

objektet påverkats av punktkälla, enligt tabell 3 ovan. 

 

För att bedöma mängden förorening som förekommer måste hänsyn tas till föroreningens skadlighet. Ju 

giftigare ett ämne är, desto mindre mängd krävs för att volymen ska klassas som hög, se tabell 4. 

 

Tabell 4 Indelning av mängd förorening och volym förorenade massor enligt (Naturvårdsverket, 1999). 

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Massa 
förorening, 
mycket hög 
farlighet 

  några kilo tiotals kilo 

Massa 
förorening, hög 
farlighet 

 några kilo tiotals kilo hundratals kilo 

Massa 
förorening, 
måttlig farlighet 

några kilo tiotals kilo hundratals kilo ton 

Volym 
förorenade 
massor 

<1000 m3 1000 - 10 000 
m3 

10 000 - 100 000 
m3 

> 100 000 m3 
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För föroreningar med extremt hög farlighet kan förekomsten i sig klassas som mycket stor.  

 

MIFO anger inte hur mängd förorening ska beräknas, men det konstateras att denna uppgift är svår och i vissa 

fall omöjlig att avgöra. För de verksamheter där tillstånd krävs finns ofta information om mängd giftiga ämnen 

som använts på platsen. I detta fall saknas sådan information och en egen uppskattning måste göras. 

 

Ett sätt att beräkna totalmängden föroreningar på platsen är att multiplicera koncentrationen med volymen 

förorenade massor enligt ekvation 1 nedan. 

 

mämne = cmedian * vför * ρför      (ekvation 1) 

 

Där mämne = mängd av ämnet som förekommer på det förorenade området (kg) 

cmedian = mediankoncentrationen av ämnet i marken (kg/kg) 

vför = volym förorenade massor (m3) 

ρför = den förorenade jordens densitet (kg/m3) 

 

För koncentrationen bedöms att medianvärdet bör användas istället för medelvärdet då ett fåtal punkter har 

extremvärden som påverkar medelvärdet kraftigt.  

 

Beräkning av mängden förorenade massor görs genom att uppskatta föroreningsdjupet med hjälp av tidigare 

utförda undersökningar, samt genom att uppskatta arean av det förorenade området. 

 

Riskbedömning av föroreningsnivå görs separat för varje ämne i varje medie och i denna vägs tillstånd, 

avvikelse, föroreningsmängd samt volym förorenade massor samman (Naturvårdsverket, 1999). 

2.1.3 Spridningsbenägenhet 
Riskbedömning av spridningsbenägenheten grundas till stor del på hydrologiska och kemiska data samt fakta 

om hur ämnet spritt sig hittills på området. I detta fall används även data från laktester för att uppskatta hur stor 

andel av föroreningarna som fastläggs respektive lakar ur årligen. 

 

Historiskt påvisad spridning är ett sätt att uppskatta spridningen. Genom att sammanställa kemiska data från 

olika punkter och illustrera resultatet i en graf där halten visas som funktion av djupet kan spridningen 

bestämmas. Genom att anta att all tillförsel av föroreningarna sker på markytan och sedan undersöka till vilket 

djup föroreningarna når kan hastigheten per år bestämmas enligt ekvation 2 nedan. 

 

Vämne = d/t        (ekvation 2) 

 

Där Vämne = hastigheten med vilken ämnet spridit sig i djupled (m/år) 

d = det djup dit föroreningen sträcker sig (m) 

t = tiden under vilken ämnet använts på platsen (år) 

 

Generellt gäller att det finns tre spridningsvägar för föroreningar i jord; advektion (dvs ämnet flyter med en 

vätska), dispersion/diffusion (ämnet sprids pga en koncentrationsgradient) samt sorption/desorption (ämnet 

binds till eller släpps ut från fasta fasen) (Kumpiene, 2010). En uppskattning måste göras vilken av dessa 

spridningsvägar som är mest relevant för de olika ämnena. 
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För att bedöma hur stor andel av föroreningarna som lakar ur, respektive fastläggs används ekvation 3 nedan. 

 

Uämne = (L/S)*(Cämne, lakvatten/Cämne, jord)     (ekvation 3) 

 

Där Uämne = Urlakningsgraden mg/mg) 

L/S = Volym nederbörd som infiltrerar marken årligen (L/kg) 

Cämne, lakvatten = Mediankoncentrationen av ämnet i lakvattnet (mg/L) 

Cämne, jord = Mediankoncentrationen av ämnet i jord (mg/kg TS) 

 

Mediankoncentrationer används eftersom vissa punkter uppvisar extremvärden som påverkar medelvärdet 

kraftigt.  

 

Resultaten från denna beräkning kommer att användas för att bedöma huruvida ämnena är långlivade i 

marken eller inte. 

 

För riskbedömning av spridningen används uppgifterna i tabell 5 nedan. 

 

Tabell 5 Bedömning av spridningsrisker enligt Naturvårdsverket (1999). 

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Spridning i mark 
och grundvatten 

Ingen spridning < 0,1 m/år 0,1 - 10 m/år > 10 m/år 

 

2.1.4 Känslighet och skyddsvärde 
Bedömningen av områdets känslighet och skyddsvärde baseras på ett framtidsperspektiv på hundratals år. 

Detta innebär att även områden som idag inte är förorenade, men som inom denna tidsram kan nås av 

spridningen (i skadliga halter), det så kallade påverkansområdet, måste tas med i bedömningen. Även framtida 

aktiviteter på området måste beaktas. Genom att ta del av kommunens översiktsplan för området fås en bild av 

framtida eventuell markanvändning. Indelningen av känslighet ges av tabell 6. 

 

Tabell 6 Indelning av områdets känslighet (Naturvårdsverket, 1999). 

Liten Måttlig Stor Mycket stor 

ingen exponering av 
människor 

yrkesverksamma 
exponeras i liten 
utsträckning 

yrkesverksamma 
exponeras under 
arbetstid 

permanent bosatta 
människor 

 grundvatten används 
inte för 
dricksvattenförsörjning 

barn exponeras i 
liten utsträckning 

barn exponeras i stor 
utsträckning 

  grund- eller ytvatten 
används som 
dricksvatten 

grund- eller ytvatten 
används som 
dricksvatten 

  åkerbruk eller 
djurhållning på 
området 
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  området har stor 
betydelse för 
friluftslivet 

 

 

Skyddsvärdet på området beror på de ekosystem som kan komma att utsättas för föroreningarna. 

Naturvårdsplaner används för att kartlägga detta. Riskbedömningen görs enligt tabell 7. 

 

Tabell 7 Indelning av områdets skyddsvärde (Naturvårdsverket, 1999). 

Litet Måttligt Stort Mycket stort 

områden starkt 
påverkade av 
föroreningar 

områden med något 
störda ekosystem 

områden med för 
regionen mindre 
vanliga ekosystem 

områden med 
ekosystem som i 
naturvårdsplaneringen 
utpekats ha mycket 
stort skyddsvärde, tex 
naturreservat 

av verksamhet 
förstörda ekosystem, 
tex asfalterat område 

områden med för 
regionen mycket 
vanliga ekosystem 

områden med 
ekosystem som i 
naturvårdsplaneringen 
utpekats ha stort 
skyddsvärde 

 

 

Dessa fyra delar ska sedan mynna ut i en samlad riskbedömning som görs med hjälp av figur 5. 

 

 
Figur 5 Graf för ifyllning av de olika delbedömningarna. Bild från Naturvårdsverket (1999). 

 

På y-axeln markeras spridningsförutsättningarna för de separata medierna som horisontella linjer. Fyra punkter 

markeras på vardera linjen; en för föroreningarnas farlighet (F), en för föroreningsnivån (N), en för områdets 
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känslighet (K) och slutligen en punkt för områdets skyddsvärde (S). Beroende på i vilket område av grafen de 

olika punkterna befinner sig kan nu en samlad riskbedömning göras. Om punkterna befinner sig i olika 

riskklasser måste en individuell bedömning göras. Även här ska bedömningen göras så att riskerna inte 

undervärderas (Naturvårdsverket, 1999). 

 

Den ifyllda grafen kommer slutligen att se ut enligt exemplet i figur 6 (observera att denna graf är på engelska 

och bokstäverna därmed inte stämmer): 

 

 
Figur 6 Ifylld graf efter utförd riskbedömning. Bild från Callermo (2011). 

 

Utifrån den ifyllda grafen kan sedan riskklassen bedömas, i fallet ovan hade bedömningen antagligen blivit att 

området tillhörde klass 1 då spridningsbenägenheten till grundvatten bedöms som mycket hög och 

föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå och områdets känslighet är mycket hög. 

 

2.2 Fo roreningsbidrag fra n marken 

2.2.1 Provtagning 
Provtagning till laktester utfördes i juni 2011 av författaren. På tio platser utspridda över området (se figur 7) 

togs ytprov från de översta 2 dm. Ingen sållning skedde på plats utan proverna avsågs representativa med 

avseende på kornstorleksfördelning. 

2.2.1 Beräkning av L/S-kvot 
Vid laktester är det viktigt att kunna relatera resultaten till de förhållanden som råder i miljön. Vanligtvis sker 

detta genom att kvoten vatten/material, den så kallade L/S-kvoten, relateras till en tidsskala som baseras på 

den mängd nederbörd som infiltrerar materialet under en tid, vanligtvis under ett år. Sedan används samma 

kvot i laborativa tester och resultatet kan då skalas upp för att gälla hela området. För att beräkna L/S-kvoten 

används ekvation 4 nedan. 

 

L/S = (P * fi * + (1-TS) * H * ρ)/(TS * H * ρ) (Lagerkvist, 2003)  (ekvation 4) 
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där P = årsmedelnederbörden på platsen (m/år) 

fi = infiltrationskoefficienten 

TS = torrsubstansen i materialet (kg/kg material) 

H = föroreningsdjupet (m)  

ρ = materialets densitet (kg/m3). 

 

 
Figur 7 Karta över VSS med provpunker för laktester. 

2.2.2 Lakning 
För att simulera urlakningen av föroreningarna utfördes kolonntester av det provtagna materialet. Proverna 

sållades genom 4 mm såll och sedan vägdes 4 kg av det sållade materialet upp och placerades i en kolonn 

med filter i botten. 1.28 L MilliQ-vatten (pH = 5) tilläts infiltrera kolonnen under ca 6 timmar. Detta motsvarar en 

L/S-kvot på 0.32, dvs ett års lakning. Efter att vattnet passerat det förorenade materialet samlades det upp och 

analyserades med avseende på metaller, tennorganiska föreningar, irgarol och PAH:er. De urlakade 

mängderna kan antas motsvara de mängder som årligen lakar ur från motsvarande mängd material på 

platsen. 

2.2.3 Kemisk analys av lakvattnet 
Kemiska analyser med avseende på metaller, tennorganiska föreningar, irgarol och PAH:er utfördes på 

lakvattnet. Analyserna utfördes av ALS i Täby som är ackrediterat laboratorium. 

 



20 
 

2.2.4 Beräkning av årlig mängd förorening som lakar ur från marken 
Förutom spridningshastigheten finns också intresse av att veta hur stor mängd av de olika ämnena som 

kommer att nå recipienten. Detta ingår inte i MIFO men då hamnen är tilldelad en preliminär riskklass i 

branschkartläggningen är det relevant att få information om hur stor andel av föroreningen som härrör från 

marken respektive andra källor. 

 

För att beräkna mängden föroreningar som sprids till recipienten från marken via urlakning görs antagandet att 

de halter som uppmätts i lakvattnet motsvarar de halter som förekommer i den naturliga avrinningen som varit i 

kontakt med föroreningarna. Ekvation 5 nedan används för beräkning. 

 

mämne, mark = ϕ * P * Af * 1000 * cämne      (ekvation 5) 

 

Där mämne = massa förorening som når recipienten (g/år) 

ϕ = infiltrationsgrad (-) 

P = nederbörd (m/år) 

Af = area av det förorenade området (m2) 

1000 = l/m3 

cämne = koncentration av ämnet i lakvattnet (g/l) 

 

Resultatet kan sedan jämföras med den uppskattade urlakningen från de båtar som ligger i hamn. På så vis 

kan ett förhållande mellan bidragen från de olika källorna erhållas. Urlakningen från de båtar som ligger i hamn 

kan uppskattas med hjälp av data som tagits fram av (Ytreberg et al., 2010) och som anger vilka halter Cu och 

Zn som lakar ut från en normalstor fritidsbåt under en säsong. För övriga ämnen saknas jämförelsevärden. 

 

En jämförelse mellan resultaten från dessa två beräkningar visar hur allvarliga källorna är relativt varandra. 

3 Resultat 

3.1 Riskbedo mning 

3.1.1 Föroreningarnas farlighet 
Enligt analyser av jordproverna förekommer förhöjda halter av koppar, bly, zink och tenn och irgarol. Tenn 

förekommer i organisk form som TBT, DBT och MBT. För fullständiga data, se bilaga 1.  

 

Ämnenas skadlighet anges i tabell 8. 

 

Tabell 8 Skadlighet hos de förekommande ämnena (European Chemical Substances Information System, 2008) 

Ämne Farlighet 

Koppar Hög 

Bly Mycket hög 

Zink Måttlig 

TBT Mycket hög 
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DBT Mycket hög (gäller DBT-Cl2) 

MBT - 

Irgarol Hög 

PAH:er Mycket hög 

 

Tabell 8 visar att de ämnen som finns på området är måttligt till mycket farliga. Tre ämnen, bly, TBT och DBT 

tillhör den allra farligaste klassen. Ett ämne, MBT, är oklassat enligt European Chemical Substances 

Information System. 

 

Sammantaget bedöms föroreningarnas farlighet vara mycket hög. 

3.1.2 Föroreningsnivå 

Tillstånd 

Analyser av jorden har gjorts på 20 punkter i området. Enligt MIFO ska riskklassningar som grundas på fler än 

5 provtagningar baseras på 90:e percentilen, eller näst högsta värdet. Detta eftersom det sannolikt 

representerar ett ”troligt men dåligt” fall och risken att underskatta faran minimeras. I detta fall används näst 

högsta uppmätta halterna av vartdera ämnet. I tabell 9 nedan redovisas de näst högsta halterna av varje ämne 

i mark tillsammans med information om vilken provpunkt, riktvärde och riskklass enligt tabell 2. För de 

organiska tennföreningarna redovisas inget riktvärde då dessa inte förekommer naturligt. Mätvärden för 

samtliga provpunkter redovisas i bilaga 1. 

 

Tabell 9 Riskbedömning av tillståndet i området. Analysresultat av markprover, provpunkt med näst högst värde, 

riktvärde samt bedömning redovisas. Riktvärdena grundas på mindre känslig markanvändning 

(Naturvårdsverket, 2008), förutom gränsvärdet för TBT (markerat med *) som är hämtat ur en dom i 

Miljööverdomstolen (Mål nr M 92-05). 

Ämne Mark (mg/kg TS) Provpunkt Riktvärde 
(mg/kg TS) 

Tillstånd 

Koppar 3970 D djup 200 Mycket allvarligt 

Bly 5360 A2 djup 400 Mycket allvarligt 

Zink 2040 C1 djup 500 Allvarligt 

TBT 31 D djup 0,200* Mycket allvarligt 

DBT 27 D yta och djup - Mycket allvarligt 

MBT 5,7 C djup -  

Irgarol     

PAH-H 4,32 C djup, 
samlingsprov 

10  Mindre allvarligt 

 

Samtliga näst högsta värden uppmättes på 20 cm djup. Generellt gäller att provpunkt C och D (närmast 

restaureringsplatsen) har höga värden, bortsett från bly där förhållandet var omvänt och det näst högsta värdet 
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uppmättes närmast strandkanten. För de ämnen där riktvärden finns är tillståndet allvarligt till mycket allvarligt, 

förutom för PAH:er där det uppmätta värdet understiger riktvärdet. För de organiska tennföreningarna saknas 

riktvärden men då dessa inte förekommer naturligt och två av dem (TBT, DBT) har mycket hög farlighet kan 

blotta förekomsten klassas som mycket allvarlig (Naturvårdsverket, 1999). Dessutom anges gränsvärdet 0,200 

mg/kg TS i en dom i Miljööverdomstolen och detta värde har använts även i denna bedömning. 

Påverkan av punktkälla 

För att avgöra om området påverkats av någon punktkälla används tabell 3 tillsammans med jämförvärden från 

Naturvårdsverkets tätortsprovtagning i djupa sedimentjordarter (Naturvårdsverket, 1999). 

   

Tabell 10 Bedömning av påverkan från punktkälla enligt Naturvårdsverkets tätortsprovtagning. 

Ämne Mark (mg/kg 
TS) 

Provpunkt Jämförvärde 
(mg/kg TS) 

Påverkan av 
punktkälla 

Koppar 3970 D djup 30 Mycket stor 
påverkan av 
punktkälla 

Bly 5360 A2 djup 25 Mycket stor 
påverkan av 
punktkälla 

Zink 2040 C1 djup 100 Stor påverkan av 
punktkälla 

TBT 31 D djup saml -  

DBT 27 D yta och djup 
saml 

-  

MBT 5,7 C djup saml -  

PAH-
cancerogena 

3,9 C djup saml 2,5 Trolig påverkan 
av punktkälla 

 

Tabell 10 visar att området utsatts för trolig till mycket stor påverkan av punktkälla. För de organiska 

tennföreningarna saknas jämförvärden men då dessa inte förekommer naturligt kan även dessa bedömas ha 

tillförts marken via påverkan från punktkälla. Sammantaget kan konstateras att marken påverkats av punktkälla 

i hög grad.  

Volym förorenade massor 

Analysdata från provtagningen som utfördes 1997 (W Paus & Wale Lindwall, 1998) har sammanställts och 

koncentrationerna redovisas som funktion av djupet i figur 8 till 11 nedan. Observera att området som är 

12 000 m2 täcks in av endast 10 provpunkter. Det bör också påpekas att provpunkterna inte är tagna på 

samma plats på området och variationen kan bero på lokala skillnader i halter. Dessa resultat bör därför tolkas 

med försiktighet, men kan ge en fingervisning om föroreningarnas distribution i djupled. 
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Figur 8 Kopparhalt som funktion av djup. Data från W Paus & Wale Lindwall (1998). 

 

 
Figur 9 Blyhalt som funktion av djup. Data från W Paus & Wale Lindwall (1998). 
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Figur 10 Tennhalt som funktion av djup. Data från W Paus & Wale Lindwall (1998). 

 

 
Figur 11 Zinkhalt som funktion av djup. Data från W Paus & Wale Lindwall (1998). 

  

Resultaten visar att föroreningshalterna är högst närmast ytan, för att sedan avtagande sträcka sig ner till ca 

3,0 meters djup. Ett tydligt språng kan ses vid ca 0,75 meters djup. Dessa provtagningar är över ett decennium 

gamla och som alltid finns en osäkerhet i analyser och provtagning. För att inte riskera att underskatta riskerna 

kan antas att marken är förorenad ner till 1 meters djup. Båtklubben disponerar en area av ca 12 000 m2 (se 

figur 3). Proverna är distribuerade över en stor del av denna yta. Då i princip hela ytan används för 

uppläggning och hantering av båtar är det rimligt att anta att föroreningarna förekommer över hela området. 

Vid beräkning av mängden förorenade massor kan därför antas att 12 000 m3 jord är förorenat med de halter 

som analyserna visar. Enligt tabell 4 är detta en stor volym. 
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Om beräkning av massan föroreningar görs enligt ekvation 1 erhålls följande resultat. Jordmassornas densitet 

approximeras till 1500 kg/m3. Volym förorenade massor antas vara 12 000 m3 enligt tidigare beräkningar. 

Medianvärden för ämneskoncentrationerna erhålls från analysresultat från provtagning 2010 och anges i tabell 

11 tillsammans med totalmängderna av de olika ämnena. 

 

Tabell 11 Mediankoncentration, totalmängd samt massans farlighet av de olika ämnena. Data från analysresultat 

av provtagningen 2010. Mediankoncentrationerna koppar, zink och bly grundar sig på mätvärden från 20 punkter. 

Mediankoncentration av TBT baseras på åtta samlingsprov från de 20 provpunkterna. 

Ämne Mediankoncentration (mg/kg TS) Total massa (kg) Farlighet 

Koppar 616,5 11 100 Mycket stor 

Zink 880,5 15 800 Mycket stor 

Bly 933 16 800 Mycket stor 

TBT 4,8 86,4 Mycket stor 

Irgarol    

PAH-H 2,1 37,8 Mycket stor 

 

Tabell 11 visar att mängden föroreningar på platsen är mycket stor och detta innebär en mycket hög farlighet. 

För irgarol görs ingen beräkning då endast fyra analysresultat finns och dessa fyra resultat uppvisar mycket 

stor spridning, från 63 µg/kg till 54 000 µg/kg. Ett medianvärde av så få punkter med sådan spridning kan inte 

anses tillförlitligt. 

 

Sammantaget kan föroreningsnivån anses vara mycket stor. 

3.1.3 Spridningsbenägenhet 
Området är inte asfalterat och föroreningarna kommer därför att nå jorden. Vid regn kommer vatten att infiltrera 

och i viss grad kommer föroreningarna att laka ur. Det finns också risk för att människor exponeras för jorden 

vid damning och vid direktkontakt med hud. 

 

Jordarten på platsen består mestadels av centimetertjock grusfyllning på ett lager av siltig lera på ett lager av 

morän (W Paus & Wale Lindwall, 1998).  

 

Då den förorenade ytan ligger ovanför grundvattenytan (W Paus & Wale Lindwall, 1998) kommer den största 

spridningen att ske vertikalt (Radcliffe & Rasmussen, 2000). Även en viss spridning kommer att ske i 

horisontell riktning. Då området begränsas av högre liggande områden samt vattendrag kan 

påverkansområdet avgränsas till den aktuella uppläggningsplatsen (inringad i figur 3) samt ett mindre område i 

direkt anslutning till denna, som utgörs av skogbeväxt mark och asfalterad yta, tillhörande motorbåtsklubben. 

Främst kommer föroreningarna att röra sig ner mot vattnet. 

 

Genom att studera den spridning som skett historiskt kan slutsatser dras angående spridningsbenägenheten 

enligt ekvation 2. Vid undersökningen som gjordes 1997 av (W Paus & Wale Lindwall, 1998) togs prover i 

djupled, och analysdata från denna provtagning har använts för att förstå spridningen i vertikalled. Resultaten 

från dessa provtagningar sammanställs grafiskt i figur 8 – 11 och föroreningsdjupet avläses från dessa grafer. 

Observera att y-axeln är inverterad så att markytan representeras av översta delen. Bilderna kan ses som en 

illustration av marken i genomskärning. Då denna provtagning är 13 år gammal bör de absoluta halterna tolkas 

med försiktighet, men resultaten ger en bild av distributionen. 
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Samma mönster uppvisas tydligt i de fyra graferna. Halterna är högst i de översta 0,75 meterna av marken för 

att sedan drastiskt sjunka till lägre nivåer. Detta kan tolkas som att föroreningarna nått ett djup av ca 0,75 

meter. Även under denna nivå är halterna något förhöjda men inte lika kraftigt som i ytlagret. Dessa prover 

togs 1997, då hade båtuppläggningsplatsen varit i drift i 42 år. Detta indikerar att föroreningarna sprids i 

marken med en hastighet av 0,75/42 meter per år, ca 0,018 m/år.  

 

Urlakningsgraden anger hur stor andel av föroreningarna som kommer att laka ut i regnvattnet, respektive 

fastläggas i marken under ett år. Den beräknas enligt ekvation 3 och resultaten anges i procent i tabell 12. 

 

Tabell 12 Urlakningsgrad från mark till vatten i procent av olika ämnen tillsammans med medianhalter av metaller 

och organiska föroreningar. 

Ämne Clakvatten (mg/L) Cmark (mg/kg TS) Årlig urlakning % 

Koppar 2,16 617 0,11 

Zink 9,52 881 0,35 

Bly 0,306 933 0,010 

TBT 0,0002 4,8 0,013 

Irgarol    

PAH-H    

 

För irgarol och PAH:er görs ingen beräkning eftersom medianvärden inte anses tillförlitliga respektive ligger 

under detektionsgräns. Resultaten visar att en mycket liten del av föroreningarna kommer att laka ur under ett 

år. Betydligt mindre än en procent kommer att laka ur med vattnet. Detta innebär att över 99 procent av 

föroreningarna kommer att finnas kvar efter ett år. På grund av detta kommer föroreningarna att vara 

långlivade i marken och finnas kvar länge, troligtvis hundratals år. Marken kommer att fungera som en 

punktkälla under lång tid.  

 

Spridningshastigheten i vatten är relativt låg, och sannolikt sker största spridningen vid aktiviteter på platsen, 

exempelvis båttvätt och förflyttning av båtar, som leder till att ämnen sprids ut över marken. När föroreningarna 

väl hamnat på platsen kan antas att spridningen är måttlig. Med tanke på att halterna i ytlagret är höga finns 

risk för spridning via vinderosion och damning. Viss risk föreligger för exponering genom inandning och 

direktkontakt med hud. Enligt (2. Kumpiene et al., 2010) är den vanligaste spridningsvägen för föroreningar i 

jord intag via munnen. Detta på grund av inandning eller att barn får i sig jord via händerna. Någon 

uppskattning av spridningshastigheten via damning kan inte göras, men denna spridningsväg anses inte vara 

försumbar. 

 

Sammantaget anses spridningsbenägenheten vara måttlig, både med avseende på hastighet och mängd 

urlakat material. 

3.1.4 Känslighet och skyddsvärde 
Området som platsen ligger på har länge fungerat som rekreationsområde och 1964 togs beslut om att 

bebyggelsen på området skulle begränsas. I de gällande planbestämmelserna från 1989 (Stockholms 

stadsbyggnadskontor, 1989) slås fast att områdets karaktäristiska rekreationsegenskaper ska bevaras och 

sträng praxis ska gälla angående nybyggnad även i framtiden. Av denna information att döma kommer inte 

området inom de närmsta decennierna att användas för bostäder, arbetsplatser eller liknande. Det är 

osannolikt att människor kommer att vara permanent bosatta på platsen inom en överskådlig tid. Barn vistas 

inte i hög utsträckning på platsen. Dock har platsen redan nu stor betydelse för friluftslivet då båthamnar och 

dylikt finns på platsen och människor spenderar en viss del av sin fritid i området. Vid provtagning 2011-06-13 
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pågick seglarskola för en barngrupp (ca 10 barn i åldern 10-12) som lekte, badade och åt utomhus på 

området. 

 

I en rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003) föreslås att södra 

Djurgården, vilket även innefattar Hunduddens båtuppläggningsplats görs till naturreservat. Detta föreslås på 

grund av områdets naturvärden, dess betydelse för friluftslivet samt dess kulturmiljövärden. Speciellt viktigt är 

det att bevara områden som ligger i nära anslutning till tätorten då dessa fungerar som rekreationsområden för 

stadsborna. Även detta styrker antagandet att bebyggelse av området inte kommer att ske i någon högre grad. 

Det nyttjande av området som sker är främst på fritidsnivå. 

 

Enligt tabell 6 bör ett områdes känslighet bedömas som stor om området har stor betydelse för friluftslivet. 

Hunduddens båtuppläggningsplats kan bedömas ha detta och därför anses känsligheten vara stor. 

 

I dokumentet Naturvårdsverkets utgångspunkter för efterbehandling, som tar avstamp i miljömålet Giftfri miljö, 

slås fast att ”grund och ytvatten är resurser som i princip alltid är skyddsvärda”. Skyddsvärdet på recipienten 

kan därför anses vara stort. 

3.1.5 Samlad riskbedömning 
Nedan redovisas resultatet av de fyra delarna i riskklassningen. 

 

Tabell 13 Samlad riskbedömning i tabellform. Sammanfattning över delarna som riskbedömts. 

Del Indelning Risknivå 

Föroreningarnas farlighet  Mycket stor 

Föroreningsnivå Tillstånd mark Mycket stor 

Påverkan av punktkälla Mycket stor  

Mängd förorening Mycket stor 

Volym förorenade massor Stor 

Spridningsbenägenhet  Måttlig 

Känslighet och skyddsvärde Känslighet Stor 

Skyddsvärde Stort 

 

Resultatet illustreras grafiskt i figur 12. 



28 
 

 
Figur 12 Figur med samlad riskbedömning. 

 

Enligt figur 12 ovan bör objektet tilldelas riskklass 2. Föroreningarna har mycket hög farlighet (F) och 

förekommer i mycket höga nivåer (N). Känsligheten (K) och skyddsvärdet (S) på ekosystemen är stora och 

dessa riskerar att ta skada av föroreningarna. Riskbedömningen blir något av en subjektiv bedömning då två 

parametrar befinner sig i klass 1 och två i klass 2. Riskerna begränsas dock av den låga 

spridningshastigheten. Trots de höga halterna metaller och organiska föroreningar i marken kommer endast en 

liten del att laka ur årligen och spridas till omgivningen. Fastläggning av ämnena i den organiska fraktionen gör 

att även spridningen i djupled är begränsad. 

 

Samtliga parametrar har placerats i mitten av den riskklass de bedömts ha, förutom parametern 

föroreningarnas farlighet som placerats i övre halvan av riskklass mycket hög/stor. Detta beror på att det är ett 

flertal ämnen med mycket hög farlighet och samverkanseffekter kan inte uteslutas. Sannolikt är effekten större 

då många skadliga ämnen samverkar. TBT anses dessutom vara ”extremt toxiskt för flera organismer” (Hoch, 

2001). Det faktum att flera giftiga ämnen finns på platsen och samverkanseffekter kan uppstå gör att punkten 

för föroreningarnas farlighet placeras längre ut i området för mycket hög farlighet. Den beräkning som gjordes 

avseende spridningshastigheten baserades på beräkningar av spridning i vattenfas. Dock kommer spridning 

även att ske via damning och denna spridning har inte beräknats då relevanta ekvationer saknas. Även linjen 

för spridning har placerats i mitten av skalan för ”måttlig”, dock med reservation för viss osäkerhet. 

 

Trots att metodiken följs till punkt och pricka avgörs ändå riskklassningen i någon form av individuell 

bedömning, framförallt i fråga om vilka beräkningar som görs och urvalet av prov som tas med i bedömningen.  
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3.1 Bera kning av fo roreningsbidrag och urlakning 

3.1.1 Beräkning L/S-kvot 
 

Enligt SMHI är årsmedelnederbörden i Stockholm 0,600 m (SMHI, 2009). Infiltrationskoefficienten är ca 0,75 

för den typen av material som finns på platsen (Marek, 2011). De uppmätta TS-värdena i proverna varierar 

från 86 % till ca 99 % (se bilaga 1). Ett medelvärde på 97,5 % har använts. Generellt har jord en densitet på ca 

1 500 kg/m3 (Naturvårdsverket). Föroreningsdjupet måste uppskattas med hjälp av tidigare undersökningar på 

platsen. 

 

Vid analyser av markprover från VSS utförda 1998 (W Paus & Wale Lindwall, 1998), var Pb, Cu, Zn och Sn 

koncentrationerna mycket höga i de 75 översta centimetrarna för att sedan avta med djup. En provpunkt på 3 

meters djup visar något förhöjda Cu och Pb-halter jämfört med bakgrundsnivåer (Naturvårdsverket, 2011). 

Genom att anta ett föroreningsdjup på 1,0 m blir L/S-kvoten, enligt ekvation 4 ca 0,32 L/kg. 

3.1.2 Resultat kemiska analyser på lakvattnet 
För att kunna beskriva utlakningen gjordes laktester som motsvarar L/S-kvoten under ett år. Resultaten från 

dessa laktester ska alltså betraktas som den andel av ämnena som lakar ut under en säsong. Då halterna i 

lakvattnet varierar kraftigt bedöms medelvärden vara irrelevanta för beräkning av spridning. Istället anges 

medianvärden i tabell 14 nedan. Fullständigt analysprotokoll återfinns i bilaga 1. 

 

Tabell 14 Mediankoncentration av metaller och organiska föroreningar i lakvatten från laktester av åtta jordprover 

från VSS. 

Ämne Medianvärde i lakvatten (µg/l) 

Koppar 2160 

Bly 306 

Zink 9520 

Tenn 2,55 

TBT 0,2 

Irgarol 1,7 

PAH cancerogena - 

 

Lakvattnet innehåller främst Zn (9,5 mg/L) och Cu (2,2 mg/L). Dessutom kommer även Pb och Sn att 

förekomma. Dessa halter är betydligt högre än bakgrundshalterna i Östersjön, vilket innebär att lakvattnet 

kommer att utgöra en föroreningskälla för recipienten. TBT och irgarol förekommer i halter högre än de som 

påvisats skadliga i studier. För PAH:er beräknas inget medianvärde då endast tre värden var över 

detektionsgräns. 

3.1.3 Årlig föroreningsmängd som lakar ur från marken 
Baserat på medianhalterna i tabell 14 ovan, samt 0.60 meters nederbörd per år, infiltrationskoefficient 0.75 och 

area 12 000 m2 kan totala utlakningen från marken under ett år beräknas enligt ekvation 5. Dessa mängder 
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jämförs med de beräknade mängder som lakar ut från båtarna i hamn under en säsong. Enligt (Ytreberg et al. 

2010) är bidraget från en normalstor båt som målats med kopparfärg ca 51 g Cu och 140 g Zn per säsong. I 

VSS båthamn finns 220 båtar. Vid antagandet att samtliga båtar målas med kopparfärg kan bidraget från 

båtarna beräknas. Resultaten illustreras i tabell 15.  

 

Tabell 15 Utlakningen i kg under ett år från urlakning av mark samt passiv lakning från båtarna i hamnen. 

Värdena baseras på de laktester som gjorts, data från Ytreberg et al. (2010) samt nederbördsdata från SMHI. 

Ämne Utlakning från mark kg/år Utlakning från båtar kg/år 

Cu 11,6 11,2 

Pb 1,65  

Zn 51,4 30,8 

Sn 0,0137  

TBT 0,00108  

Irgarol 0,00918  

 

Tabell 15 visar att bidraget från den förorenade marken respektive läckage från båtarna som ligger i hamnen 

kommer att vara i ungefär samma storleksordning för koppar och zink. Dock är troligtvis bidraget från båtarna i 

överkant då inte alla båtfärger är kopparbaserade. Beräkningarna är endast en uppskattning, men resultaten 

från försöken visar att bidraget från den förorenade marken inte är försumbart i jämförelse med övriga källor. 

För bly och tenn saknas jämförande beräkningar från läckaget från båtarna, men en ansenlig mängd av dessa 

kemikalier kommer att laka ur från marken; ca 1.7 kg bly och 14 g tenn. Även ca 1 g TBT och 9 g irgarol 

kommer årligen att laka ur från marken med regnvattnet.  

 

Potentiellt kan dessa föroreningar hamna i recipienten efter en tid. 

4 Diskussion 
 

Riskklass 

Båtuppläggningsplatsen är kraftigt förorenad av metaller, irgarol och organiska tennföreningar, precis som 

förutsetts i den preliminära branschklassningen. De allvarligaste föroreningarna förekommer vid provpunkt D 

högst upp vilket troligtvis beror på att restaurering och långtidsuppställning av båtar skett på denna plats. Dock 

är antalet provpunkter relativt få och det kan inte uteslutas att kraftigt förorenade hot spots även förekommer 

på andra platser på området. Med avseende på bly är dock området närmare vattnet, punkt B, kraftigast 

förorenat.  

 

Då ett relativt stort antal prover tagits på mark (20 st 2010 samt 10 st 1997) och lakvatten (8 st 2011) och 

dessa samstämmigt visar på kraftigt förhöjda halter av hälsoskadliga ämnen bör området betraktas som i hög 

grad förorenat och denna bedömning kan anses mycket trovärdig. För just denna båtuppläggningsplats finns 

stora mängder data vilket möjliggör en grundlig bedömning, både med avseende på totalhalter, spridning och 

effekter. Eftersom liknande undersökningar saknas av andra båtuppläggningsplatser är det svårt att göra 

bedömningen huruvida dessa resultat även gäller för andra liknande områden. Med tanke på att verksamheten 

på platsen varit normal för en båtuppläggningsplats kan man dock anta att även andra liknande områden, vilka 

det finns gott om i Stockholmsområdet, är förorenade i motsvarande grad. Detta skulle i så fall innebära ett 

betydande föroreningsbidrag till Östersjöns känsliga kustområde. 
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Risk är sammanvägning av de effekter som kan uppstå vid exponering, samt sannolikheten för att exponering 

ska ske. I detta fall är effekterna vid exponering allvarliga till mycket allvarliga, men risken begränsas ändå av 

den relativt måttliga sannolikheten att så ska ske. Spridningsförutsättningarna är måttligt höga eftersom 

föroreningarna tenderar att bindas till jorden. Vid vinderosion riskerar människor att exponeras för 

föroreningarna genom inandning av jord.  Då området har stor betydelse som rekreationsområde finns liten risk 

för bostadsbebyggelse inom överskådlig tid. Detta gör att sannolikheten för långvarig exponering av människor 

är relativt låg. Exponering sker under människors fritid då de vistas på platsen och även barn spenderar delar 

av sin fritid i området. Dock antas att denna exponeringstid är relativt kort eftersom aktiviteterna endast sker 

under sommarhalvåret och sannolikt i begränsad utsträckning. Den exponering människor riskerar att utsättas 

för uppstår troligtvis främst vid hantering av båtarna såsom skrapning, tvätt, målning, etc.  

 

De låga urlakningshalterna (<< 1 %) tyder på att TBT, Irgarol och metaller fastläggs i marken. Detta kan 

innebära att marken kommer att vara förorenad under en mycket lång tid framöver om ingen sanering sker. 

Eventuella efterbehandlingsmetoder av marken ligger utanför detta arbete, men kortfattat kan man konstatera 

att om ingenting görs kommer ett kontinuerligt tillskott av föroreningar att tillföras den känsliga recipienten. 

Alternativ till efterbehandling kan vara bortforsling av massorna, vilket skulle innebära en stor kostnad då det 

rör sig om en stor mängd jord, eller asfaltering av ytan för att förhindra infiltration i marken och därmed minska 

urlakningen till vattnet. 

 

En svårighet i detta fall har varit att bedöma huruvida riktvärden för känslig eller mindre känslig 

markanvändning ska användas. Den indelning som rekommenderas av Naturvårdsverket är att industrimark 

och kraftigt förorenad mark ska klassas som mindre känslig, medan områden som används till bostäder och 

arbetsplatser ska klassas som känsliga. En båtuppläggningsplats tillhör inte någon av dessa kategorier; 

visserligen spenderar inte människor större delen av sin tid i området, men å andra sidan vistas familjer på 

platsen och sannolikt även barn och djur. I riskbedömningen har värden för mindre känslig mark använts 

eftersom liknande undersökningar på båtuppläggningsplatser gjort detta. Man bör dock ha i åtanke att en 

båtuppläggningsplats troligtvis är känsligare än ett industriområde. Dessutom är båtuppläggningsplatser ofta 

lokaliserade till naturnära områden som i framtiden kan komma att ha en känsligare markanvändning, 

exempelvis campingplats eller badstrand. På grund av detta bör bedömningen eventuellt göras hårdare. 

 

Ett stort problem vid bedömningen av föroreningsnivån har varit att korrelera halterna i lakvattnet till naturliga 

förhållanden. När det gäller tillgängliga jämförvärden gäller de ytvatten såsom sjöar och vattendrag. Värdena är 

baserade på de förhållanden som råder i sådan miljö och anpassade för att skydda organismer som lever i 

sjöar. Lakvattnet kan representera den nederbörd som faller på området och en approximation kan göras att 

halter i denna storleksordning kommer att uppstå i detta vatten. Detta är dock inte direkt jämförbart med 

riktvärden som grundar sig på sjöar och vattendrag. När det kraftigt förorenade ytvattnet når recipienten 

kommer en mycket stor utspädning att ske. För att kunna jämföra halterna i lakvattnet med jämförvärden bör 

därför en beräkning göras av hur stor denna spädning blir. Detta innebär problem, dels för att uppskattningen 

blir väldigt grov men framförallt på grund av att vattnet i hamnen sannolikt redan innehåller höga halter av 

ämnena. I denna riskbedömning gjordes därför avvägningen att halterna i lakvattnet inte är jämförbara med 

tillgängliga referensdata angående tillståndet. Däremot kan avvikelse bedömas och punktkällan är i detta fall 

den förorenade marken. Det är också viktigt att ta hänsyn till att laborativ lakning med MilliQ-vatten kan skilja 

sig från de naturliga lakningsförhållandena där vattnet innehåller olika ämnen, och flödet inte sker kontinuerligt. 

Därför kan de uppmätta halterna i lakvattnet skilja sig från de verkliga i regnvattnet. 

 

MIFO:n är relativt lätt att följa, det finns tydliga instruktioner för hur bedömningen ska göras. De olika 

riskklasserna är tydligt definierade och avgränsade för varje delbedömning. Vid den samlade riskbedömningen 
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uppstår ofta en situation där avvägning måste göras och bedömaren måste med egen erfarenhet väga delarna 

mot varandra. Detta är dock nödvändigt och kan inte undvikas eftersom objekt kan se mycket olika ut och det 

faktiskt är fråga om en individuell bedömning av varje objekt.  

 

Det stora problemet vid bedömning torde dock vara brist på data eftersom detta är dyrt och tidskrävande att 

samla in. Då MIFO:n är en omfattande metodik krävs många typer av information vilket troligtvis leder till att 

bedömningar många gånger blir ofullständiga. Dessutom är informationen av olika karaktär och sannolikt har 

en bedömare bara insikt i en eller par av de delar som MIFO:n täcker. För att göra en väl avvägd bedömning 

krävs kunskaper om ekologi, kemi, geologi, hydrologi, toxikologi, mm. Det är osannolikt att bedömningar görs 

av personer med omfattande kunskap om alla dessa områden. I denna bedömning har till exempel känslighet 

och skyddsvärde inte genomförts lika ingående som spridningsförutsättningar då bedömaren haft begränsade 

kunskaper inom området. Sannolikt påverkar detta inte slutresultatet nämnvärt, men bör uppmärksammas då 

problemet med en skev bedömning kan uppstå om bedömare ofta har kompetens inom endera av 

ämnesområdena. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att endast ett avgränsat objekt har riskbedömts. I detta fall har en 

båtuppläggningsplats avgränsats och bedömts. I bedömningen har dock ingen hänsyn tagits till att platsen 

ligger i direkt anslutning till ytterligare en båtuppläggningsplats av ungefär samma storlek samt en kraftigt 

förorenad båthamn. Recipienten kommer alltså även att ta emot föroreningar från ytterligare områden. Den 

geografiska avgränsning som görs i början av arbetet kan ha stor inverkan på resultatet eftersom volym 

förorenade massor samt mängd föroreningar på objektet vägs in i resultatet. Detta innebär att vid en separat 

bedömning av vartdera objekt kan leda till att de betraktas som tre objekt av klass 2, medan en total 

riskbedömning av hela området hade betraktat det som ett område av klass 1. På grund av detta anser jag att 

det är viktigt att sätta in objektet i ett större sammanhang innan bedömningen görs. Även om ett område är 

administrativt avgränsat, exempelvis genom att det används av en förening, innebär inte det att 

föroreningsspridningen har samma avgränsning. Jag anser att MIFO bör fokusera mer på att avgränsa och 

bedöma det område som faktiskt är förorenat, och mindre på administrativ avgränsning beroende på vem som 

ansvarar för området enligt lagstiftningen. 

 

Dessutom anser jag att en databas med kartor över riskklassade områden bör finnas tillgängligt. Om många 

objekt av lägre riskklass finns koncentrerade på liten yta kan detta utgöra lika stor risk som ett enstaka objekt 

av högre riskklass. I MIFO bör större vikt läggas på övriga föroreningskällor i anslutning till det bedömda 

området. Gällande båthamnar och –uppläggningsplatser är ofta de enstaka båtklubbarna små till ytan och 

antal båtar, men antalet båtklubbar är stort och de är koncentrerade till en begränsad yta. Detta gör att 

recipienten ändå kan vara hårt belastad. En kartdatabas skulle ge bättre översikt över situationen och större 

områden skulle kunna riskklassas med avseende på summan av de verksamheter som förekommer i 

anslutning till recipienten. 

 

MIFO tar ingen hänsyn till samverkanseffekter ämnena emellan, detta trots att sådana effekter observerats och 

uppmärksammats av forskare (Fent, 2004). Fent påpekar riskerna med att enbart grunda miljöbedömningar på 

analyser av koncentrationer då dessa varken tar hänsyn till bioackumulerbarhet eller samverkanseffekter. Dock 

är detta en brist som uppmärksammas i metodiken och erfarna bedömare bör vara medvetna om denna risk. 

Ett alternativ för att förhindra att samverkanseffekter förbises kan vara att utföra ekotoxikologiska analyser av 

prov från marken, vilket innebär att försöksorganismer exponeras för proven och eventuella effekter 

observeras. Detta skulle leda till att eventuella synergieffekter upptäcktes, dock skulle detta tillföra ytterligare 

ett moment till metodiken, vilket skulle komplicera den ytterligare. Förslagsvis kan dessa ekotoxikologiska 

tester vara ett komplement som används i särskilt svårbedömda fall, exempelvis där verksamhet förekommit 
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vars effekter inte studerats. Alternativt kan dessa ekotoxikologiska bedömningar göras översiktligt, precis som 

branschkartläggningen, så referensvärden på ekotoxicitet erhålls för olika typer av verksamhet. 

 

Trots att metoden för riskbedömning är tydlig och lätt att följa uppstår situationer där individuella bedömningar 

måste göras, exempelvis vid ifyllning av grafen då föroreningsnivå samt föroreningens farlighet klassats som 

mycket hög. Området för ”mycket hög” sträcker sig över både riskklass 1 och 2 (se figur 5) vilket innebär att 

den som fyller i grafen måste göra en personlig avvägning. Detta leder till att två personer kan bedöma samma 

område men ändå placera objektet i olika riskklasser. Förslagsvis bör grafen ritas om så att personliga 

avgöranden inte spelar lika stor roll, alternativt grupperna specificeras. 

 

Det största problemet vid alla bedömningar är tillgången på data. MIFO:n är lätt att följa, men problem uppstår i 

de fall där data är bristfälligt, av dålig kvalitet eller saknas. I denna riskbedömning är prover tagna på ytligt djup 

och endast ett tretton år gammalt prov finns på 3 m djup. Detta har lett till att approximationer och antaganden 

fått göras angående hur långt föroreningen sträcker sig. Trots detta har uppgifter om volym förorenade massor 

gett lika stort utslag som föroreningsnivå.  Det samma gäller mängd förorening som är en grov uppskattning 

men ändå haft lika stor påverkan på resultatet som mer tillförlitliga data. Eventuellt bör riskbedömningen ta 

hänsyn till säkerheten i de uppgifter den grundas på. Då handläggare ofta är vana och har erfarenhet av dessa 

uppgifter är troligtvis så redan fallet. Dock saknas instruktioner för på vilket sätt denna avvägning ska göras 

vilket kan leda till att bedömningen skiljer sig beroende på vem som gjort den. 

 

En stor svårighet i arbetet med riskbedömningen har varit uppskattningen av totala mängden föroreningar på 

platsen. Relativt många prov har tagits över en stor del av området och med hjälp av detta kan totalmängderna 

uppskattas. Dock finns inget register eller liknande över hur stor mängd båtbottenfärger som hanterats på 

platsen eftersom inga tillstånd eller liknande krävts. Därför kan endast en grov bedömning göras. Det är också 

svårt att avgöra hur långt föroreningen sträcker sig i djupled. Endast ett prov har tagits på 3 m djup, och i brist 

på andra data får detta representera halterna på detta djup. Då provtagningskarta saknas för denna 

provtagning bör föroreningens distribution i djupled anses vara en grov uppskattning. Denna distribution har 

använts vid beräkning av volym förorenade massor samt vid beräkning av föroreningar på platsen. Trots att det 

i detta fall har funnits jämförelsevis många mätvärden blir bedömningen inte mer än en uppskattning. Detta 

visar på osäkerheten i markbedömningar som denna. Då många områden inte består av en homogen jordmån 

kan förhållandena variera kraftigt lokalt, och därmed även föroreningsgraden. Stora koncentrationsskillnader 

kan troligtvis uppstå med bara meters mellanrum, beroende på organisk halt, torrsubstans, syretillgång, osv. 

Detta är dock en risk i alla typer av bedömningar och erfarenheten av MIFO visar att den tagit hänsyn till dessa 

risker, exempelvis genom att kräva många mätvärden och använda sig av näst högsta värdet. På detta vis kan 

MIFO:n anses beskriva föroreningssituationen på ett sätt som sannolikt inte underskattar den. 
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Bilaga 1 

Analysrapporter  

 

Markprover, VSS Båtuppläggningsplats 

 

ÄMNE  A1-yt A2-yt A3-yt A1-2dm A2-2dm A3-2dm 

Cu mg/kg 205 315 423 479 1400 214 

Pb mg/kg 33,4 289 167 336 5360 170 

Zn mg/kg 181 343 874 288 975 232 

Sn mg/kg <1 3,83 6,9 20,7 38,4 8,68 

glödförlust % av TS 1,4 1,5 1,2 1,8 2,4 1,7 

TS_105°C % 99,1 99,3 99,8 97 95,3 95,6 

TOC % av TS 0,8 0,9 0,7 1 1,4 1 

 

ÄMNE  B1-yt B2-yt B3-yt B1-2dm B2-2dm B3-2dm 

Cu mg/kg 461 140 368 1840 1430 1010 

Pb mg/kg 2230 44,5 441 6430 1490 1110 

Zn mg/kg 427 155 1350 1290 1570 1190 

Sn mg/kg 18,8 <1 11,1 51,4 27,8 21,4 

glödförlust % av TS 1,7 1 1,2 1,7 1,7 1,6 

TS_105°C % 99,3 99,6 99,8 97,8 98 96,5 

TOC % av TS 1 0,6 0,7 1 1 0,9 

 

ÄMNE  C1-yt C2-yt C3-yt C1-2dm C2-2dm C3-2dm 

Cu mg/kg 1600 754 349 1900 1190 388 

Pb mg/kg 1600 890 476 2280 976 276 

Zn mg/kg 1900 668 450 2040 887 389 

Sn mg/kg 49,3 25,2 12,2 61,7 25,7 5,4 

glödförlust % av TS 2,1 1,3 0,9 2 1,5 0,9 

TS_105°C % 99,6 99,8 99,8 98,5 98,8 98,5 

TOC % av TS 1,2 0,7 0,5 1,1 0,9 0,5 

 

ÄMNE  D1-yt D1-2dm 

Cu mg/kg 16300 3970 

Pb mg/kg 1640 1630 

Zn mg/kg 18600 1410 

Sn mg/kg 554 259 

glödförlust % av TS 13,9 7,2 

TS_105°C % 97,2 93,2 

TOC % av TS 7,9 4,1 

 

ÄMNE  A yt- 

saml. 

A djup- 

saml. 

B yt- 

saml. 

B djup- 

saml. 

C yt- 

saml. 

C djup- 

saml. 

D yt- 

saml. 

D djup- 

saml. 

MBT µg/kg 1100 4400 1400 5400 4500 5700 6500 1000 

DBT µg/kg 790 5000 1200 4100 4700 4700 27000 27000 

TBT µg/kg 850 6200 2000 5900 8000 6100 37000 31000 

Irgarol µg/kg 63 1800                                 54000 870 

PAH, 

summa H 

mg/kg 0,41 2,2 0,22 1,2 3,5 4,3 6 2 
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Bilaga 1 
Analysrapporter 

 

Lakvatten, VSS båtuppläggningsplats 

 

Ämne (µg/L) 1 2 4 5 6 8 9 10 

Cu 3330 8460 981 368 13600 4340 79,2 112 

Pb 411 499 200 60,2 3940 2670 40,7 36,6 

Zn 7640 17500 11400 1290 14400 45900 89,8 73,4 

Sn 7,85 11,5 2,23 3,18 1,1 2,86 0,944 1,2 

TBT 2,00 0,30 0,029 0,10 0,74 2,5 0,037 0,016 

Irgarol  0,99 1,7 8,4  2,8  0,19 

PAH Canc  0,011 <0,040 0,011  < 0,040  <0,040 
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Bilaga 2 

Spridning analysresultat 

 

Nedanstående figurer visar spridningen av provresultaten 1997 respektive 2010. Röda punkter motsvarar 

resultat från 1997 och blå punkter visar resultat 2010. 

 

 
Figur 2.13 Analysresultat från provtagning 1997 respektive 2007 med avseende på kopparhalt i marken. 

 

Figur 2.1 visar att kopparhalterna överensstämmer väldigt väl mellan de två olika provtagningarna, förutom i en 

punkt där mätvärdet är ca fyra gånger högre än något av de övriga värdena. Detta förklaras troligtvis av att 

färgflagor tagits med i det prov som analyserats, alternativt av att förhållandena vid just denna punkt (punkt D 

vid provtagning 2010) skiljer sig markant från de övriga med avseende på innehåll av organiskt material. 
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Figur 2.2 Analysresultat från provtagning 1997 respektive 2007 med avseende på blyhalt i marken. 

 

Figur 2.2 visar på mycket god överenstämmelse mellan de två olika analystillfällena. Spridningen är stor, men 

detta gäller för båda serierna och tyder på att blyhalten i marken varierar mellan olika punkter. 

 

 
Figur 2.3 Analysresultat från provtagning 1997 respektive 2010 med avseende på tennhalt i marken. 
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Figur 2.3 visar att de flesta värdena överensstämmer mellan analyserna från 1997 respektive 2007. Dock är 

två värden markant högre än övriga i serien från 2010. Troligtvis på grund av färgflagor eller så kallade hot 

spots. 

 

 
Figur 2.4 Analysresultat från provtagning 1997 respektive 2010 med avseende på zinkhalt i marken. 

 

Figur 2.4 visar att samtliga mätvärden från zinkanalyserna överensstämmer väl, förutom ett värde från 2010 

som är ca fem gånger högre än det näst högsta mätvärdet.  

 

Sammantaget visar dessa figurer att mätvärdena överensstämmer väl, analysresultaten från 1997 och 2010 

visar i stort sett samma värden. Dock har en provpunkt från 2010 markant högre värden än de andra, vilket 

kan innebära att färgflagor kommit med i det analyserade provet. I stort sett kan slutsatsen dras att analysdata 

från båda provtagningarna är relevanta, jämförbara och representativa. 
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