
Vilka halter av 
miljöfarliga ämnen
hittar vi i miljön?

Resultat från miljöövervakningens 
screeningprogram 2008-2010

rapport 6445 • juni 2011 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6445 
Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? 

3 

Vilka halter av miljöfarliga ämnen 
hittar vi i miljön? 

Resultat från miljöövervakningens screeningprogram 2008-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6445 
Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beställningar 
Ordertel: 08-505 933 40 
Orderfax: 08-505 933 99 

E-post: natur@cm.se 
Postadress: CM Gruppen AB, Box 110 93, 161 11 Bromma 

Internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln 
 

Naturvårdsverket 
Tel: 08-698 10 00  Fax: 08-20 29 25 

E-post: registrator@naturvardsverket.se 
Postadress: Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 

Internet: www.naturvardsverket.se 
 

ISBN 978-91-620-6445-7 
ISSN 0282-7298 

 
© Naturvårdsverket 2011 

 
Tryck: CM Gruppen AB, Bromma 2011 

Omslagsfoto: Britta Hedlund 
  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6445 
Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? 

 

5 

Förord 
Syftet med den här rapporten är att sammanfatta resultat som kommit fram inom 
Miljöövervakningens screeningprogram under 2008–2010. Rapporten innehåller en 
översikt av den kunskap som finns om de ämnesgrupper som studerats, var de finns 
och hur de används. Den ger också rekommendationer till om, och i så fall hur, 
dessa ämnen ska övervakas i framtiden. Det är viktigt att påpeka att val av prover, 
metoder, kvalitetskontroller, antal prover etc. naturligtvis alltid avgör hur långtgå-
ende slutsatser som går att dra. 
 
Syftet med screeningundersökningarna är att mäta halter i miljön och eventuell risk 
för human exponering av kemikalier som inte finns med i miljöövervakningens 
tidsserier. Motivet till att inkludera ett ämne i screeningprogrammet är t.ex. att det 
används i stor omfattning, att det prioriterats i olika internationella sammanhang 
eller att det uppmärksammats av andra orsaker nationellt. 
 
Denna rapport är ett led i att informera om resultaten av screeningen och att 
göra resultaten mer lättillgängliga. Data finns tillgängliga via Internet hos 
miljöövervakningens datavärd för screening. 
 
För mer detaljerad information om de olika screeningundersökningarna hänvisas 
till respektive projektrapport. De slutsatser som dras här kan inte ses som Natur-
vårdsverkets officiella ståndpunkt. 
 
Naturvårdsverket juni 2011 
 
 
 
 
Eva Thörnelöf 
 
Avdelningschef, Analys- och forskningsavdelningen 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6445 
Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? 

 

6 

Innehåll 
FÖRORD 5 

INNEHÅLL 6 

ENGLISH SUMMARY 8 

BROMERADE FLAMSKYDDSMEDEL 23 

KLORERADE FLAMSKYDDSMEDEL      35 

BIS-(4-KLORFENYL)SULFON (BCPS) 43 

MTBE/ETBE 50 

OAVSIKTLIGT BILDADE ÄMNEN 58 

VÄXTSKYDDSMEDEL 72 

ALKYLFENOLER INKLUSIVE ETOXILATER  82 

KLORALKANER 89 

PERFLUORERADE ÄMNEN 97 

MYSKÄMNEN 107 

BIOCIDER 117 

ANTIFOULINGÄMNEN                       129 

METALLER 134 

LÄKEMEDEL 140 

DAGVATTEN 148 

SEDIMENT 152 

URIN 155 

UTGÅENDE VATTEN 162 

SLAM 167 

SORK 170 

REN/ÄLG 174 

STARE 177 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6445 
Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? 

 

7 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6445 
Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? 

 

8 

English Summary 
The screening programme is a key part of the Swedish environmental 
monitoring programme for toxic pollutants. The purpose of the screening is to gain 
an understanding of the substances found the environment, their respective concen-
trations, and the extent of human exposure to these substances. A typical screening 
study aims at answering one or several of the following questions: 
• Is the substance subject to large-scale transport? 
• Do diffuse emissions occur? 
• Is the substance released from certain point sources? 
• Does the substance bioaccumulate in the environment? 
• Are human exposed? 
This report presents a summary of results of national screening studies that were 
performed during 2008-2010. All these underlying reports can be downloaded at 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-imiljon/ 
Miljoovervakning/Rapporter-och-nyhetsbrev/Rapporter--- 
Miljogiftssamordning/ 
As the number of samples is limited as to time and location, the results may be 
regarded as a first investigation of the release and environmental incidence of given 
pollutants 
 All substances are presented more thoroughly in the report. In Conclusions sec-
tion, an attempt is made to answer the five questions above for each substance, 
based on the results of the report. 
 

                                   
Large-scale transport Diffuse releases  Point sources  Bioaccumulation  Human exposure 

 
If an icon (e.g. large-scale transport) is crossed out, it means that the substance is 
not spread to any great extent and “ej undersökt i denna studie” (Swedish for “not 
examined in this study”) means that an answer to that question is not provided in 
the report.  
In the first part of this report, the chapters are arranged on the basis of substances 
or groups of substances, but in the second part, the division is based on matrices 
since several of the referred reports primarily are studies of matrices and contami-
nants found there. This summary gives a brief overview of the results arranged 
according to the questions listed above 
 

Large-scale transport 

Samples of air or fish from background areas are commonly analysed as indicators 
of large-scale transport. Most of the substances or groups of substances in this 
report (9 out of 14) can be large-scale transporters. Substances in this report that do 
not spread over a large area include pesticides, biocides, musk substances and 
pharmaceuticals. 
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Diffuse releases 

Diffuse releases may occur from sources such as road traffic, households or con-
struction materials. Environmental impact from diffuse releases is often apparent in 
cases where environmental levels are significantly higher in urban areas than in 
background areas. Incidence in waste water or sewage sludge also indicates diffuse 
releases. Most, if not all, of the substances in this report are to some extent spread 
by diffuse releases. 
 
Point sources 

Emissions from point sources may cause local environmental impact and, in the 
case of persistent pollutants, may also contribute to large-scale transport. In the 
screening programme, environmental samples are collected close to potential point 
sources, and their impact is assessed through comparison with environmental levels 
in background areas. Obvious point sources were identified for seven of the sub-
stances in this report, while apparent point sources do not seem to exist for four of 
them. 
 
Bioaccumulation 

Certain substances may bioaccumulate in shellfish or fish, for example. This is of 
importance for the long term internal exposure, but may also contribute to exposure 
at higher levels in the food chain. Fish muscle tissue is a common matrix in the 
environmental monitoring programme. The substances in this report identified as 
bioaccumulative includes brominated flame retardants, unintentionally produced 
substances, phenolic compounds, perfluorinated compounds and musk substances. 
 
Human exposure 

As a measure of human exposure, environmental pollutants may be analysed in 
breast milk, urine or blood. These reports identify human exposure to unintention-
ally produced substances (PBDF), MTBE/ETBE and chlorinated paraffins. Addi-
tionally, the incidence of many substances in fish shows that certain foodstuffs 
contribute to human exposure to toxic pollutants. 
 
Matrices 

The objective for some of these studies was to use an open-ended approach to 
screen the matrices in order to identify as many contaminants as possible, including 
substances that normally are not represented in environmental surveys. Despite 
some success, the results show that further improvements in methodology are 
needed. Another report shows that urine seems to be a suitable matrix for meas-
urements of metabolites as part of health-related screening. Furthermore, studies on 
matrices representing the terrestrial environment over time (vole, reindeer, moose 
and starling) are included in this report. 
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Brominated flame retardants 
Brominated flame retardants exist in approximately 70 forms. Their main use is as an 

additive to flammable materials, such as plastics, rubbers and textiles, to reduce the 

risk of fire. 

 
Conclusions of the screening study 

 

                            
Large-scale transport  Diffuse releases    Point sources   Bioaccumulation  Human exposure 

 

Report 1 
 TBBPA and di-Me-TBBPA were only sporadically detected in few sam-

ples. 
 

Report 2 
 DBDPE, like DecaBDE, is extensively distributed in the environment and 

can also be found in remote lakes. Atmospheric deposition is likely to be a 
major pathway. 

 Both DPDE and DecaBDE were found in all samples of marine sediments 
from the Stockholm archipelago, and their concentrations declined with 
increasing distance to central Stockholm. 

 Unlike to DecaBDE, DBDPE was not detected in the eggs of peregrine 
falcons, but the results are not conclusive. 

 

Report 3 
 TriBDE, TetraBDE, HexaBDE, HeptaBDE and NonaBDE were all de-

tected at low levels, clearly below limit values. 
 DecaBDE was only detected in a few locations (13), but often at higher 

concentrations. 
 
 

Dechlorane Plus 
Dechlorane Plus (DP) is a chlorinated flame retardant that has been used for more than 

40 years for plastics used electrical insulation, for example,, but has until now not been 

identified as a potential environmental hazard. The suspicions regarding this substance 

are based on its structural resemblance to other chlororganic compounds with known 

environmental impact. 
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Conclusions of the screening study 

 

                                
Large-scale transport Diffuse releases  Point sources  Bioaccumulation  Human exposure 

 

 DP was detected at all background locations. This supports the contention 
that DP is capable of long-range transport. 

 No traditional point sources have been identified, but higher concentra-
tions in urban areas indicate that DP is emitted from products used there, 
such as plastics for electrical insulation. 

 DP was found in effluent from two out of four sewage treatment plants (in 
concentrations of less than 1 ng/l) and in sludge from all of the four inves-
tigated STPs. 

 The concentrations of DP in air and water were comparable to brominated 
diphenyl ether congeners, BDE-47 and BDE-99. DP was also found in two 
out of four samples of stormwater. 

 The ratio of the two isomeric forms (anti- and syn-) was equal to that of a 
technical product in air, deposition and storm water. In STP effluent water 
and sludge, the anti-isomer was somewhat depleted. 

 

Bis(4-Chlorophenyl) sulfone (BCPS) 
Bis(4-Chlorophenyl) sulfone (BCPS) is used in large amounts in the manufacture of 

thermostabile polymers for the plastics industry, such as polysulfones and polyether 

sulfones. 

 
Conclusions of the screening study 

 

                                
Large-scale transport Diffuse releases  Point sources  Bioaccumulation  Human exposure 

 

 As in previous studies, BCBS was found in all fish samples and in similar 
levels in perch and herring. 

 There were no trends in concentrations between species, country or sam-
pling location. 

 BCPS was detected in the same range as PCB 138 and PCB 153. 
 BCPS was detected in the three surface water samples (West Coast, Stock-

holm, Stockholm archipelago). The highest concentrations were found in 
the Stockholm archipelago (1.3 ng/l), which may explain the bioaccumula-
tion in biota from the Baltic Sea. 
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 This screening did not clarify the pathways for BCPS to the Baltic Sea. 
However, the results indicate that transport to the environment is water-
borne rather than airborne. 

 The concentrations of BCPS in most abiotic samples were below LOD. 

 
Methyl tert-butyl ether (MTBE) and ethyl  
tert-butyl ether (ETBE) 

Methyl tert-butyl ether (MTBE) and ethyl tert-butyl ether (ETBE) are mainly used as ad-

ditives to gasoline in order to enhance combustion efficiency. 

 
Conclusions of the screening study 

 

                                 
Large-scale transport Diffuse releases  Point sources  Bioaccumulation  Human exposure 

 
 MTBE was frequently found in the Swedish atmosphere, at point sources 

as well as in background areas. 
 ETBE was rarely found in the Swedish environment, and when detected, 

its concentrations were significantly lower than for MTBE. 
 The highest levels in air were found at the gas station during refuelling, 

which confirms that this is an important source of fuel additive emissions 
into the atmosphere. 

 The ratios of MTBE concentrations in outdoor/indoor air were between 
1.0-1.8 (average: 1.4). 

 MTBE and ETBE were detected in surface water, stormwater, and at 
higher concentrations in ground water (from Stockholm). 

 MTBE was found in one out of three samples from municipal drinking 
water and in all three samples from domestic wells. The ETBE concentra-
tions were below LOD (one of the samples from domestic wells was 
slightly above). 

 The cleaning efficiency of MTBE and ETBE in Ryaverken STP was poor. 
 Considering the fact that MTBE and ETBE were found in the Swedish 

environment and that the usage and emissions of these substances can 
change, future follow up studies are recommended. 

 Estimates of daily human exposure in the Swedish urban environment 
indicate low risks with a margin of safety (MOS) of at least 7.3 x 105. 
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Unintentionally produced substances 
Unintentionally produced substances can emerge as by-products or waste in a number 

of processes, such as incomplete combustion, or degradation products from intention-

ally produced products. 

 
Conclusions from the screening study 

 

                                 
Large/-scale transport Diffuse releases  Point sources  Bioaccumulation  Human exposure 

 
Report 1 
 PAH and related substances were detectable in most of the samples and 

locations included in this study. They were present in higher concentra-
tions in urban areas compared to background locations, but to a minor de-
gree in biota. 

 Atmospheric transport and deposition were shown to be important path-
ways for these substances. The importance of atmospheric long-range 
transport of these substances to remote areas was confirmed. Air emissions 
from traffic and wood burning were identified as important sources. 

 Heterocycles and nitro-PAHs occurred in higher concentrations in storm-
water sludge compared to STP sludge indicating influence from traffic. 

 PCDTs were found in most abiotic samples but only in one biotic sample. 
PCDTA was generally below the limit-of-detection and is therefore likely 
to be of minor concern. 

 PBDDs were generally below the limit-of-detection, but were found in 
deposition, urban sediment, background sediment, and fish from 
Kvädöfjärden. 

 The PBDF concentrations in air varied widely in time and space, which 
suggest that long-range air transport from specific source regions may oc-
cur. 

 Elevated levels of PBDF were found in sewage sludge; this cannot be 
explained by air deposition. 

 PBDF was present in almost all samples and occurred in human milk. 
 Further studies are needed to find the sources of PBDFs, and a retrospec-

tive study of PBDF concentrations in human milk is also recommended. 
 
Report 2 
 During combustion, markedly lower total amounts of PCDT than PCDD/F 

(0.3-3% i pilot reactor) were formed. 
 A 50% reduction in the PCDD/F formation and a doubling of the PCDT 

formation was accomplished by adding gaseous SO2 to the combustion 
gases. 
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 Measured concentrations in sediments, soil, deposition and sludge support 
prior observations of a large scale transport of PCDT (diffuse releases) into 
the environment. 

 The total concentration of PCDT in most of the fish and fodder samples is 
relatively low (less than 4 pg/g fresh weight). 

 Examination of some additional samples from metal industries can be 
justified, as they emit relatively large amounts of PCDT compared to 
PCDD/F. 

 

Pesticides 
Pesticides can be used against weeds, fungi, bacteria and insects. Pesticides used at 

golf courses are most commonly used against weeds and fungi (herbicides and fungi-

cides) 

 

Conclusions from the screening study 

 

                              
Large-scale transport Diffuse releases  Point sources  Bioaccumulation  Human exposure 

 

 The most obvious impact of pesticide use at golf courses was the occur-
rence of the fungicides iprodione, bitertanol and azoxystrobin in the sur-
face water of the golf ponds. 

 The general occurrence of pesticides in the recipients appears not related to 
the pesticide use at the golf courses. 

 The measured concentrations of pesticides are mostly lower than the 
Swedish guideline values for surface water. 

 This limited study indicates that the current use of pesticides at golf 
courses is not a major source of pesticides in surface water. 

 There is no need for further screening of these pesticides at golf courses. 
 Stormwater samples from urban and residential areas contained more than 

20 pesticides, mainly herbicides. 15 of these were also detected in domes-
tic waste water. 

 The most common substances in stormwater were AMPA, DMST, BAM, 
glyphosate, 4-nitrophenol, DNOC, and terbutylazin-2-hydroxy. These sub-
stances were also found in surface water. 

 Diffuse release is a significant emission source of pesticides in urban and 
residential areas, but concentrations were generally lower than the corre-
sponding guideline values for surface water. 

 Although this study demonstrates diffuse release of several pesticides in 
urban and residential areas, there is no apparent need for further screening 
of these substances in such areas. 
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Alkylphenols 
Alkylphenols are produced in large amounts and are mainly used as intermediates in 

the production of alkylphenol ethoxylates, as antioxidants and in phenol-based plastics. 

Alkylphenol ethoxylates are mainly used in industries as surface active substances in 

emulsifiers, cleaning and wetting agents and dispersants. 

 

Conclusions from the screening study 

 

                                
Large-scale transport Diffuse releases  Point sources  Bioaccumulation  Human exposure 

 
 Generally, wastewater samples had the highest concentration, especially of 

NP-mix, DDP, BPA and NP1EO. 
  Recipient and background water samples (except those from Torshavn) 

showed generally low concentrations. 
 Of the solid samples, sewage sludge was highest in concentrations of NP-

mix and DDP, while concentrations in soil and sediment were generally 
low. 

 Of the biological samples highest concentration were measured in fish 
liver, especially of 2,6-di-tBuP, 4-tOP, NP-mix and OP1EO. The reason 
for that is not quite clear as none of the substances are expected to bioac-
cumulate extensively. A similar picture was observed for mussels. The 
measured concentrations of 2,6-di-tBuP in fish differ markedly from re-
sults in other studies. 

 Regarding marine mammals, more compounds were detected in pilot 
whales than in harbour seals. Generally, concentrations in mammals and in 
birds’ eggs were low. 

 
Chlorinated paraffins 

Chlorinated paraffins have been produced since the 1930s and used as additives in 

metal working fluids. Chlorinated paraffins are also utilised as flame retardants or plas-

ticisers in PVC, rubber, paints, coatings and sealants. 

 

Conclusions from the screening study 

 

                           
Large-scale transport Diffuse releases  Point sources  Bioaccumulation  Human exposure 

 
 In this study, concentrations of chlorinated paraffins in samples from in-

door air were considerably higher than in previously measured urban am-
bient air. 
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 The overall mean CP concentration in the 44 indoor air samples was 69 
ng/m3.  

 CPs were detected in all six dust samples at levels between 3 and 18 μg/g. 
 Diet is probably the dominant source of human exposure, but indoor air 

and dust may also be significant sources. 

 
Perfluorinated substances 

Perfluorinated substances have been used since the 1950s in a number of products 

that use these compounds’ resistance to temperature and ability to form smooth water 

and fat- and dirt-repellent surfaces. 

 
Conclusions from the screening study 

 

                                
Large-scale transport Diffuse releases  Point sources  Bioaccumulation  Human exposure 

 
 Concentrations of PFOS in guillemot eggs are still high (close to PNEC). 
 Concentrations of PFOS in guillemot eggs are higher than in eggs of other 

birds studied. 
 The increase of perfluorosulfonates seems to flatten out while the per-

fluorocarboxylates show a steep further increase. 
 Future measurements of PFAS in guillemot eggs are recommended. 
 The results suggest that PFOSA, PFNA and other perfluorocarboxylates 

are still in use, and increasing amounts are leaking into the environment. 
 Further measurements of PFAS in herring liver at a larger number of loca-

tions are recommended in order localize emission sources. 
 Whether long-range environmental transport occurs predominantly via sea 

currents or via airborne precursors is an ongoing debate and should be ex-
amined further. 

 

Musk 
Musk is the name originally given to a distinctly smelling substance secreted by musk 

deer. However, today this name also includes many artificially produced substances 

with a similar smell. 

 
Conclusions from the screening study 

 

                              
Large-scale transport Diffuse releases  Point sources  Bioaccumulation  Human exposure 
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 Musk substances and their metabolites frequently occur in sewage treat-
ments plants (STP) incoming water, sludge and effluent, and also in sur-
face water sediments and fish from recipients. 

 Musk substances and metabolites are common in soils on which sludge has 
been deposited, but they could not be detected a year after deposition. 

 It is uncertain to what degree the levels of musk substances in the envi-
ronment constitute any environmental problem despite the fact that ratios 
between measured concentrations and low risk levels sometimes exceeded 
one. 

 In comparison with results from earlier screening studies, it can be con-
cluded that the levels of musk substances in the environment is not de-
creasing. 

 Some recommendation for future studies are: The fate of musk substances 
that has been amended to soils needs to be further assessed. There is a need 
for a comprehensive assessment on the need for including these substances 
in the regular monitoring programs. A study of how operating parameters 
in the sewage treatment plants, as well as sources of incoming water, affect 
the levels of musk substances in sludge and outgoing water could also be 
of interest. More studies on ecotoxicological effects and possible additive 
effects. 
 

 

 Biocides 
IPBC (3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate) belongs to the category preserva-

tives/disinfectants and is one of the most frequently used fungicides in industry. It is 

used in the paper and pulp industry to prevent the formation of slime and as a pre-

servative in cosmetics and paints. DBNPA (2,2-dibromo-2-cyanoacetamide) is mostly 

used to reduce the occurrence of slime-forming microorganisms with in the paper and 

cellulose industry. It is also used a biocide in cooling systems. 

Difenacoum and the six other similar substances in Report 2 are used as rat poison 

(rodenticides) and they act by stopping the blood from coagulating. 

Glutaraldehyde is mainly used in the paper and pulp industry, but large amounts of it 

are also used as a disinfectant in health service. 

 
Conclusions 

                               
Large-scale transport Diffuse releases  Point sources  Bioaccumulation  Human exposure 

                                                         (only rodenticides) 

Report 1 
 IPBC was found in air in urban areas, in air close to point sources and in 

waste water at industries where it is being used. 
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 IPBC was found in both influent and effluent water at STPs. The occur-
rence in effluent water indicated that it has a potential to reach the envi-
ronment. 

 IPBC was not found either in background or urban surface water, sediment 
and soil. 

 DBNPA was not found in any of the samples. This is probably due to the 
rapid degradation of the compound. 

 
 
Report 2 
 Difenacoum and the other rodenticides are not widely distributed in the 

Swedish environment, and are not likely to be of major concern from a 
general environmental perspective. 

 Secondary poisoning of animals feeding on rodents cannot be excluded. 
Additional studies focusing on restricted areas with known usage, such as 
landfills or specific urban areas, could reveal if other non-target organisms 
such as e.g. hedgehogs, cats or birds other than eagle owls are likely to be 
exposed to toxic levels of rodenticides. 

 This study confirms that liver is the main organ for accumulation of roden-
ticide anticoagulants, thus this is the tissue of interest if further analysis of 
biota will be performed in the future. 
 

Report 3 
 Glutaraldehyde could only be found in samples from potential point 

sources. 
 The concentrations found were below toxicity values (NOEC) found in the 

literature. 
 Glutaraldehyde does not appear to pose a risk to the environment. 
 
 

Antifouling compounds 
Antifouling compounds, e g organotin compounds, are toxicants which by their toxicity 

prevents attachment and growth of organisms on ship hulls and underwater installa-

tions. They are often included in paints for ship hulls. 

 
Conclusions from the screening study 

                     
Large scale transport Diffuse releases  Point sources  Bioaccumulation  Human exposure 

 
 Measured concentrations of MBT and DBT in surface water were in the 

range 1.2-24 and 1.2-9.2 ng/l, respectively. 
 The ratio between measured values and limit values were in all cases less 

than 0.1. 
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Metals 
Living organisms need metals, but they become hazardous in higher concentrations. 

Toxicity of metals is highly dependent of their chemical form. Ions are often the most 

bioavailable form and therefore the most toxic form of metals. 

 

Conclusions from the screening study 

 

                            
Large-scale transport Diffuse releases  Point sources  Bioaccumulation  Human exposure 

 
 Zink was detected in concentrations exceeding the limit value (but the 

median was somewhat lower) 
 Copper and Cobalt were sporadically found in higher concentrations, but 

in other samples of surface water the concentrations of metals were gener-
ally low. 
 

 

Pharmaceuticals 
NSAID is an acronym for non-steroidal anti-inflammatory drugs, which is a group of 

drugs that includes compounds with anti-inflammatory, pain-killing (analgesic) and fe-

ver-relieving (anti-pyretic) properties. 

 
Conclusions from the screening study 

 

                               
Large scale transport Diffuse releases  Point sources  Bioaccumulation  Human exposure 

 
 The concentrations of conjugated NSAIDs were generally low in sewage 

water and cannot solely explain the observation of higher concentrations in 
effluent compared to influent. 

 The distribution of the analysed NSAIDs in the WWTP influent and efflu-
ent mirrored the sales of the pharmaceuticals quite well. 

 Two metabolites of ibuprofen were significant constituents in WWTP 
effluent water, surface water and sediments. 

 Low concentrations of NSAIDs were detected in surface water and sedi-
ment. 

 Diclofenac was detected in sediment but not in river water, probably due to 
rapid photolytic degradation. 
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 NSAIDs were not detected in the fish collected in the vicinity of the 
WWTP, implying low exposure to biota. 

 Salicylic acid was a minor component in WWTP influent- and effluent 
water but significant in surface water and sediment due to natural sources. 
 

 
Stormwater  
 
Conclusions 

 Most of the organic substances found in both runoff water and stormwater 
sediments in this study were those commonly expected in stormwater run-
off systems such as metals, PAHs and oil- and fuel related substances. 

 Benzyl butyl phtalate, DMS and decalin were identified as potential 
screening substances. 

 The results show that both water and sediment should be examined in 
future attempts to identify new substances. 

 It is not clear whether the results are representative because the high con-
centration of oil in some samples may conceal the presence of other an-
thropogenic compounds. Furthermore, the analytical techniques and meth-
ods of extraction used may be insufficient. 

 

Sediment 
 
Conclusions 

 Most of the organic substances found in both runoff water and stormwater 
sediments in this study were those commonly expected in stormwater run-
off systems such as metals, PAHs and oil- and fuel-related substances. 

 Hepta- and octachloro naphthalene, and possibly methyl isopropyl phenan-
threne, were identified as potential screening substances. 

 It is not clear whether the results are representative because the high con-
centration of oil in some samples may conceal the presence of other an-
thropogenic compounds. Furthermore, the analytical techniques and meth-
ods of extraction used may be insufficient. 

 

Urine 
 

Conclusions 

 Urine seems to be a good matrix for human biomonitoring of organic 
chemicals and metals. 

 Levels of PAH and phthalate metabolites are generally similar to reference 
concentrations in the United States, Germany and Holland. 
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 Levels of organophosphate pesticide metabolites were clearly below levels 
observed in the United States and Germany. 

 Levels of metals were generally below levels observed in the United States 
and Germany. 

 The urinary levels of most phthalate metabolites showed a clear correla-
tion. This suggests a common source of exposure. 

 The levels of PAH metabolites also correlated, but not as clearly as for 
phthalate metabolites. 

 No connection could be found between exposure-related information given 
by the women and metabolite and metal levels in urine. 

 No connection could be established between endocrine disturbing effects 
measured with an in vitro test, and the urinary levels of metabolites and 
metals. 

 Levels of the phthalate metabolites MiBP and MiNP were clearly above 
levels in the United States indicating a higher exposure to the phthalates 
DBP and DINP. 

 Levels of the metabolite Mono-ethyl phthalate (MEP) were clearly lower 
in the present study compared to levels in the United States and below lev-
els in Holland, indicating lower exposure to the phthalate DEP in Sweden. 

 
Effluent water from sewage treatment plants 
 
Conclusions 

 The concentrations found were in general in the same range or lower com-
pared to other studies. 

 For some of the substances the concentrations exceeded or were in the 
same range as toxicity or limit values, but the detection incidence was low. 
For these substances there should be a focus on method development in 
order to lower the reporting limits. 

 These results did not show a clear seasonal variation in the concentrations 
of measured substances and measurements in a recipient indicate that 
sources other than STP effluents are of importance for its chemical load. 

 Oestrogenic activity within the range of 2.0-4.2 ng oestradiol units/l was 
detected in all samples of effluent water. 

 The identification work on “unknown” compounds in fractions used for 
the identification of specific substances, turned out to be successful. A 
large number of substances were identified; several of them at concentra-
tions at μg/l levels. 
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Bank voles 
 

Conclusions 

 Concentrations of all the analysed compounds were low/very low in bank 
voles. 

 No geographical trends could be detected in the levels of analysed com-
pounds in this study. 

 
Moose and reindeer 
 
Conclusions 

 Many of the analysed compounds showed concentrations below the level 
of detection (LOD) for all or most of the years studied. 

 The concentrations found in moose and reindeer are in many cases lower 
than levels observed in fish from both fresh water and marine environ-
ments. 

 The concentrations of detected contaminants have decreased except for 
PAHs where the concentrations are about the same during the whole pe-
riod. 

 

Starling 
 
Conclusions 

 The analyses of more than 50 pesticides show that only traces of chlorpyri-
fos and β-HCH were found in some localities. 

 None of the metals and elements occurs in notable high concentrations in 
any of the eight localities. 

 The dominant congener in all eight localities was BDE99, which seems to 
be in accordance with previous studies on terrestrial species. 

 Detectable levels of triclosan were found at all eight localities. The highest 
concentration was detected at Boa Berg (0.25 ng/g, w.w.). 

 Of all PFCs analysed in this study, PFOS was the dominant one in all lo-
calities, with an average concentration of 3.5 ng/g, fresh weight (fw). 
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Bromerade flamskyddsmedel 
 

Rapport/Rapporter: 
1) Hansen and Lassen, Screening of phenolic substances in the Nordic envi-

ronments, TemaNord 2008:530 
2) Ricklund, Kierkegaard, McLachlan, Screening of decabromodi-

phenylethane (dbdpe)in lake sediment, marine sediment and peregrine 
falcon (Falco peregrinus) eggs, Department of Applied Environmental 
Science, Stockholm university 2009. 

3) SWECO Environment Screening Report 2008:6, Screening of metals 
(As, Cr, Co, Cu, U, V, Zn, Mo), monobutyltin, dibutyltin, PBDEs and di-
oxins in Swedish surface waters. 

 
 

Bromerade flamskyddsmedel finns i ett 70-tal former. Det huvudsakliga användnings-

området är som tillsats till brännbara material, såsom plaster, gummiprodukter och tex-

tilier, för att minska deras brandrisk. 

 

 

Bakgrund 
Tetrabromobisfenol (TBBPA) (Figur 1) är det bromerade flamskyddsmedel som 
produceras i störst volym för att förbättra brandsäkerhet i elektrisk utrustning eller 
fungera som intermediär för produktion av andra flamskyddsmedel. Källor för 
utsläpp till miljön är produktionsställen för flamskyddsmedel, epoxiplast och PC-
plast samt från produkt-användning och –avfall. TBBPA produceras dock inte i 
Europa, men ca 13 800 ton användes där 2005 (ca 9 % av världsmarknaden). Figur 
2 visar användningen i Danmark och Sverige 2000-2005. TBBPA tillsätts som en 
reaktiv tillsats, vilket innebär att den binder kemiskt till plastens molekyler. Detta 
medför mindre läckage från produkter jämfört med att tillsätta flamskyddsmedlet 
additivt. 
 

Figur 1. TBBPA 

 

 
 
Den genomsnittliga halveringstiden för TBBPA i miljön väntas ligga inom spannet 
1100-2200 dagar och estimerat log KOW är 7.2. Prediktion av persistens, bioacku-
mulerbarhet och toxicitet mot vattenlevande organismer kan fås genom tjänsten 
PBT profiler (http://www.pbtprofiler.net/default.asp) som använder fysikaliska och 
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kemiska egenskaper hos ämnen för att ge en uppskattning av dessa parametrar. Om 
man använder gränsvärden för indelning i exempelvis kategorierna icke-persistent, 
persistent eller mycket persistent från US-EPA (US Environmental Protection 
Agency) ger detta en beskrivning av TBBPA som mycket persistent, mycket bioa-
kumulerbart och mycket toxiskt för vattenlevande organismer. 
 
Figur 2. Användning av TBBPA i nordiska länder 2000-2005. Data saknas för Norge och 
Finland (Data från SPIN-databasen). 

 
Dekabromodifenyletan (dbdpe) har i mer än 20 år använts som flamskyddsmedel i 
bla TV, datorer, bilsäten och mattor. Dbdpe är idag ett alternativ till dekabromodi-
fenyleter (dekaBDE), som har en liknande struktur (Figur 2), men användningen av 
den senare har dock stoppats inom EU (European Comission 2003). Till skillnad 
från dekaBDE saknar dbdpe en eterbrygga i sin struktur, vilket gör den mindre 
benägen att bidra till en större produktion av dioxiner och furaner under förbrän-
ning (Kierkegaard 2007). DekaBDE är, likt övriga PBDEer, väl spridda runt om i 
miljön (de Wit et al. 2006), men båda är hydrofoba och icke-volatila, vilket gör att i 
regel återfinns i partikelfasen (log KOW för dbdpe har estimerats till 13.6) . 
 
Figur 2. Dbdpe och dekaBDE (till höger). 

 

 
 

 

 

 

Tidigare publicerade studier 
TBBPA har i svensk miljö tidigare påvisats i mycket varierande koncentrationer i 
sediment: 0.02-39.16 µg/kg torrvikt i en rapport (Asplund et al. 2003), 50-2400 
µg/kg torrvikt i en annan (Fjeld et al. 2004) och i slam från reningsverk: 2.8-8.5 
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µg/kg torrvikt i en rapport (Nihl 2004), <0.3-220 µg/kg torrvikt i en annan (Öberg 
et al. 2002) samt i fisk: 2-210 µg/kg torrvikt (Naturvårdsverket 2005). Att TBBPA 
har påvisats i Arktis (de Wit et al. 2010) bekräftar dess spridningspotential. 
TBBPA har visat sig störa embryonal utveckling av zebrafisk (McCormick et al. 
2010) och västafrikansk klogroda (Shi et al. 2010). TBBPA är neurotoxiskt i möss 
(Nakajima et al. 2009), ökar inflammation i råttor (Han et al. 2009) samt tycks 
förändra immunrespons mot virusangrepp i möss (Watanabe et al. 2010) och häm-
ma humana NK-celler (Kibakaya et al. 2009). 
Dbdpe och dekaBDE har detekterats i slam vid ett svenskt reningsverk i koncentra-
tionerna 81 respektive 800 ng/g torrvikt (Ricklund et al. 2008). Dbdpe kunde också 
påvisas i alla reningsverkslamprover från 12 olika länder. Högst var halterna i pro-
ver från Ruhr-området i Tyskland (216 ng/g torrvikt) och där var också koncentra-
tionskvoten dbdpe/dekaBDE högst (-0.83). Dbdpe har vidare påvisats i exempelvis 
bentiska näringskedjor i Nordamerika (Law et al. 2006), pandabjörnar (Hu et al. 
2008) och fåglar (Shi et al. 2009) i Kina, fågelägg i Nordamerika (Gauthier et al. 
2009). Ämnet tas troligen huvudsakligen upp via födan. Dbdpe har också detekte-
rats i inomhusluft i Sverige (Karlsson et al. 2007). Toxiciteten hos dbdpe tycks 
vara relativt låg i standardiserade tester (Environment Agency 2007), men värdet 
av sådana är begränsade för ett mycket hydrofobt ämne som dbdpe. Testerna visa-
de ändå att reproduktionen minskade hos maskar (LOEC 3.7 mg/kg torr jord) och i 
råttstudier har leverförstoring påvisats efter 90 dagars exponering (Hardy et al. 
2002).  
Effekter av PBDEer är i första hand förändringar i levermorfologi, fetotoxicic-
tet/teratogenicitet hos avkomman, störningar i tyreoideahormonbalansen samt bete-
endetoxicitet efter neonatal exponering (Livsmedelsverket 2007). Generellt ger de 
lägre bromerade PBDE-blandningarna större biologisk aktivitet än de högre brome-
rade. PNEC (predicted no effect concentration) för tri-, tetra och hexaBDE har 
estimerats till 0.53 µg/l (European Chemicals Bureau 2001) och för nona- och 
dekaBDE: >0.2 µg/l (European Chemicals Bureau 2002).  
 

 
Syftet med studien/studierna 
Rapport 1 

En screening av TBBPA (tetrabromobisfenol) och di-Me-TBBPA (metylerad me-
tabolit av tetrabromobisfenol) har utförts av NERI (National Environmental Rese-
arch Institute) vid Århus universitet, Danmark med stöd från Nordiska ministerrå-
det (Hansen and Lassen, Screening of phenolic substances in the Nordic environ-
ments, TemaNord 2008:530). Screeningen har skett inom ramen för ett större scre-
ening av fenolära ämnen. Målet med studien var att bestämma koncentrationen av 
de ämnena i prover insamlade i olika delar av miljön i de sex deltagande länderna 
(Tabell 3), d v s  
1) vattenprover (in- och utgående vatten från reningsverk, ytvatten, limniska 
och marina recipientvatten).  
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2) fasta prover (stabiliserat slam från reningsverk, jord, limniska och marina 
sediment).  
3) biologiska prover (musslor, fisklever, fågelägg, sällever, grindvalslever). 
 
Tabell 3. Antal och typer av prover från deltagande länder. 

 
 
Rapport 2 

Här utfördes en screening av dbdpe i sediment från svenska sjöar, i marina sedi-
ment genom Stockholms skärgård och i ägg från pilgrimsfalk (Ricklund, Kierke-
gaard, McLachlan, Screening of decabromodiphenylethane (dbdpe)in lake sedi-
ment, marine sediment and peregrine falcon (Falco peregrinus) eggs, Department 
of Applied Environmental Science, Stockholm university 2009 se även: Ricklund 
et al 2010). Ytsediment från 32 svenska sjöar insamlades under 2007 och sedi-
mentproverna från Stockholms skärgård insamlades på 7 platser våren 2008 med 
ökande avstånd från fastland tvärs över skärgården. Från ägg från pilgrimsfalk 
(icke-fertiliserade och icke-kläckta), insamlade under perioden 2001-2007, använ-
des 10 poolade prover och 2 individuella prover. 
 

Rapport 3 

Som en del av en större screening utförd av SWECO Environmental uppmättes 
halter av PBDEer (triBDE, tetraBDE, hexaBDE, decaBDE, nonaBDE) i svenska 
ytvatten (SWECO Environment Screening Report 2008:6, Screening of metals (As, 
Cr, Co, Cu, U, V, Zn, Mo), monobutyltin, dibutyltin, PBDEs and dioxins in Swe-
dish surface waters). Mätningar gjordes vid 95 ytvattenlokaler i Sverige (främst 
limniska men också några få kustnära). Studien omfattade ett mycket stort geogra-
fisk område (1800 km från nord till syd), i en rad olika typer av ytvattenförekoms-
ter i både bakgrundsområden, urbana områden och nära punktutsläpp. Proverna 
bestod av filtrerat vatten, ofiltrerat vatten samt den lösta, icke fastlagda fraktionen 
som mättes med passiva provtagare. 
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Resultat 
Rapport 1 

Koncentrationerna av TBBPA och di-Me-TBBPA i proverna var i regel under 
detektionsgränsen, med några få undantag: TBBPA i slamprover från reningsverk i 
Torshavn, Färöarna (56.7 µg/kg torrvikt), Rejkavik, Island (38.8 µg/kg torrvikt) 
och Bekkelaget, Norge (1138 µg/kg våtvikt), i ett prov från utgående vatten från 
reningsverk i Roskilde, Danmark och i två dagvattenprover (15.8 och 15.9 ng/l) 
från urbana punktkällor i Stockholm. di-Me-TBBPA i ett deponiprov från Tors-
havn, Färöarna (56.8 µg/kg torrvikt) och i ett slamprov från Rejkavik, Island (8.5 
µg/kg torrvikt). TBBPA och di-Me-TBBPA påvisades alltså bara sporadiskt i en-
staka prover. 
 
Rapport 2 

Dbdpe i sjöar 
Dbdpe påvisades i 14 av 31 ytsedimentsprover från 31 sjöar i nivåer inom spannet 
<0.10 (LOD) – 1.6 ng/g torrvikt (Figur 2). I tidigare mätningar (Asplund 2007) 
uppmättes halter av dekaBDE mellan 0-2.1 ng/g torrvikt på dessa platser. Större 
punktkällor identifierades inte och avsaknaden av klart avvikande data stöder för-
modad frånvaro av sådana. Atmosfärisk deposition tros orsaka förekomsten i posi-
tiva prover. Andra studier har visat att dessa ämnen kan transporteras långväga 
genom atmosfären och detta kunde förklara att halterna i proverna visar en trend av 
minskade värden ju längre norrut de är tagna (Figur 2). Kvoten dbdpe/dekaBDE i 6 
sedimentprover, där dbdpe var över LOQ (limit of quantification), varierade mellan 
0.28-0.94, vilket indikerar att dbdpe finns i halter nära de av dekaBDE trots att det 
inte använts lika länge.  
 
Figur 2. Halter dbdpe och dekaBDE i ytsediment från svenska sjöar som en funktion av 
latitud. Prover med halter <LOD återges som innehållande 0 ng/g torrvikt. 
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Skärgård 
Både dbdpe och dekaBDE återfanns i alla prover av marina sediment från Stock-
holms skärgård och koncentrationerna av dessa minskade med avståndet från cen-
trala Stockholm (Figur 3). De högsta nivåerna av båda ämnena (10 ng/g torrvikt 
respektive 80 ng/g torrvikt) uppmättes i prover från centrala Stockholm. Dessa 
halter var 20-50 gånger högre än de uppmätta i prover från sediment längst ut i 
skärgården. Avståndet som krävdes för halvering av halterna (EHD) dbdpe och 
dekaBDE längs transekten var 14 respektive 10 km. Reningsverk identifierades 
som potentiella utsläppskällor kring centrala Stockholm. Koncentrationskvoten 
dbdpe/dekaBDE tenderade att bli större ju längre ut i skärgården proverna togs 
(Figur 4). Om atmosfärisk deposition är den dominerande källan för de båda ämne-
na i den yttre skärgården indikerar detta att, i jämförelse med dekaBDE, kommer 
större mängder dbdpe till sedimenten via atmosfären än via urbana utsläpp i vatten. 
 
Figur 3. Halter av dbdpe och dekaBDE i prover från marina sediment tvärs över Stock-
holms skärgård som funktion av avståndet till centrala Stockholm. 

 

 
 
Figur 4. Kvoten av dbdpe- och dekaBDE-halter i prover från marina sediment tvärs över 
Stockholms skärgård som funktion av avståndet till centrala Stockholm. 

 

 
Pilgrimsfalkägg 
DekaBDE har tidigare detekterats i nivåer upp till 870 ng/g våtvikt i 88.5% av 
insamlade pilgrimsfalkägg i Sverige (Johansson 2009). I den här studien användes 
prover som samtliga innehöll höga halter dekaBDE, men dbdpe kunde inte påvisas 
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i något av proven (LOD 0.4 ng/g våtvikt). Detta resultat visar förvånande låga 
halter dbdpe och står i kontrast mot vad tidigare rapporterats i fågel och fågelägg i 
Kina och Nordamerika (Shi et al. 2009, Gauthier et al. 2009). Olika dbdpe-
exponering på grund av varierande kontamination i miljön och artskillnader vad 
gäller exponering, bioackumulation samt grad av överföring mellan hona och ägg 
kan eventuellt förklara skillnaderna. Analysmetoderna bör också ses över. 
 

Rapport 3 

TriBDE, TetraBDE, HexaBDE, HeptaBDE and NonaBDE detekterades samtliga i 
låga nivåer, klart under gränsvärden (Figur 5). DecaBDE detekterades bara i ett 
begränsat antal provplatser (13), men återfanns ofta i högre koncentrationer på 
dessa platser (Figur 6). Detta beror sannolikt på lokala källor. Gränsvärdena för 
dekaBDE är osäkra och så även dess biotillgänglighet då detta hydrofoba ämne 
huvudsakligen återfinns i den partikulära fasen. TetraBDE, HexaBDE och Hep-
taBDE var väl spridda över landet, men i låga koncentrationer. 
 
Figur 5. Nivåer av PBDEer i passiva provtagare (SPMD), filtrerat och ofiltrerat ytvatten från 
Sverige. 

 
Röda punkter markerar gränsvärden. Ljusare blå staplar anger antalet prov. Den mör-

kare blå stapeln återger 25:e och 75:e percentilen och horisontellt streck inom denna 

median-värdet. Vertikalt streck anger minimi- och maximivärde. Notera logaritmisk ska-

la för koncentrationer. 
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Figur 6. Geografisk spridning av kvoten mellan uppmätt koncentration och gränsvärde. 
Från vänster: heptaBDE, nonaBDE och dekaBDE. Förekomstmönstret av triBDE, tetraBDE 
och hexaBDE var snarlikt och koncentration/gränsvärde-kvoterna överskred ej 0.1. 

 

 
 
Slutsatser 
                            

                     
Storskalig spridning  Diffus spridning   Punktkälla  Bioackumulation  Human exponering                        

 

Rapport 1 

 TBBPA och di-Me-TBBPA påvisades bara sporadiskt i enstaka prover. 
 

Rapport 2 

 Dbdpe är, likt dekaBDE, väl spritt i miljön och kan även påvisas i avlägsna 
sjöar. Atmosfärisk deposition tycks vara en viktig källa. 

 Både dbdpe och dekaBDE återfanns i alla prover av marina sediment från 
Stockholms skärgård och koncentrationerna av dessa minskade med av-
ståndet från centrala Stockholm. 

 Till skillnad från dekaBDE kunde inte dbdpe påvisas i pilgrimsfalkägg. 
Resultaten medger dock inga säkra slutsatser. 

 

Rapport 3 

 TriBDE, TetraBDE, HexaBDE, HeptaBDE and NonaBDE detekterades 
samtliga i låga nivåer, klart under gränsvärden. 
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 DecaBDE detekterades bara i ett begränsat antal provplatser (13), men 
återfanns ofta i högre koncentrationer på dessa platser. 

 

Helhetsbedömning 

 Spridning Flera av dessa ämnen har stor potential att sprida sig i 
miljön visar dessa och andra studier. I överlag diffus och långväga sprid-
ning. Vissa, i synnerhet TBBPA, används i stora mängder. 

 Bioackumulation Bromerade flamskyddsmedel är ofta mycket hydro-
foba, vilket underlättar bioackumulation. Hydrofobiciteten kan dock sam-
tidigt minska biotillgängligheten (exponeringen av akvatiska organismer). 

 
 Persistens Bromerade flamskyddsmedel är i regel persistenta. 
 

 Toxicitet De klassas överlag som toxiska, men kunskaperna är bristfälliga  
för en del av dem. 

 Human exponering Främst via yrkesmässig användning och föda. 
 
 

Rekommenderas fler analyser? 
Fler studier på dbdpe rekommenderas, bl a avseende förekomst i toppredatorer, 
nivåer och källor i atmosfären samt metaboliters förekomst och miljöpåverkan. 
Dessutom föreslås initiering av ett internationellt kvalitetskontrollprogram för 
kvantifiering av dbdpe i miljöprover. 
Att evaluera risken med partikelbundet dekaBDE rekommenderas och att nog-
grant följa forskningen och debatten om eventuella risker med dekaBDE för den 
akvatiska miljön. 
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Klorerade flamskyddsmedel       
(Dekloran Plus) 
 
Rapport/Rapporter: 

IVL Report B1950, Results from the Swedish National Screening Programme 2009 
Subreport 2. Dechlorane Plus, Kaj et al. 
 
 

Dekloran Plus (DP) är ett klorerat flamskyddsmedel som har använts i över 40 år, ex-

empelvis i plaster för elektrisk isolering, men har inte förrän på senare tid identifierats 

som ett möjligt miljögift. Misstankarna grundar sig på dess likheter med andra klororga-

niska föreningar som visat sig ha en negativ inverkan på miljön. 

 

Bakgrund 
DP (Figur 1) säljs inte längre på den svenska marknaden, men kan finnas i importe-
rade produkter. DP är väl spritt i miljön, men uppvisar i de få studier som hittills 
utförts endast låg toxicitet. DP förekommer som två stereoisomera former: syn 
(CAS 135821-03-3) and anti (CAS 135821-74-8) (Figur 2). Några fysikaliska och 
kemiska egenskaper hos DP återges i Tabell 1. Studier av aerob och anaerob de-
gradation av DP visar liten degradation och ämnet väntas också vara stabilt i vatten 
samt i låg grad utsatt för fotodegradation (US EPA, 2009). 
 
Figur 1. Molekylär struktur av DP. 

 
Figur 2. De två isomera formerna av DP: syn (t.v.) och anti (t.h.). 
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Tabell 1. Några fysiska och kemiska egenskaper. 

Property    Value    Refrence    

 CAS no    13560-89-9    OxyChem (2007)   

 Systematic name    1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-dodecachloro-

1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodecahydro-

1,4:7,10-dimethanodibenzo(a,e)cyclooctene   

 ChemIDplus Advanced 

(2010)   

 Molecular formula    C18H12Cl12    OxyChem (2007)   

 Molecular weight    653.7    OxyChem (2007)   

 Melting point    350 °C (decomposes)    OxyChem (2007)   

 Vapour pressure    Negligible (0.006 mm Hg at 200°C)    OxyChem (2007) OxyChem 

(1997)   

 Density    1.8 g/cm3    OxyChem (2007)   

 Water solubility    Insoluble    OxyChem (2007)   

 log Kow    9.3    OxyChem (2007)   

 
 

Tidigare publicerade studier 
Spridning av DP i miljön uppmärksammades först av amerikanska forskare (Hites 
forskargrupp 2006) i sjöar, men senare rapporter har också visat att DP bärs långt 
av luftströmmar och har nyligen också hittats i avlägsna delar av Arktis och Ant-
arktis (Möller et al. 2010). Andra rapporter har visat att DP ackumulerats i fåglar 
(Zhang et al. 2010, Venier et al. 2010), fågelägg (Gauthier et al. 2007), sötvatten-
djur (Wu et al. 2010, Kang et al. 2010) och i blod och hår hos människor (Ren et al. 
2009, Zheng et al. 2010). Det finns få publicerade toxicitetsstudier av DP, men de 
få data som finns pekar på en låg toxicitet mot människor, möss och fisk (US EPA 
2009, Brock et al. 2010). Inga studier av toxicitet mot akvatiska invertebrater, alger 
och sedimentlevande organismer har hittats.  
 
 

Syftet med studien/studierna 
En screening av DP utfördes 2009/2010 av IVL (IVL Report B1950, Results from 
the Swedish National Screening Programme 2009 Subreport 2. Dechlorane Plus, 
Kaj et al.). Målet var att bestämma koncentrationen av DP på olika platser i den 
svenska miljön för att belysa viktiga transportvägar och att påvisa eventuell pågå-
ende större emission av ämnet. För att undersöka detta mättes DP (gaskromatografi 
– masspektrometri) i luft från tre olika bakgrundlokaler, i urban luft, dagvatten och 
i utgående vatten samt slam från reningsverk. Provtagningsprogram för studien i 
Tabell 2. 
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Tabell 2. Provtagningsprogram. 

Type    Air    Depo-
sition   

 Storm 
water   

 WWTP 
effluent  

 WWTP 
sludge   

 Total   

 Background 
areas   

            

 Råö    4    4          8   
 Pallas    2    2          4   
 Aspvreten    3    3          6   
 Urban areas               
 Stockholm    2    2    2    1    1    8   
 Göteborg          1    1    2   
 Umeå          1    1    2   
 Borås        2    1    1    4   
 Total    11    11    4    4    4    34   

 
 

Resultat 
Luft 

DP påvisades i luft från undersökta bakgrundslokalerna Pallas i norra Finland, Råö 
vid svenska västkusten och Aspvreten vid svenska östkusten. Högre koncentratio-
ner uppmättes också i urban luft från Stockholm (Figur 3).  Koncentrationerna var 
lägst i Pallas (0.016-0.047 pg/m3) följt av Aspvreten (0.12-0.23 pg/m3), Råö (0.18-
0.52 pg/m3) och högst i Stockholm (1.4-1.5 pg/m3). Detta styrker att DP kan trans-
porteras långa vägar, men också att det finns emissionskällor i urban miljö. Denna 
emission kommer sannolikt från produkter, t ex plaster för elektrisk isolering. Inga 
egentliga punktkällor är kända. 
 
Figur 3. Koncentration av DP och andel anti-isomer i luft. 

 
 
Koncentrationerna av DP i luft var av samma storleksordning som de uppmätta av 
de bromerade difenyleter kongenerna BDE-47 och BDE-99 (se Figur 4). 
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Figur 4. Koncentrationer av DP i luft i jämförelse med koncentrationer av BDE-47 och BDE-
99. 

 
 
Atmosfärisk deposition 

BP påvisades även i atmosfärisk deposition (Figur 5). Lägst i Pallas (0.017-0.025 
ng/m2), följt av Råö (0.11-0.34 ng/m2), Aspvreten (0.15-0.39 ng/m2)  och högst i 
Stockholm (0.50-0.55 ng/m2).  Dessa mätvärden var i samma storleksordning eller 
något högre än motsvarande siffror för de bromerade difenyleter kongenerna BDE-
47 och BDE-99.  
 
Figur 5. DP och andel anti-isomer i atmosfärisk deposition. 

 
 
Utgående vatten från reningsverk 

Koncentrationer av DP uppmättes även i utgående vatten samt slam från fyra re-
ningsverk som renar vatten från motsvarande 98 000 till 835 000 personer.  
Koncentrationen DP i utgående vatten från Umeå reningsverk uppgick till 0.83 ng/l 
medan vattnet från Borås reningsverk innehöll 0.15 ng/l. Halterna av DP i det utgå-
ende vattnet från Stockholm och Göteborgs reningsverk låg under rapporterings-
gränsen (0.1 ng/l). Fraktionen anti-isomer var i storleksordningen 35-50%. 
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Slam från reningsverk 

I slam från Umeå reningsverk uppmättes 21 ng/g DP medan koncentrationerna i 
slam från de tre övriga reningsverken låg inom spannet 6.9-7.6 ng/g. Fraktionen 
anti-isomer var mellan 44-62%. Dessa koncentrationer är något lägre än de som 
uppmätts för de bromerade difenyleter kongenerna BDE-47 och BDE-99 (årliga 
medelvärden på 27-45 ng/g respektive 31-55 ng/g under perioden 2005-2007).  
 
Dagvatten 

DP uppmättes i dagvatten från Stockholm och Borås till 0.26 respektive 1.2 ng/l. 
En ytterligare provtagningsplats för dagvatten inom båda städerna hade dock halter 
understigande rapporteringsgränsen (0.1 ng/l). 
 
DP isomerer 

Anti-isomerfraktionen av DP i teknisk produkt (Cambridge Isotope Laboratories) 
uppmättes till 77%, vilket är i linje med tidigare publicerade resultat, d v s 70–75% 
(Hoh et al. 2006, Qui et al. 2007). Dock har lägre halter uppmätts: 64-65% (Tomy 
et al. 2007). Anti-isomerfraktionen i proverna från luft, atmosfärisk deposition och 
dagvatten är nära den som uppmätts i tekniska produkter, men den är lägre i utgå-
ende vatten och slam från reningsverk. Detta är i överensstämmelse med tidigare 
antaganden om att anti-isomeren är mindre skyddad från omvärlden jämfört med 
den steriskt mer slutna syn-isomeren (Hoh et al. 2006) eftersom den biologiska 
degradationen torde vara starkare i reningsverksvatten och slam jämfört med de 
övriga medierna. Olikheter i biotillgänglighet, bioackumulering och biotransforma-
tion kan dock också eventuellt påverka den isomera kompositionen (Gauthier et al. 
2009).  
 
 

Slutsatser 

                       
Storskalig spridning  Diffus spridning   Punktkälla  Bioackumulation  Human exponering 

 

 DP kunde påvisas i alla bakgrundslokaler, vilket bekräftar tidigare rappor-
ter om långväga spridning. 

 Inga traditionella punktkällor har identifierats, men högre halter i stadsmil-
jö indikerar att BP emitteras från produkter i urban miljö, t ex plaster för 
elektrisk isolering.  

 DP påvisades i utgående vatten från två av fyra reningsverk och i slam från 
alla fyra undersökta reningsverk (i koncentrationer mindre än 1 ng/l).  

 Koncentrationerna av DP i luft och vatten var jämförbara med halter av de 
bromerade difenyleter kongenerna BDE-47 och BDE-99. DP påvisades 
även i två av fyra tester av dagvatten.  
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 Kvoten mellan de två isomera formerna av DP: anti/syn var i luft och dag-
vatten likvärdig med den som uppmätts i teknisk produkt. I slam och utgå-
ende vatten från reningsverk var kvoten lägre. 

 
 

Helhetsbedömning 
 

 Spridning Studien bekräftar att DP kan spridas långa vägar, men 
några egentliga punktkällor kan inte identifieras. Diffus spridning i urban 
miljö. 

 Bioackumulation  Ej  undersökt i denna studie, men tidigare studier 
visar att DP ackumuleras i djur. 

   
   
      Persistens Resultaten indikerar att anti-formen är mer känslig för 

degradation, men DP är ändå relativt stabilt. 

 Toxicitet Ej undersökt i denna studie, men tidigare studier tyder på låg 
toxicitet. 

 Human exponering Ej undersökt i denna studie, men tidigare studier 
har påvisat DP i människor. 

 

 
Rekommenderas fler analyser? 
Inga rekommendationer om fler mätningar i studien. DP sprids visserligen långvä-
ga, men de uppmätta koncentrationerna är låga och de toxikologiska studier som 
utförts pekar på en låg toxicitet. 
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Bis-(4-klorfenyl)sulfon (BCPS)  
 

Rapport/Rapporter: 

IVL Report B1956, Results from the Swedish National Screening Programme 2009 
Subreport 1. Bis(4-Chlorophenyl) sulfone (BCPS), Norström et al. 
 
 

Bis-(4-klorfenyl)sulfon (BCPS) används i stora mängder vid tillverkningen av termosta-

bila polymerer för plastindustrin, t ex polysulfoner och polyetersulfoner. 

 

Bakgrund 
Bis-(4-klorfenyl)sulfon (BCPS) består av tvåfenolringar, två klor och en sulfong-
rupp (Fig 1). Några fysikaliska och kemiska egenskaper återges i Tabell 1.  BCPS 
är en kemikalie som produceras i stora volymer (klassad som HPVC – high pro-
duction volume chemical) och används huvudsakligen vid produktionen av 
termostabila polymerer för plastindustrin, i regel polysulfoner och polyetersulfoner 
(Mark 1988). BCPS ingår exempelvis i mikrovågsugnar, bildelar, TV-komponenter 
och medicinsk utrustning. BCPS har tidigare använts som pesticid (Tarasenko 
1969) och uppkommer också som biprodukt från produktionen av pesticider (Har-
nagea och Badilescu 1965). Ingen produktion av BCPS sker i Sverige, men ämnet 
importeras i form av polysulfoner eller polyetersulfoner. Höga koncentrationer 
BCPS har detekterats i biota, speciellt i sillgrissla, men kunskaperna om emis-
sionskällor och spridningsvägar är dock bristfälliga.  
 

                       Tabell 1 Fysiska och kemiska egenskaper hos BCPS  

 
 
 
Figur 1. Molekylär struktur av BCPS  
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Tidigare publicerade studier 
Första rapporten om spridning av BCPS i miljön kom 1995 (Olsson och Bergman 
1995) där ämnet detekterades i abborre. Ämnet har sedan dess påvisats i en rad 
andra fiskarter i svenska vatten, gråsäl vid svenska östkusten (Norström et al. 2004, 
Larsson et al. 2004), havsörn (Helander et al. 2002), sillgrissla (Norström et al. 
2004, Jörundsdottir et al. 2006, Jörundsdottir et al. 2009). I människor har BCPS 
detekterats (1.5-39 ng/g fett) i levern (Ellerichmann et al. 1998). I en studie på 
BCPS-koncentrationen i sillgrissleägg över tiden visas att de högsta BCPS-halterna 
detekterades 1970 (i genomsnitt 1500 ng per gram lipider) och har under åren från 
1970 till 2001 minskat med 1.6% per år (Jörundsdottir et al. 2006). Bioackumule-
ringen av BCPS tycks vara beroende av tillhörighet till djurklass då provtagnings-
data visar att ackumuleringen i exempelvis sillgrissla är mycket större än den i 
gråsäl, trots att båda arterna livnärt sig på strömming från samma område (Nor-
ström et al. 2004). Ackumuleringen sker främst i fettvävnad och i levern. 
För att utröna hur pass skadligt ämnet är har U.S. National Toxicology Program 
studerat toxicitet och karcinogenicitet av BCPS på möss och råttor (Chhabra et al. 
2001) under 14 veckor och 2 år (endast råttor). Resultaten ger inga belägg för kar-
cinogenicitet och ger en nolleffektsnivå (NOEL) på 1.5 mg per kilo kroppsvikt. 
Storlekskvoten mellan lever och kropp ökade dock hos råttorna och de minskade i 
vikt. En annan studie rapporterar emellertid om minskad glukuronidering i råttor 
vid exponering för BCPS (Chan et al. 2008), vilket sannolikt innebär en ökad käns-
lighet för andra kroppsfrämmande ämnen. BCPS är strukturellt närbesläktad med 
4,4’-DDT och är lika giftigt som DDT vad beträffar effektiviteten som insektsdö-
dande medel för flugan Musca nebulo [Poon et al. 1999].  
 

Syftet med studien/studierna 
En screening utfördes 2009/2010 av IVL i östersjöområdet (IVL Report B1956, 
Results from the Swedish National Screening Programme 2009 Subreport 1. Bis(4-
Chlorophenyl) sulfone (BCPS), Norström et al.). Då data om koncentrationer av 
BCPS i abiotiska matriser är få och kunskapen om emissionskällor samt transport-
vägar är begränsad, fokuserade denna studie på dessa frågeställningar. Prover togs 
från matriserna luft, deposition, sediment, fisk, utgående avloppsvatten och ytvat-
ten. Mätmetod: GC-MS (gaskromatografi-masspektrometri). Prover togs enligt 
Tabell 2. 
Tabell 2. Provtagningsprogram. 
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Resultat 
 

Luft 

Luftprover togs vid bakgrundslokalerna Pallas i norra Finland, Råö vid svenska 
västkusten, Aspvreten vid svenska östkusten samt i Stockholm. Koncentrationen i 
proverna var under detektionsgränsen ( LOD < 2 pg/m3). Högre värden uppmättes 
initialt vid Aspvreten med en annan slags provtagningspump än den som användes 
till övriga lokaler. Värden under detektionsgränsen erhölls emellertid när samma 
pumpmodell senare användes. De initialt förhöjda värdena beror sannolikt på kon-
tamination från provtagningspumpen. 
 
Atmosfärisk deposition 

Koncentrationen BCPS i proverna tagna vid alla bakgrundslokalerna var under 
detektionsgränsen (<0.8 ng/m2 dag). I Stockholm var halten under detektionsgrän-
sen vid provtagningstillfället i november 2009, men 32 ng/m2 dag i januari/februari 
2010. 
 
Utgående vatten 

Utgående vatten från reningsverk togs i Sverige, Finland, Polen Estland och Litau-
en. I Estland detekterades 17 ng BCPS per liter vatten, medan övriga prover låg 
under detektionsgränsen (8 ng/l). 
 
Sediment 

Sedimentprover togs vid bakgrundslokalerna och Stockholm. Samtliga prover låg 
under detektionsgränsen (<4 ng/g). 
 
Ytvatten 

Ytvattensprover togs vid Råö, Sillviken (vid Ljusterö, Stockholms skärgård) och 
Stockholm (Riddarfjärden). Vid Sillviken uppmättes 1.3 ng BCPS per liter, vid Råö 
och Stockholm uppmättes 0.45 respektive 0.33 ng/l (LOD = 0.26 ng/l). 
 
Fisk 

Prover av strömming och abborre togs i Estland, Lettland, Litauen, Polen och vid 
Holmön, Kvädöfjorden, Utlängan och Fladen (Nordsjön) i Sverige (Fig 2). BCPS 
hittades i samtliga prover och var jämt fördelad mellan de båda fiskarterna. Inga 
trender i koncentrationen fanns heller mellan länder och provtagningsställen. De 
uppmätta koncentrationerna av BCPS var i samma storleksordning som i tidigare 
studier (Norström et al 2004) och som de rapporterade för de vanligaste PCB kon-
generna i fisk, PCB 138 och PCB 153 (Fig 3). PCB-halterna var dock överlag hög-
re än halten BCPS i strömming från Polen och baltstaterna, men BCPS var högre 
koncentrerad i abborre från Estland och Lettland. De uppmätta halterna av PCB 
153 i fisk från Kvädöfjärden, Holmön och Fladen stämde väl med tidigare mät-
ningar av Naturhistoriska riksmuseet (NRM 2010). 
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Figur 2 Koncentrationer av BCPS i abborre och strömming från Östersjön och Nordsjön 
(Fladen). 

 
 
 
Figur 3 Koncentrationer av BCPS, PCB 138 och PCB 153 i strömming och abborre från 
Östersjön och Nordsjön (Fladen). 
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Slutsatser 

                                 
Storskalig spridning  Diffus spridning   Punktkälla  Bioackumulation  Human exponering 

 
 I överensstämmelse med tidigare studier detekterades BCPS i alla fiskpro-

ver och fanns i likartade nivåer i strömming och abborre.  
 Det fanns inga trender i koncentrationer mellan arter, länder och provtag-

ningsområden.  
 De uppmätta koncentrationerna av BCPS i fisken var i samma storleksord-

ning som halterna av PCB 138 och PCB 153.  
 BCPS hittades också i alla ytvatten (västkusten, Stockholm, Stockholms 

skärgård), med högsta koncentrationerna i Stockholms skärgård (1.3 ng/l), 
vilket kan delvis förklara förekomsten av BCPS i biota från Östersjön.  

 Studien kan dock inte helt förklara BCPS spridningsvägar till Östersjön. 
Resultaten indikerar dock att en spridning via vatten är mer trolig än sprid-
ning via luft.  

 Koncentrationerna i övriga abiotiska prover var i regel under detektions-
gränserna. 

 

Helhetsbedömning 
 

 Spridning Studien ger inga klara besked vad gäller spridningsvägar, men 
indikerar att BCPS sprids via vatten. Produceras i stora volymer. 

 Bioackumulation Studien visar likt tidigare studier att BCPS ackumuleras i 
biota. 

  
   Persistens  4-klorfenylstrukturen tycks vara beständig i andra ämnen 

(Olsson och Bergman 1995). 

 Toxicitet Ej undersökt i denna studie. Leverförstoring, viktminskning och 
metabola störningar i råttor i andra studier. 

 Human exponering Ej undersökt i denna studie. En tidigare studie har dock 
påvisat BCPS i människor. 
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6445 
Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? 

 

48 

Rekommenderas fler analyser?  
Inga rekommendationer ges i studien. 
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MTBE/ETBE (drivmedelstillsatser) 
 
Rapport/Rapporter: 

IVL Report B1878, Results from the Swedish National Screening Programme 2008 
Subreport 3: Methyl tert-butyl ether (MTBE) and ethyl tert-butyl ether (ETBE), 
Potter et al. 
 

Metyl-tert-butyl-eter (MTBE) och etyl-tert-butyl-eter (ETBE) används huvudsakligen 

som drivmedelstillsatser för att förbättra förbränningseffektiviteten i bensin. 

 

Bakgrund 
Några fysiska och kemiska egenskaper för MTBE och ETBE  (Figur 1) återges i 
Tabell 1. Till skillnad från de flesta andra ämnen i petroleumprodukter löser de sig 
mycket väl i vatten och binder dåligt till jord, vilket utgör ett problem vid 
markutsläpp då de snabbt når grundvatten och till stor del undgår reningsprocedu-
rer. MTBE kan sprida sig till långa avstånd från emissionskällan, medan ETBE 
förväntas ha en något mindre spridningspotential. Biodegraderingen av MTBE och 
ETBE i vatten och jord sker långsamt och kemikalierna uppfattas som persistenta 
(ECB, 2002). Den årliga användningen av MTBE i Sverige är cirka 400 000 ton, 
medan användningen av ETBE är konfidentiell (Produktregistret). Den genomsnitt-
liga koncentrationen av MTBE i svensk bensin var 1.5% 1997. I USA var andelen 
samma år 12-13%. 
 
 
Fig 1. Strukturformler för MTBE och ETBE 

 
 
Tabell 1 Fysikaliska och kemiska egenskaper hos MTBE och ETBE (SRC, 2009). 
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Tidigare publicerade studier 
I en tysk undersökning av 83 prover av dricksvatten från 50 städer påvisades 
MTBE i 46% av proverna i koncentrationer mellan 17-700 ng/l (Kolb och Püttman 
2006). Den största källan för human exponering tros ändå vara inandningsluft ef-
tersom både MTBE och ETBE är mycket volatila. Vid exponering för höga halter 
MTBE och ETBE har akuta och reversibla neurotoxiska effekter rapporterats möss 
och råttor (Daughtrey et al. 1997, Bird et al. 1997, Dorman et al. 1997). Irritationer 
i luftvägarna har rapporterats i humanstudier (Nihlén 1998). MTBE tycks inte bio-
ackumulera i större omfattning i fisk eftersom den metaboliseras eller utsöndras 
snabbt (Werner et al. 2001) och detsamma verkar gälla i människor (Nihlén 1988).  
Ett stort antal studier om MTBE (och ett mindre antal om ETBE) i olika matriser i 
miljön har publicerats (ECB, 2002), varav ett litet urval noteras nedan:  
 Ytvatten: Vid 17 finska hamnar har koncentrationer mellan 390 och 6130 

ng/l MTBE detekterats och mellan 7-160 ng/l i 4 tyska floder.  
 Grundvatten: 13% av 3000 prover från 800 platser i England och Wales 

hade en MTBE-halt över 0.1 µg/l. Halter mellan 0.11 och 3.5 µg/l har rap-
porterats i Danmark. 

 Dricksvatten: I prover från USA var MTBE-halten högre än 0.2 µg/l i 3% 
av proven (median 0.17 µg/l). För ETBE var inga över 0.2 µg/l (median 
0.05 µg/l) (USGS 2006). 

 Luft: I Finland uppmättes 4.1-14 µg/m3 MTBE i närheten av bensinstatio-
ner och 250-1300 µg/m3 mitt bland bensinpumparna (Vainotalo et al. 
1998). Stadsluften i Helsingfors innehöll ca 2 µg/m3 MTBE (urban bak-
grundsluft). 

 
 

Syftet med studien/studierna 
En screening har utförts av IVL (IVL Report B1878, Results from the Swedish 
National Screening Programme 2008 Subreport 3: Methyl tert-butyl ether (MTBE) 
and ethyl tert-butyl ether (ETBE), Potter et al.). Syftet med screeningen var att 
undersöka förekomsten av MTBE och ETBE i ett antal matriser i den svenska mil-
jön, samt att identifiera huvudsakliga emissionskällor och viktiga transportvägar. 
Prover hämtades från avloppsvatten, dagvatten, grundvatten, ytvatten, dricksvatten, 
brunnsvatten, jord och luft på olika platser längs kusten runtom Göteborg och ana-
lyserades m h a gaskromatografi (Tabell 2). 
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Tabell 2. Provtagningsprogram 

 
 

 
Resultat 
 
Mätningar runt punktkällor 

Punktkällorna i studien var Borealis AB, som tillverkar ETBE, Preemraff Lysekil 
AB, Sveriges största oljeraffinaderi och en bensinstation i närheten. Bakgrundspro-
ver samlades samtidigt in. Luftmätningar, som utfördes vid tre tillfällen, kunde inte 
påvisa ETBE i något prov. Vid bakgrundsstationen uppmättes MTBE i koncentra-
tioner mellan 0.09 och 0.49 μg/m3 i luften, vilket var i samma storleksordning som 
de insamlade runt omkring Preemraff Lysekil AB. Luftproverna från bensinstatio-
nen visade en genomsnittlig koncentration av MTBE och ETBE på 5.0 μg/m3 re-
spektive 0.49 μg/m3, vilket var betydligt lägre än de halter som uppmätts vid ben-
sinstationer i Finland (Vainotalo et al. 1998). Detta kan dock delvis förklaras av de 
högre halterna av dessa ämnen i bensinen från Finland. Trots detta indikerar resul-
taten att bensinstationer är en viktig källa för MTBE-utsläpp i Sverige. 
Prover från ytvatten samlades in från bakrundslokal samt en bäck respektive å i 
närheten av Preemraff Lysekil AB och Borealis AB. Koncentrationen i proverna 
var under kvantifieringsgränsen (LOQ) bortsett från ett prov från ett dike nära Bo-
realis AB som hade koncentrationer strax över LOQ. Påverkan från den intillig-
gande och högt trafikbelastade vägen kan dock inte uteslutas. 
Jordprover togs från de tre punktkällorna och bakgrundslokal. ETBE kunde inte 
spåras över LOQ i något av proverna. Halten MTBE var vid bakgrundslokalen, 
bensinstationen, Preemraff Lysekil AB och Borealis AB 22, 18, 11 respektive 50 
ng/g d.w. 
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Luftmätningar i urban miljö 

Koncentrationen MTBE i urban luft var över LOQ vid alla provtagningsplatser, 
medan koncentrationen ETBE i proverna i regel låg under LOQ. Vid gaturummet 
varierade halterna av MTBE mellan 0.31-2.5 μg/m3 (Figur 2). Luftkoncentrationer-
na av MTBE vid en urban mätplats ovanför takhöjd var 0.11-1.1 μg/m3. Luftprov-
tagning inomhus utfördes i anslutning till gaturumsmätningarna. Proverna togs på 
första våningen i huset närmast provtagningspunkten utomhus. De uppmätta luft-
halterna inomhus låg mellan <0.10-0.71 μg/m3. Kvoten mellan luftkoncentrationer 
av MTBE utomhus/inomhus var 1.0-1.8 med ett medelvärde på 1.4 (Figur 3). 
 
 
Figur 2. MTBE- och bensenhalter uppmätta vid gaturumsmätningar samt kvoterna be-
sen/MTBE. 

 
 

 
Figur 3. MTBE-halter uppmätta inomhus och utomhus samt kvoterna ute/inne. 
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Mätningar i vatten 

Både MTBE och ETBE detekterades i alla vattenprover från urban miljö. Koncent-
rationsmätningarna i de tre dagvattenproverna påvisade 71-77 ng/l MTBE och 19-
20 ng/l ETBE. Halterna av MTBE och ETBE, 240 ng/l respektive 31 ng/l, i grund-
vatten från urban miljö (Stockholm, Ulvsunda) var högre än både dagvattenprover 
och ytvattenprover (32 ng/l MTBE, 8 ng/l ETBE) från centrala Göteborg. 
Halter av MTBE över kvantifieringsgränsen (10 ng/l) återfanns i ett av tre kommu-
nala dricksvattenprover, i vilket 34 ng/l MTBE detekterades (Tabell 3). ETBE 
återfanns dock inte i något prov (<7 ng/l). 
 
Tabell 3. Kommunala dricksvattenprover. 

 
 

I privata brunnar belägna i villaområden utan större påverkan från industri och 
trafik uppmättes MTBE i spannet 34-140 ng/l, medan halten ETBE knappt 
överskred kvantifieringsgränsen i ett av tre prover (Tabell 4). 
 
Tabell 4. Prover från privata brunnar. 

 
 
Koncentrationerna av MTBE och ETBE i vatten från avloppsreningsverket Rya-
verken i Göteborg 
var något högre än i dagvattenproverna. Skillnad på in- och utgående vatten med 
avseende på MTBE- och ETBE-halter var liten, vilket indikerar att dessa ämnen 
inte effektivt avlägsnas i reningsprocessen (Tabell 5). 
 
Tabell 5. Prover från ARV Ryaverken, Göteborg. 

 
 
Riskvärdering 

Ett estimat över daglig human exponering i urbant område återges i Tabell 6. En 
estimerad daglig dos på 0.01-24 µg MTBE per dag motsvarar 0.0001-0.34 
µg/kg/dag för en vuxen (70 kg). Beräknat på LOAEL (lowest observed adverse 
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effect level) 250 mg/dag ger detta en säkerhetsmarginal (MOS-Margin of Safety) 
på minst 7.3x105.  
 
Tabell 6. Estimerad daglig dos MTBE för person boende i urbant område. 

 
 

 
Slutsatser 

                                  
Storskalig spridning  Diffus spridning   Punktkälla  Bioackumulation  Human exponering 

 
 MTBE påvisades frekvent i svenska luftkällor, både i bakgrundsprover och 

prover kring punktkällor. 
 ETBE kunde sällan påvisas i den svenska miljön och vid de tillfällen äm-

net detekterades var det i betydligt lägre koncentrationer jämfört med 
MTBE. 

 Högst halter av MTBE och ETBE uppmättes vid en bensinstation där 
tankning pågick, vilket bekräftar att bensinstationer är en viktig källa till 
dessa ämnens förekomst i luft.  

 Kvoterna av MTBE-koncentrationerna i luft utomhus/inomhus var mellan 
1.0-1.8 (medel: 1.4). 

 MTBE och ETBE påvisades i ytvatten och dagvatten samt i högre koncent-
rationer i grundvatten (från Stockholm). 

 MTBE återfanns i ett av tre prover från kommunalt dricksvatten och i 
samtliga tre prover från privata brunnar. Koncentrationerna av ETBE var 
lägre än detektionsgränsen (ett av brunnsproverna knappt över). 

 Reningseffektiviteten MTBE och ETBE var låg i Ryaverkens STP. 
 Framtida uppföljningsstudier rekommenderas eftersom (åtminstone 

MTBE) påvisades frekvent och användningen av ämnena kan komma att 
ändras. 

 Estimat över daglig human exponering i urbant område i Sverige indikerar 
låga risker med en säkerhetsmarginal (MOS) på minst 7.3x105. 
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Helhetsbedömning 

Spridning Studien bekräftar att i synnerhet MTBE sprider sig lätt i mil-
jön. 

 Bioackumulation Undersöktes inte i denna studie, men tidigare rapporter 
indikerar att det är ett mindre problem. 
  
  

Persistens Undersöktes inte i denna studie, men tidigare resultat visar en 
långsam biodegradering i vatten och jord. 

 Toxicitet Neurotoxiskt i högre doser. 

 Human exponering Studien påvisar human exponering, men risken bedöms 
ändå som liten. Större problem i andra länder. 
 

Rekommenderas fler analyser? 
Uppföljningsstudier rekommenderas i studien. 
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Oavsiktligt bildade ämnen 
 

Rapport/Rapporter: 
1) IVL Report B1944, Results from the Swedish National Screening Pro-
gramme 2008. Screening of unintentionally produced organic contaminants, Bror-
ström-Lundén et al 
2) Screening av polyklorerade dibensotiofener, Umeå universitet 
 

Oavsiktligt bildade ämnen kan uppstå som biprodukter eller avfall vid olika processer, t 

ex förbränningsprocesser, eller bildas som nedbrytningsprodukter av avsiktligt fram-

ställda produkter. 

 

Bakgrund 
Oavsiktligt bildade ämnen är i regel persistenta och hydrofoba, vilket underlättar 
bioackumulation. Flera av dem biomagnifieras dessutom i näringskedjorna, vilket 
innebär att de blir mest koncentrerade i toppredatorerna. Spridning kan ske långvä-
ga genom atmosfären, ända ned till avlägsna platser i Antarktis (Perrini et al. 
2005). De oavsiktligt bildade ämnena är toxiska i varierande grad. Vissa av dem 
kan , likt dioxin, starkt binda till den s k Ah-receptorn, en mångsidig receptor i de 
flesta av kroppens celler som tycks mediera exempelvis hormonstörande, immuno-
toxiska, utvecklingstoxiska och reproduktionstoxiska effekter. Till de oavsiktligt 
bildade ämnena hör polycykliska aromatiska ämnen, såsom PAHer, oxy-PAH, 
nitro-PAH, azarener, tiofener och furaner, klorerade aromatiska ämnen, såsom 
PCB, PCDT och PCDTA samt bromerade aromatiska ämnen såsom PBDD och 
PBDF (Figur 1).  
Figur 1      a)                                                b) 

                     
Bens[a]pyren – en PAH                           Dibensofuran – en furan 

 
a)                                                c) 

                                        
2,3,7,8 Tetraklordibenzotiofen-en PCDT  2,3,7,8 Tetrabromodibenzo-4-dioxin-en PBDD 
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Tidigare publicerade studier 
Polycykliska aromatiska hydrokarboner (PAH) och deras oxygenerade eller nitre-
rade former samt heterocykliska analoger bildas huvudsakligen oavsiktligt under 
ofullständig förbränning av organiska ämnen såsom kol, trä, olja och petroleum-
produkter. Emission till luften från mobila eller stationära källor är den viktigaste 
transportvägen ut till miljön. Atmosfärisk deposition är sedan en viktig väg in till 
terrestra och akvatiska ekosystem (Brorström-Lundén 1995), men de bioackumule-
ras inte nämnvärt i däggdjur, fåglar och vissa ryggradslösa djur på grund av ned-
brytning (Perhans 2003). Dessa ämnesgrupper är inte homogena med avseende på 
fysikaliska och kemiska egenskaper vilket exempelvis speglas i olika  reaktivitet, 
toxicitet och spridningsegenskaper bland ämnena. Hur långt PAHer sprids via at-
mosfären beror bl a på deras fördelning i partikulär- eller gasfas och på om de hun-
nit reagera med kvävedioxid eller ozon och därmed omvandlats till oxygenerade 
eller nitrerade derivat med andra fysiska och kemiska egenskaper.  

 
Oxy-PAHer och nitro-PAHer är något mer vattenlösliga och fördelar sig mer i den 
partikulära fasen i atmosfären. PAHerna och deras derivat har också mycket varie-
rande toxikologiska egenskaper som kan förändras av bakterier, UV-ljus eller me-
tabola reaktioner i den organism som drabbas (S-EPA 2007), exempelvis metaboli-
seras benso[a]pyren till det cancerogena ämnet dipolepoxid (Parkinson 2001). 
Kunskaperna om toxicitet och mutagenicitet bland olika ämnen i grupperna är 
också mycket varierande. Oxy-PAHer uppvisar både toxikologiska och mutagena 
egenskaper men anses ändå vara mindre viktiga för mänsklig hälsopåverkan än de 
mer potenta nitro-PAHerna. I urban luft är dock både PAHer och oxy-PAHer 10-
100 gånger mer koncentrerade än nitro-PAHer (S-EPA 2007). 3-nitrobensantron 
(3-nba) har en struktur som nitro-PAHer bortsett från en infogad karbonylgrupp i 
ringstrukturen, vilket gör att den kan benämnas en nitroketon. Den bildas i samma 
processer som de tidigare nämnda ämnena. Misstänkt cancerogen som exponerar 
människor via luft (Arlt 2005). 

 
Heterocykliska aromatiska föreningar bildas i samma processer som PAHer och 
bildar i närvaro av kväve, svavel och syre: azarener, tiofener respektive furaner. 
Dessa ämnen är i regel mer vattenlösliga jämfört med motsvarande PAHer och en 
del av dem kommer att fördelas in till fasta substanser, vilket gör att maten är en 
viktig exponeringskälla för akvatiska organismer och mat tillsammans med jord-
kontakt är det för terrestra organismer (S-EPA 2007). Toxicitetsstudier av en rad 
heterocykliska aromatiska föreningar visade måttlig till hög akut toxicitet mot vat-
tenloppa (Daphnia magna) (Eisentraeger et al. 2008). 

 
Polyklorerade dibenzotiofener (PCDT) och dibenzotiantrener  (PCDTA) är analo-
ger till furaner och dioxiner med syret i furan- respektive dioxindelen utbytt till 
svavel. Dessa ämnens egenskaper är bristfälligt studerade, men de verkar vara lika 
de hos furaner och dioxiner (Sinkkonen 2000). De uppstår i samma processer som 
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dessa, men i mindre koncentrationer. Det finns inte tillräckligt med kunskaper om 
bioackumulation och biomagnifiering. Studier på möss indikerar att de har en diox-
in-lik biologisk aktivitet (Paasivirta 2000), men toxiciteten verkar lägre jämfört 
med dessa (Mäntylä et al. 1992, Kopponen et al. 1993 och 1994, Giesy et al. 1997). 
Ämnena är intressanta att studera eftersom de bildas i högre omfattning när bränsle 
innehåller svavel, vilket kan vara tillsatt för att undvika bildning av dioxiner. Frå-
gan är om det då istället bildas PCDT och PCDTA i motsvarande utsträckning? 
Svaret verkar vara: inte lika mycket, enligt de hittills gjorda undersökningarna (S-
EPA 2007). Halterna som påträffas i miljön är ca en hundradel av dioxinhalterna 
(Haglund et al. 2006). 

 
Polybromerade dibensodioxiner (PBDD) och dibensofuraner (PBDF) är bromerade 
varianter av dioxiner och furaner. De verkar ha likartade egenskaper som dessa. 
Toxiciteten tycks vara jämförbar med motsvarande dioxiner (Mennear & Lee 
1994). De bildas ofta vid förbränning när t ex produkter innehållande bromerade 
flamskyddsmedel är närvarande men kan också bildas i miljön via fotokemisk 
transformation av polybromerade difenyletrar (PBDE). 

 
 

Syftet med studien/studierna 
 
Rapport 1 

En screening har utförts av IVL (IVL Report B1944, Results from the Swedish 
National Screening Programme 2008. Screening of unintentionally produced orga-
nic contaminants, Brorström-Lundén et al.) med syfte att bestämma koncentratio-
ner av ett antal ofrivilligt producerade organiska ämnen i den svenska miljön samt 
att påvisa möjliga källor och viktiga transportvägar för dessa.  
Föreningsgrupper som ingick i screeningen var oxygenerade och nitrerade former 
av polyaromatiska kolväten (PAH), kväve-, svavel- och syreinnehållande heterocy-
kliska föreningar, polyklorerade dibenzotiofener (PCDT), dibensotiantrener 
(PCDTA), polybromerade dibensodioxiner (PBDD) och furaner (PBDF). PAHer 
och polyklorerade bifenyler (PCB) ingick som referenssubstanser. Prover insamla-
des enligt Tabell 1. Biotaproverna bestod av fisk vid bakgrundslokalerna samt fisk 
och mollusker från urbana områden. Bröstmjölksproverna erhölls från Lunds uni-
versitetssjukhus. 
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Tabell 1. Provinsamling. 

   Air    Atm. 
Depos-

tion   

 
Sedi-
ment  

 Biota    Soil   Stormwater 
sludge   

 STP 
sludge   

 Breast 
milk   

 Total  

 Background sites                     
 Råö    3    2                5   
 Pallas    3                  3   
 Gårdsjön          1    1          2   
 Kvädöfjärden          1            1   
 Gotska Sandön        1              1   
 Karlsödjupet        1              1   
 Diffuse sources                     
 Urban, city/traffic:                     
 Göteborg, Lundby 
tunnel   

 2                  2   

 Göteborg, Gårda    2                  2   
 Göteborg, Järntorget    2    3                5   
 Göta älv, Eriksberg        1    1            2   
 Göta älv, Rivö        1    1            2   
 Göta älv, Klinten        1              1   
 Göteborg          2    3    3    1      9   
 Stockholm                1      1   
 Urban, wood combus-
tion:   

                  

 Lycksele    3                  3   
 Human exposure                  10    10   
 Total    15    5    5    6    4    3    2    10    50   

 
 

Rapport 2 

En screening av PCDT (benämt PCDBT istudien) på olika platser i den svenska 
miljön har utförts vid Umeå universitet under 2005/2006 (Screening av polyklore-
rade dibensotiofener, Umeå universitet). De flesta prover som använts i studien är 
arkivprover, men halterna PCDT förmodas inte ha ändrats eftersom de anses vara 
stabila föreningar. Tabell 2 ger en översikt över analyserade prover. 

 
Tabell 2. Prover utförda i PCDT-screeningen. 

Provtyp antal Provtagningår 

Sopförbränning, 
pilotreaktor 

12 2002 

Sorförbränning, 
fullskala 

5 2004 

Stålverk 2 2005 

Jord 6 2005 

Deposition (snö) 3 2004 

Sediment 15 2005 

Reningsverksslam 7 2005 

Biota, foder, 
livsmedel 

18 2002-2005 

 
* Ett laxprov från 1991. Två av jordproverna från förbränningsplatser i Uruguay. 
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Resultat 
 
Rapport 1 

En översikt av studiens resultat med avseende på förekomsten av oavsiktligt bilda-
de ämnen i olika matriser gestaltas i Figur 2. 
 
Figur 2. Typisk förekomst av oavsiktligt bildade ämnen i olika matriser undersökta i studi-

en.

 
* I human bröstmjölk mättes endast PBDF, PBDD, PCDT och PCDTA. I ”PAH and related 

substances” ingår PAH, oxy-PAH, nitro-PAH, heterocykler och 3-nba. TeBDD står för te-

trabromerade dibenzodioxiner. 

 

 

PAH och relaterade ämnen 

Dessa ämnen kunde påvisas i de flesta proven och provmatriserna, men koncentra-
tioner och den relativa fördelningen mellan de olika substanserna och substans-
grupperna varierade mellan provmatriser och provlokaler. De förekom i högre 
koncentrationer i urbana områden jämfört med bakgrundsområdena, men knappt 
alls i biota. Koncentrationer av oxy-PAHer och nitro-PAHer i bakgrundsegment 
var dock i regel av samma storleksordning som i de urbana segmenten. Studien 
bekräftar att atmosfärisk transport och deposition är en viktig transportväg för des-
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sa ämnen och betydelsen av långväga transport konfirmerades. Trafik och vedeld-
ning identifierades som viktiga källor. Att heterocykler och nitro-PAHer påvisades 
mer frekvent i dagvattenslam jämfört med reningsverkslam antyder en påverkan 
från trafiken. Höga halter av PAH uppmättes i biltunnlar (Figur 3). Halten av oxy-
PAHer (ca 2000 pg/m3) var ungefär 20 gånger större än halten av nitro-PAHer i 
urban luft (gatunivå). Halten furaner var i var dock i samma storleksordning, me-
dan halterna azarener och tiofener var ungefär en tiondel av de uppmätta för oxy-
PAHer. Halten 3-nba var där ca 10 pg/m3. 

  
Figur 3. Koncentrationer av PAH i luftprover. 

 
 
Benso[a]pyren, som ingår i EU:s direktiv om luftkvalitet (2004/107/EC), uppmät-
tes i lägre halter än målen inom både EU (1 ng/m3) och Sverige (0.3 ng/m3) (Figur 
4). 
 
Figur 4. Uppmätta halter av benso[a]pyren i jämförelse med mål. 
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Klorerade aromatiska ämnen 

PCDT förekom i de flesta abiotiska prov, men enbart i ett biotaprov. Trafik och 
långväga lufttransport identifierades som troliga källor. Halterna av PCDT i luft var 
högre i urbana områden (ca 0.03 pg/m3 vid gatuplan) jämfört med bakgrundsområ-
dena. Högst var halterna i biltunnlar. 
 
Koncentrationerna av PCDTA i proven var i allmänhet under detektionsgränsen. 
Med tanke på de relativa koncentrationerna och den biologiska effekten i jämförel-
se med PCDD/F är PDCTA troligen ett mindre bekymmer. 
 
Bromerade aromatiska ämnen 

Koncentrationerna av PBDD var vanligen under detektionsgränsen, men hittades i 
atmosfärisk deposition, urbant sediment, bakgundssediment och i fisk från Kvädöf-
järden. Koncentrationen av PBDF i luft varierade mycket i tid och rum (Figur 5) 
vilket tyder på att långväga luftttransport från speciella källregioner kan förekom-
ma. Atmosfärisk deposition och halter i sediment och jord av PBDF varierade ock-
så mycket. 
Förhöjda halter (>700 000 pg/g DW) hittades i reningsverksslam vilket inte kan 
förklaras med atmosfärisk deposition. Koncentrationen av PBDF var ca 1000 
gånger högre än av PCDD/F. I dagvatten uppmättes betydligt lägre halter (genom-
snitt 40 000 pg/g D W). 
 
Figur 5. Koncentrationer av PBDF i luft. 

 
 
PBDF påvisades i nästan alla prover från biota. Mollusker samlade kring Eriksberg 
vid Göta älv innehöll de högsta koncentrationerna (190 pg/g W W). PBDF detekte-
rades dessutom i bröstmjölk (4-300 pg/g W W). 
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Rapport 2 

De viktigaste resultaten från studien återges i Tabell 3. 
 
Tabell 3. Sammanfattning av de viktigaste resultaten uttryckt som halter av PCDT (eller 
alternativa akronymen PCDBT) relativt PCDD/F (kvoten) i proverna. 

Provtyp (antal) Summa 
PCDBT/summa 

PCDD/F) (In-
tervall) 

Summa 
PCDBT/summa 
PCDD/F - TEQ) 

(Intervall) 

Summa 
PCDBT/summa 
PCDD/F - TEQ) 

(median) 
Sopförbränning 
(3) 

0,009-0,07 0,40 - 1,2 0,52 

Stålverk (2) 1,6-2,7 220 - 280 >220 

Snödeposition (3) 0,14-0,18 7,9 - 8,7 8,6 

Sediment (5) - 1,6 - 8,9 5,4 

Jord (6) - 0,03 - 6,3 1,3 

Reningsverksslam 
(7) 

- 7,2 - 14 9,6 

Biota, foder, 
livsmedel (18) 

0,008 - 4,0 0,02 - 25 0,5 

 
TEQ = Dioxinekvivalenter, d v s den koncentration av TCDD som skulle ge upphov till 

samma toxiska effektnivå (van den Berg et al 2006). 

 

Förbränningsprover 

Vid förbränning bildades betydligt lägre totalhalter PCDT än PCDD/F. Kvoten 
varierade mellan0.3% och 3% i en pilotreaktor. Ett lovande försök att minska hal-
ten PCDD/F genom att tillföra rökgaserna gasformig SO2 (S:Cl förhållande 4:1), 
varvid mer av de mindre toxiska PCDT bildas, genomfördes också. Resultatet blev 
att den totala PCDD/F bildningen halverades och PCDT bildningen fördubblades. 
Totalt sett minskade PCDD/F emissionerna mer än PCDT emissionerna ökade 
eftersom PCDD/F halterna var högre. De högsta kvoterna mellan PCDT och 
PCDD/F uppmättes i rökgaser från ett stålverk, men halterna PCDT i de två proven 
var inte höga (65 och 4200 pg/m3 torr gas). I en tidigare studie (Sinkkonen et al. 
1994) har emellertid halter mellan 50 000-100 000 pg/m3 torr gas uppmätts i rök-
gas från aluminiumsmältverk. 

 

Jord, deposition, slam 

Relativt höga PCDD/F-halter, men låga PCDT-halter, uppmättes i jordprover från 
virkesimpregneringsanläggningar där klorfenolpreparat använts. Högre halter 
PCDT detekterades i jorden från en kloralkalifabrik (1400 pg/g torrvikt), men de 
var ändå lägre än PCDD/F-halterna. Höga halter PCDT uppmättes även i jordpro-
ver från enkla förbränningsplatser (utvinning av koppar från kablar etc.) belägna i 
anslutning till tätbefolkade slumområden i Uruguay (1000 och 6300 pg/g torrvikt), 
och halterna PCDD/F var ännu högre. 
I depositionsprover (snö) uppmättes PCDT-halter på 160-190 pg/m2 i bakgrunds-
prover och 720 pg/m2 i ett stadsprov (Sundsvall), vilket motsvarade 14-18% av 
PCDD/F-halterna. 
I slamprover från reningsverk uppmättes PCDT inom spannet 20-54 pg/g torrvikt. 
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Sedimentprover 

Uppmätta halter av PCDT i sedimentprover framgår av Figur 6. Resultaten visar att 
halterna i bakgrundsprover ofta är av samma storleksordning som i de mindre för-
orenade proverna från industri- och tätortsnära områdena. Det stöder andra obser-
vationer att det sker en omfattande spridning (diffus) av PCDBT i miljön. Ett av 
bakgrundsproverna (Väst Gotska Sandön) innehåller förvånande höga halter av 
PCDT, i samma storleksordning som i de mest förorenade proverna från industriellt 
påverkade områden (främst från cellulosaindustri) och tätortsområden. 
De relativa förhållandena mellan de olika isomererna (PCDBT mönstret) är likarta-
de i sediment- och 
Förbränningsprover, vilket tyder på att förbrånning är en stor källa för PCDT i 
sedimenten. Detta stöds också av att halterna PCDT i sedimenten tycks minska 
med längre avstånd från Stockholm: Värtahamnen > Östra Mälaren > Södertälje 
kanal > Södertälje, bakgrund. 
 

 

Figur 6. PCDT i sedimentprover. 

 
 
 
 
Biologiska prover 

Mätningar av PCDT gjordes bl a i prover från platser kring cellulosaindustri (Gäv-
lebukten) och prover med ovanligt hög halt PCDD/F (Bålsen och Västra Banken). 
Även Sillgrissla från Stora Karlsö och lax från Umeälven inkluderades för sina 
höga PCDD/F halter. Krabbor och musslor (från Skagerack) användes också då det 
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är känt att dessa metaboliserar PCDD/F och andra liknande ämnen i ett makligt 
tempo. 
Resultaten visar att de totala färskviktshalterna av PCDT är relativt låga (mindre än 
4 pg/g färskvikt) i de flesta fisk- och foderproverna (Figur 7). Högre halter påvisa-
des emellertid i laxmuskel och krabbsmör (57 respektive 27 pg/g färskvikt). Krab-
ban har sannolikt högre halter på grund av låg metabol aktivitet, medan förklaring-
en till de högre halterna i laxen troligen dels är biomagnifiering och dels provtid-
punkt. Provet togs nämligen för 15-20 år sedan då halterna PCDT torde varit högre 
på grund av sämre rökgasrening. Krabbmuskelprover från Värö bruk samma tid 
innehöll 200 pg/g färskvikt (Buser och Rappe 1991). Som jämförelse påvisades vid 
denna tid också halter upp till 10 000 pg/g i amerikanska krabbor insamlade utan-
för cellulosaindustri (Cai et al. 1994). Halterna PCDT i fisken från Gävlebukten var 
låga och inte högre än i fisk från regionala refernsområden, vilket indikerar att 
cellulosaindustrin där inte utgör något större problem idag. 
Vid jämförelse av totalhalterna av högklorerade (>4 klor) PCDT och PCDD/F i alla 
prover ser man att PCDT förekommer i lägre halter (0.3 – 21%) än PCDD/F. Det 
motsvarar sannolikt också en lägre dioxinlik biologisk effekt eftersom PCDBT har 
visat sig vara mindre potenta än PCDD/F (Mäntylä et al. 1992, Kopponen et al. 
1993 och 1994, Giesy et al. 1997).  
 
Figur 7. Halter av PCDT i biologiska prover. 
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Slutsatser 
 

                                   
Storskalig spridning  Diffus spridning   Punktkälla  Bioackumulation  Human exponering 

 

Rapport 1 

 PAH och relaterade ämnen kunde påvisas i de flesta proven och provmatri-
serna. De förekom i högre koncentrationer i urbana områden jämfört med 
bakgrundsområdena, men knappt alls i biota. 

 Studien bekräftar att atmosfärisk transport och deposition är en viktig 
transportväg för dessa ämnen och betydelsen av långväga transport kon-
firmerades. Trafik och vedeldning identifierades som viktiga källor. 

 Heterocykler och nitro-PAHer påvisades mer frekvent i dagvattenslam 
jämfört med reningsverkslam, vilket tyder på ett signifikant bidrag från tra-
fiken. 

 PCDT förekom i de flesta abiotiska prov, men enbart i ett biotaprov. 
PCDTA-halterna var i regel under detektionsnivå och är kan därför vara ett 
mindre problem. 

 Halten av PBDD var vanligen under detektionsgränsen, men hittades i 
atmosfärisk deposition, urbant sediment, bakgundssediment och i fisk från 
Kvädöfjärden. 

 Halten av PBDF i luft varierade mycket i tid och rum, vilket tyder på att 
långväga luftttransport från speciella källregioner kan förekomma. 

 Förhöjda halter PBDF hittades i reningsverksslam vilket inte kan förklaras 
med atmosfärisk deposition. 

 PBDF påvisades i nästan alla prover från biota samt i bröstmjölk. 
 Ytterligare studier rekommenderas för att hitta källor för PBDF och  mät-

ningar av PBDF i bröstmjölk bör uppföljas. 
 

Rapport 2 

 Vid förbränning bildades betydligt lägre totalhalter PCDT än PCDD/F 
(0.3-3% i pilotreaktor). 

 När rökgaserna tillfördes gasformig SO2 möjliggjorde detta att den totala 
PCDD/F bildningen halverades och PCDT bildningen fördubblades. 

 Uppmätta halter i sediment, jord, deposition och slam stöder andra obser-
vationer att det sker en omfattande spridning (diffus) av PCDT i miljön. 

 De totala färskviktshalterna av PCDT är relativt låga (mindre än 4 pg/g 
färskvikt) i de flesta fisk- och foderproverna. 
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 Kan vara motiverat att undersöka några fler prover från metallindustrier 
eftersom dessa verkar släppa ut relativt mycket PCDT i förhållande till 
PCDD/F. 

 

Helhetsbedömning 

 Spridning   Dessa studieresultat och tidigare resultat stöder att 
samtliga av dessa ämnen verkar sprida sig lätt via luft. 

 Bioackumulation Klorerade och bromerade aromatiska föreningar 
bioackumuleras i regel väl, medan PAHer och relaterade ämnen bryts ned i 
högre organismer. 

 
 Persistens En i regel hög persistens bland ämnena stöds av denna och flera 
andra studier. 

 Toxicitet Undersöktes inte i denna studie, men andra studier visar en mycket 
varierande grad av toxicitet. Vissa av ämnena uppvisar en hög toxicitet. 

 Human exponering PBDF påvisades i denna studie i bröstmjölk och en del 
ämnen återfanns i relativt höga halter i biltunnlar. 
 

 
Rekommenderas fler analyser? 
Fler mätningar rekommenderas i studierna. 
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Växtskyddsmedel 
 
 

Rapport/Rapporter: 

Sternbeck and Österås, Screening of pesticides at golf courses and in urban areas, 
WSP Environmental 26 Aug 2010. 
 
 

Pesticider kan användas för att bekämpa ogräs, svampar, bakterier och insekter. Som 

växtskyddsmedel för golfbanor används de oftast mot ogräs och svamp (herbicider och 

fungicider). 

 
Figur 1 Iprodion                         Figur 2. Bitertanol 

 

      
Figur 3. Fluroxipyr 

 
 
Bakgrund 
I en inventering från 2009 (WSP 2009) undersöktes användandet av växtskydds-
medel på golfbanor. I Sverige finns över 500 golfbanor, varav minst hälften använ-
der växtskyddsmedel (WSP 2009). Vanliga produkter, deras aktiva beståndsdelar 
samt dosering framgår av Tabell 1. De mest frekvent använda preparaten är fungi-
ciderna Chipco Green 75 WG och Baycore 25 WP samt herbiciden Starane 180, 
vars verksamma substanser (Figur 1-3) är iprodion, bitertanol respektive fluroxipyr 
(Registreringen av Chipco Green upphörde dock sista december 2007, men prepa-
ratet fick användas till sista december 2009). Iprodion klassas som mycket giftigt 
för vattenorganismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (WSP 
2009). Fluroxipyr klassas som skadligt för vattenorganismer och kan orsaka skad-
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liga långtidseffekter i vattenmiljön. För bitertanol saknas klassificering, men ut-
ifrån riktvärdena för ytvatten tycks bitertanol vara nästan lika giftig som iprodion 
(Tabell 2). Effekter på landlevande organismer tycks i regel vara små. Utifrån vär-
den på log KOW (Tabell 2) torde bioackumuleringspotentialen hos fluroxipyr, ipro-
dion och bitertanol vara låg, måttlig respektive hög. I slutet av år 2008 var ca 175 
verksamma ämnen/organismer godkända för användning i växtskyddsmedel (Kemi 
2009). En ny växtskyddsmedelsförordning från EU (EG nr 1107/2009) ska tilläm-
pas från och med 14 juni 2011. En approximering över totalanvändandet av fungi-
cider och herbicider till golfbanor ger några hundra kilo respektive några tusen kilo 
per år. Detta kan jämföras med motsvarande siffror för jordbruket (2005/2006): 
170 respektive 626 ton (Jordbruksverket 2008). 
 
Tabell 1. Pesticider använda vid golfbanor, deras aktiva ämnen och ungefärliga doser av 
aktiva ämnen (WSP 2009). 

Product  Active substance  Used doses (g/ha) 

Fungicides  

Chipco green  

75 WG/Rovral  Iprodion  3000-7500 

Baycore 25 WP  Bitertanol  250-500 

Amistar  Azoxystrobin  250-500 

Sportak  Prokloraz  450-675 

Topsin WG  Tiofanatmetyl  350-700 

Herbicides  

Starane 180 Fluroxipyr 180-720 

Tomahawk 180 EC  

Roundup bio  Glyphosate  72-1440 

Insecticides  

Decis  Deltametrin  7,5-15 
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Tabell 2. Verksamma ämnen i produkter som används på golfbanor, deras riktvärden i 
ytvatten, vattenlöslighet (KOW) och persistens (WSP 2009). 

 
 
Hushållen använder främst herbicider, medan andra typer av pesticider i jämförelse 
används i små mängder (Tabell 3). Kontamination av ytvatten och grundvatten 
förmodas huvudsakligen ske via dagvatten och avloppsvatten. 
 
Tabell 3. Totala mängden av de pesticider som säljs till hushåll, försäljning till hushåll och 
användarkategori som konsumerar mest (data från Kemi 2009). 
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Tidigare publicerade studier 
Kunskapen om användningen av pesticider vid bostadsområden, tätorter och golf-
banor ansågs i en rapport från jordbruksverket (Jordbruksverket 2008) vara bristfäl-
lig. Några studier från Nordamerika har påvisat signifikanta förekomster av pesti-
cider i vatten från urbana miljöer samt i grundvattnet (t ex Koplin et al. 1998, Ding 
et al. 2010).  
Studier från en rad länder har tidigare visat att användandet av pesticider vid golf-
banor kan orsaka kontamination av ytvatten och grundvatten (t ex Suzuki et al. 
1998, Cohen et al. 1999; Lewis et al. 2001 och Metcalfe et al. 2008). 
 

Syftet med studien/studierna 
En screeningsstudie 2009-2010 har samordnats av WSP Environmental (Sternbeck 
and Österås, Screening of pesticides at golf courses and in urban areas, WSP Envi-
ronmental 26 Aug 2010) för att undersöka förekomsten av bekämpningsmedel i 
den omgivande miljön vid golfbanor, vid privat användning i bostadsområden och 
tätorter samt vid viss yrkesmässig användning. 19 länsstyrelser deltog i undersök-
ningen. Totalt 189 vattenprover (ytvatten, dagvatten, grundvatten och avloppsvat-
ten) och 19 fasta prov (jord, slam och sediment) insamlades under de tre projekten 
enligt Tabell 4-6. Huvuddelen av proven analyserades avseende 75 olika bekämp-
ningsmedel eller nedbrytningsprodukter (39 herbicider, 9 fungicider, 7 insekticider 
samt nedbrytningsprodukter – huvudsakligen av herbicider). 
 
 
Tabell 4. Prover vid golfbanor. 

Site  Stormwater  Surface water  Groundwater  Sediment 

Ponds 1 22   

Upstream   12   

Downstream  30 6 1 

Total  1 64 6 1 

 
 
Tabell 5. Prover vid bostadsområden och tätort. 

Site    Storm- 
water  

 Surface 
water  

 Ground-
water  

 Sediment   STP 
influent  

 STP 
effluent  

 Sewage 
sludge 

 Upstream      12             

 Urban 
areas   

 41    36    1    1         

 STP            9    2    6   

 Total    41    48    1    1    9    2    6   
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Tabell 6. Prover från yrkesmässig användning. 

Site    County    Surface 
water   

Stormwater  Soil   Sedi-
ment   

 Railway yard    Västerbotten     3       

 Plant nursery    Västerbotten   2         

 Garden centre    Västerbotten   3         

 Plant nursery    Dalarna    3         

 Plant nursery    Västernorrland   3         

 Mixed urban    Västernorrland   3        1   

 Sleepers stock    Norrbotten        6    

 
 

 

Resultat 
 
Golfbanor 

Förutom 2,6-diklorbenzamid, som detekterades i ett prov, påvisades inga pesticider 
i de 6 grundvattenproverna. En metabolit av terbutylazin påträffades i dagvatten-
provet, men segmentprovet var negativt. Resultaten av ytvattensproverna visar att 
det i genomsnitt påträffades ungefär lika många pesticider per prov från dammar 
samt recipienter nedströms och uppströms. Ett större antal olika pesticider påträf-
fades dock i samtliga prover från recipienterna (Tabell 7).  
 
Tabell 7. Resultat av ytvattensprover från golfbanor. 

Group    No sam-
ples   

 No of samples with at least 
one pesticide detected   

 No of pesticides 
detected   

 Upstream 
recipients   

 12    9    18   

 Ponds    23    20    12   
 Downstream 
recipi-  

 30    28    27   

 
 
Tolv olika bekämpningsmedel påträffades i ytvatten från dammar vid golfbanor 
(Tabell 7). De vanligaste ämnena var fungiciderna iprodion, azoxystrobin och bi-
tertanol, vilket överensstämmer väl med användningen på golfbanor. Azoxystrobin 
och bitertanol hittades främst vid de golfbanor som använt preparaten under 2009. 
Iprodion var dock det vanligast påträffade ämnet på banorna (i 57% av dammpro-
verna), trots att det enligt uppgift inte använts på någon av de undersökta banorna 
under 2009. Förekomsten kan bero på användningen under föregående år. Ofta 
påvisades även DNOC (i 30% av dammproverna), ett ämne som förbjöds i Sverige 
redan 1966. DNOC (och 4-nitrofenol) kan dock bildas under kemiska reaktioner i 
atmosfären och har påvisats i µg/l-nivåer i danskt regnvatten (Bossi et al. 2002). 
Även andra bekämpningsmedel som inte längre är tillåtna i Sverige påträffades 
sporadiskt. Däremot återfanns aldrig eller sällan tiofanatmetyl, prokloraz och flu-
roxipyr, som rapporterats använda under 2009, i de prover som togs vid dammarna. 
Metaboliten AMPA (aminometylfosforsyra) som bildas när glyfosat bryts ned 
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påvisades relativt ofta (var tredje prov). Tabell 8 återger data om de mest frekvent 
funna pesticiderna i dammarna. 
 
Tabell 8. Data om de mest frekvent funna pesticiderna i dammarna. Typ: M=metabolit, 
H=herbicid, F=fungicid. 

Substance   Type    Known 
use at golf 

c.A   

 Generally 
permitted 
in Sweden  

Det.freq. 
in ponds  

 No of golf courses 
where it was found   

 Iprodion    F    Yes    Not after 
2010   

 57%    5 of 8   

 AMPA    M_H    Yes    Yes    ?    1 of 2   
 Azoxystrobin    F    Yes    Yes    30%    4 of 8   
 Bitertanol    F    Yes    Yes    30%    4 of 8   
 DNOC    H    No    Not since 

1966   
 30%    5 of 8   

 DMST    M_F    No    Not since 
2007   

 17%    3 of 8   

 2,6-
Dichlorbenzamide   

 M_H    No    Not since 
1990   

 13%    1 of 8   

 4-Nitrophenol    M_?    No    No    13%    3 of 8   
 2,4-D    H    No    No    9%    1 of 8   
 Fluazinam    F    No    Yes    9%    1 of 8   
 Prochloraz    F    Yes    Yes    9%    1 of 8   
 2,4-Dichlorprop    H    No    Not since 

1987   
 5%    1 of 8   

 
 
Iprodion, azoxystrobin och bitertanol påträffades även sporadiskt i ytvattenprov 
från golfbanornas 
recipienter. Dessa fynd härrör sannolikt från golfbanorna, men huvuddelen av de 
bekämpningsmedel som påträffades i recipienterna bedöms dock inte ha sitt ur-
sprung i användningen av pesticider vid golfbanorna. AMPA och DMST (metabo-
liter av glyfosat respektive tolyfluanid) var vanligast i dessa prov. 
 
Få prover överskred riktvärdena för ytvatten (Tabell 9). I dammarna var det bara 
den inte längre saluförda iprodion som överskred riktvärdena i 4 av 23. I ytvatten-
prover från jordbruksregioner överskrids riktvärdena för minst en pesticid i 40 
procent av proverna (SLU 2009). 
 
Tabell 9. Relevanta egenskaper för miljön hos typiska golfpesticider. Alla koncentrationer i 
µg/l. 

 
 
Privat användning och tätorter 

Totalt påträffades 29 olika bekämpningsmedel eller nedbrytningsprodukter i de 41 
dagvattenprov som undersöktes. I samtliga 89 prover detekterades 41 olika pestici-
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der (Tabell 10). Flertalet av dessa ämnen var herbicider. De mest frekventa fynden 
i bostadsområden och tätorter var av DMST, BAM (2,6-dichlorobenzamide), gly-
fosat och AMPA. Enskilda prover från dagvatten och recipienter kunde innehålla 
upp till 11-12 pesticider, medan vattnet uppströms endast innehöll upp till 3 pesti-
cider. Inga ytvattenprover innehöll glyfosat, AMPA eller DMST i nivåer över 
svenska riktvärden för akvatiska miljöer (för BAM saknas riktvärden). 
 
Tabell 10. Ytvattenprover från bostadsområden och tätorter. 

Group    No samples   No of samples with at least one 
pesticide detected  

 No of pesticides 

detected  

 Upstream of 
recipients   

 12    7    9   

 Stormwater    41    39    29   

 Recipients    36    30    18   

 
 
För att ytterligare spegla den bekämpningsmedelsanvändning som sker privat och i 
tätorter undersöktes avloppsvatten och slam från några kommunala reningsverk. 
Totalt påträffades 15 bekämpningsmedel i de åtta prov på inkommande avloppsvat-
ten som undersöktes. De vanligaste ämnena var glyfosat, AMPA, DMST, atrasin-2-
hydroxi och 4-nitrophenol, som också påträffades i dagvattenproven. Detta tyder på 
att både dagvatten och avloppsvatten påverkas av liknande emissioner. Liksom i 
dagvatten är flera av de påträffade bekämpningsmedlen i avloppsvatten inte längre 
godkända ämnen i Sverige (Tabell 11).  
 
Yrkesmässig användning 

Några prov på jord, ytvatten, dagvatten och sediment insamlades från fem olika 
verksamheter där yrkesmässig användning av bekämpningsmedel kan förekomma.  
Det begränsade dataunderlaget medger dock inga generaliseringar av dessa resultat. 
Det mest påtagliga resultatet var att sex olika bekämpningsmedel och två metaboli-
ter (azoxystrobin, fluazinam, hexazinon, iprodion, propiconazol, terbutylazin, ter-
butylazin-2-hydroxy och terbutylazin-desetyl) påträffades i ytvatten kring några 
plantskolor. Inget av dessa bekämpningsmedel var registrerat för användning inom 
skogsindustrin under 2008. 
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Tabell 11. Sammanfattning av de mest frekvent påträffade ämnena i tätorter och fakta om 
deras användning. D.f.=detektionsfrekvens i procent, Typ: M=metabolit, H=herbicid, 
F=fungicid. 

 
 
 

Slutsatser 
 

                              
Storskalig spridning  Diffus spridning   Punktkälla  Bioackumulation  Human exponering 

 
 Den tydligaste effekten av pesticidanvändningen vid golfbanorna var före-

komsten av fungiciderna iprodion, bitertanol och azoxystrobin i dammar-
na. 

 Förekomsten av pesticider vid recipienterna bedöms mestadels inte vara 
relaterad till användningen vid golfbanor. 

 De uppmätta koncentrationerna av pesticider vid golfbanor är huvudsakli-
gen under riktvärden för ytvatten. 

 Studieresultaten indikerar att pesticider använda vid golfbanor inte är en 
stor källa för kontaminering av ytvatten. 

 Rapportörerna bedömer att det inte finns behov av ytterligare screening av 
pesticider vid golfbanor. 

 Dagvatten från privat användning och tätorter innehöll fler än 20 olika 
pesticider, huvudsakligen herbicider. 15 av dessa påträffades även i av-
loppsvatten. 
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 De vanligaste pesticiderna och deras nedbrytningsprodukter funna i dag-
vatten var AMPA, DMST, BAM, glyfosat, 4-nitrofenol, DNOC och terbu-
tylazin-2-hydroxy. Dessa återfanns även i ytvatten. 

 Diffusa utsläpp via dagvatten och avloppsvatten är en signifikant källa för 
pesticider i bostadsområden och tätorter, men uppmätta koncentrationer 
var i regel under riktvärden för ytvatten. 

 Rapportörerna bedömer att det inte finns ett tydligt behov av ytterligare 
screening av pesticider vid privat användning i bostadsområden och tätor-
ter. 

 

Helhetsbedömning 
 

 Spridning Huvudsakligen via vatten till närliggande vattenbestånd. 

 Bioackumulation Varierande, visar andra studier. 

 
 Persistens I regel endast måttlig persistens, visar tidigare studier. 

 Toxicitet Flera av pesticiderna har i andra studier uppvisat hög toxicitet mot 
vattenlevande organismer, men i regel låg toxicitet mot landlevande organismer. 

 Human exponering Sannolikt låg. 

 
 

Rekommenderas fler analyser? 
Rapportörerna bedömer att ytterligare screeningar inte är nödvändiga. 
 
 

Referenser 
WSP (2009) Användning och spridning av växtskyddsmedel vid golfbanor. 
KemI (2009) Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2008. Rapport från Kemi-
kalieinspektionen. 
 
Jordbruksverket (2008) Hållbar användning av växtskyddsmedel. Förslag till han-
dlingsplan. Rapport 2008:14. 
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6445 
Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? 

 

81 

Kolpin D.W., Barbash J.E., and Gilliom R.J. (1998) Occurrence of pesticides in 
shallow groundwater of the United States: initial results from the National Water-
Quality Assessment Program. Environ. Sci. Technol., 32, 558-566. 
 
Ding Y., Harwood A.D., Foslund H.M., and Lydy M.J. (2010) Distribution and 
toxicity of sediment-associated pesticides in urban and agricultural waterways from 
Illinois, USA. Environ. Tox. Chem. 29, 149-157. 
 
Suzuki T., Kondo H., Yaguchi H., Maki T., Suga T. (1998) Estimation of Leach-
ability and Persistence of Pesticides at Golf Courses from Point-Source Monitoring 
and Model To Predict Pesticide Leaching to Groundwater. Environ. Sci. Technol. 
32, 920-929. 
Cohen S., Svrjcek A., Durborow T. och Barnes N. (1999) Water quality impacts by 
golf courses. J. Environ.. Qual. 28, 798-809. 
 
Lewis M.A., Foss S.S. m.fl. (2001) Sediment chemical contamination and toxicity 
associated with a coastal golf course complex. Environ. Tox. Chem. 20, 1390-
1398. 
 
Metcalfe T.L., Dillon P.J. och Metcalfe C.D. (2008) Detecting the transport of 
toxic pesticides from golf courses into watersheds in the precambrian shield region 
of Ontario, Canada. Environ. Tox. Chem. 27, 811-818. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6445 
Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? 

 

82 

Alkylfenoler inklusive etoxilater 
(fenolära ämnen) 
 

Rapport/Rapporter: 
Hansen and Lassen, Screening of phenolic substances in the Nordic environments, 
TemaNord 2008:530 

 
Alkylfenoler produceras i stora mängder och används huvudsakligen som intermediärer 

vid produktionen av alkylfenoletoxilater, som antioxidanter och i fenolbaserade plaster. 

Alkylfenoletoxilaterna är ytaktiva ämnen som används i emulgerings-, rengörings-, vät- 

och dispergeringsmedel, främst inom industrin. 

 

Bakgrund 
Fenolära ämnen har screenats i vattenprover, fasta prover och biota från olika plat-
ser i Skandinavien. Fenolära ämnen med översiktliga strukturer inkluderade i stu-
dien återges i Tabell 1. De flesta av dessa ämnen klassas som HPV (High produc-
tion volume)-kemikalier och många är persistenta och/eller bioackumulerbara. De 
är i regel potentiellt toxiska mot vattenlevande organismer och vissa av dem stör 
den endokrina signaleringen genom att exempelvis binda till östrogenreceptorn. 
Användning av ämnen som ingår i studien inom nordiska länder framgår av figur 1. 

 
Figur 1. Användning av fenolära ämnen i Danmark, Finland, Norge och Sverige mellan 
2000-2005 (extraherat från SPIN-databasen). 
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Tabell 1. Fenolära ämnen inkluderade i screeningprojektet. 

 
 
 

Prediktion av persistens, bioackumulerbarhet och toxicitet mot vattenlevande orga-
nismer kan fås genom tjänsten PBT profiler som använder fysikaliska och kemiska 
egenskaper hos ämnen för att ge en uppskattning av dessa parametrar. Tabell 2 
återger de estimat (av PBT profiler) som gäller för de i studien ingående ämnena. 
Som gränsvärden för indelning i exempelvis kategorierna icke-persistent, persistent 
eller mycket persistent har använts de från US-EPA (US Environmental Protection 
Agency). 
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Tabell 2. Prediktion av persistens, bioackumulerbarhet och toxicitet av PBT profiler och 
enligt US-EPA kategorisering1. 

 
 

Tidigare publicerade studier 
Vissa av de fenolära ämnena i studien kan interagera med det endokrina systemet 
och störa hormonella signaler. Till dessa ämnen hör oktyl- och nonylfenoler, no-
nylfenoletoxilater och bisfenol A (Lintelmann et al. 2003). Feminisering av fisk-
hannar har associerats till förekomst av östrogenlika ämnen i avloppsvatten (Chris-
tiansen et al. 2002). Naturvårdsverket har tidigare publicerat screeningrapporter om 
BPA (2005, 2006, 2009), alkylfenoler och etoxilater (2005). Ett flertal undersök-
ningar har visat att alkylfenoler/-etoxilater förekommer i vanliga konsumentpro-
dukter och även uppmätts i halter upp till 16 ng/g serum i tester av människoblod 
(Peters, R.J.B. 2004). I en ny studie från livsmedelsverket kunde nonylfenol och 
bisfenol A detekteras i blodprover från 43% respektive 27% av 100 ammande 
förstföderskor (LOD: 0.5 ng/g serum). 
 

Syftet med studien/studierna 
En screening av fenolära ämnen har utförts av NERI (National Environmental 
Research Institute) vid Århus universitet, Danmark med stöd från Nordiska minis-
terrådet (Hansen and Lassen, Screening of phenolic substances in the Nordic envi-
ronments, TemaNord 2008:530). Målet med studien var att bestämma koncentra-
tionen av de valda fenolära ämnena i prover insamlade i olika delar av miljön i de 
sex deltagande länderna (Tabell 3), d v s  
1) vattenprover (in- och utgående vatten från reningsverk, ytvatten, limniska och 
marina recipientvatten).  
2) fasta prover (stabiliserat slam från reningsverk, jord, limniska och marina sedi-
ment).  
3) biologiska prover (musslor, fisklever, fågelägg, sällever, grindvalslever). 
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Screeningen inkluderade korta och långa alkylfenoler (från 4-tert-buylfenol till 
dodecylfenol), bisfenoler (bisfenol A och tetrabromobisfenol A) och monoetoxila-
ter av oktyl- och nonylfenoler. Totalt 13 olika ämnen detekterades (Tabell 1).  
 
Tabell 3. Antal och typer av prover från deltagande länder. 

 
 

Resultat 
Vattenprover 

Bland de ämnen som påvisades i avloppsvatten uppmättes NP-mix (diverse nonyl-
fenolisomerer), dodecylfenol (DDP), bisfenol A (BPA), 4-tert-oktylfenol och no-
nylfenol-mono-etoxilat (NP1EO) till de högsta koncentrationerna (Tabell 4). I 
överlag uppmättes låga koncentrationer av de studerade ämnena i recipienter och 
bakgrund. Ytvatten från Torshavn hade höga koncentrationer av NP-mix. I studien 
rapporteras lägre halter av oktylfenoler och etoxilater jämfört med tidigare rappor-
terade av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2005). Resultaten för BPA var något 
lägre än i rapport från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2005), men högre än i 
en annan rapport från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2006). Vid vissa re-
ningsverk uppmättes mycket högre koncentrationer av 4-tert-oktylfenol i det utgå-
ende vattnet jämfört med ingående vatten. Degradation av 4-tert-oktylfenoletoxylat 
kan eventuellt förklara denna ökning.  
 
Tabell 4. Resultat av vattenprover. 
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Fasta prover 

Högst koncentrationer bland de fasta proverna uppmättes i avloppsslam från re-
ningsverk (Tabell 5). NP-mix och DDP dominerade i slamproverna, men halterna 
etoxilater var på grund av degradation mindre i jämförelse med de i avloppsvatten. 
Koncentrationerna i jord och sediment var i överlag betydligt lägre. Koncentratio-
nerna verkar i överlag jämförbara med tidigare rapporter (Naturvårdsverket 2005) 

 
Tabell 5. Resultat av fasta prover. 

 
 
Biologiska prover 

De biologiska proverna hade, till skillnad från övriga prover, relativt höga koncent-
rationer av 4-tert-butylfenol och i synnerhet 2,6-di-tert-butylfenol (Tabell 6). Orsa-
ken(rna) till detta är okänd(a). Halterna 2,6-di-tert-butylfenol är (förmodligen orea-
listiskt) mycket större än i tidigare studier (t ex Remberger et al. 2003). 4-tert-
oktylfenol, NP-mix, DDP, oktyl- och nonylfenolmonoetoxilater påvisades i muss-
lor och fisk, men halterna av dessa ämnen var lägre och nära detektionsgränser i 
fågelägg och säl. Högre halter av NP-mix och NP1EO detekterades i grindval jäm-
fört med säl. 
Tabell 6. Resultat av de biologiska proverna. 
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Slutsatser 
 

                                 
Storskalig spridning  Diffus spridning   Punktkälla  Bioackumulation  Human exponering 

 
 
 Av vattenproverna innehöll avloppsvatten mest av de undersökta ämnena, i 

synnerhet NP-mix, DDP, BPA och NP1EO. 
 Vattenprover från recipient och bakgrund (utom de från Torshavn) hade i 

regel låga halter av de undersökta ämnena. 
 I de fasta proverna återfanns höga halter NP-mix och DDP i slam från 

reningsverk, medan halterna av samtliga ämnen i överlag var låga i jord 
och sediment. 

 I de biologiska proverna uppmättes högst koncentrationer i fisklever, spe-
ciellt av 2,6-di-tBuP, 4-tOP, NP-mix and OP1EO. Anledningen till de 
höga koncentrationerna av dessa ämnen är oklara då ingen av dem anses 
särskilt bioackumulerbara. Liknande tendenser kunde skönjas i musslor. 
Halten 2,6-di-tBuP i fisk skiljer sig markant från resultat i andra studier. 

 I däggdjuren var fler ämnen över detektionsgränsen i grindval jämfört med 
säl. Generellt sätt var koncentrationerna dock låga i däggdjur och så även i 
fågelägg. 

 

Helhetsbedömning 

Spridning Den här studien och andra visar att ämnena är spridda i vatten, 
sediment, slam, jord och biota, dock oftast i små koncentrationer. De flesta av des-
sa ämnen klassas som HPV (High production volume)-kemikalier. Spridning via 
vatten. I regel ej genom luft. Diffusa källor viktiga för spridning. 

 Bioackumulation Varierande. Studieresultaten tyder på en måttlig bioac-
kumulation. 

 
  
 Persistens Flera av ämnena kan anses persistenta. Etoxilater bryts dock lätt 
ned (till alkylfenoler). 

 Toxicitet Flertalet av ämnena kan anses toxiska mot vattenlevande djur. Vis-
sa av ämnena stör den endokrina signaleringen. 
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 Human exponering Användande av konsumentprodukter. Detektion av låga 
halter i blod. 
 
 

Rekommenderas fler analyser? 
Inga rekommendationer i studien. 
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Kloralkaner (klorparaffiner) 
 
 

Rapport/Rapporter: 
ITM, Human exposure to chlorinated paraffins via indoor air and dust, Fridén et al 
2010, dnr 721-1539-07Mm 
 
 

Klorparaffiner har producerats sedan 30-talet och används bl.a. i kyl - och smörjmedel i 

metallbearbetande industri och som tillsatsmedel (t ex mjukgörare, flamskyddsmedel) i 

fogmassor, färg, plast och gummi 

 
 

Bakgrund 
Klorparaffiner, även kallade polyklorerade alkaner (PCA), är kolväten med en rak 
kolkedja som består av 10 till 30 kolatomer med 40-70 procent av väteatomerna är 
utbytta mot kloratomer (Figur 1). De kan indelas i kort- (10 till 13 kolatomer), 
mellan- (14 till 17) och långkedjiga (fler än 17), som sin tur delas in i lågklorerade 
(<50% Cl) och högklorerade (>50% Cl) kedjor. Klorparaffinoljor är komplexa 
blandningar på grund av tillverkningsprocessen (destillering, klorering). Korta och 
mellanlånga klorparaffiner klassas som persistenta och bioackumulerbara (klorpa-
raffiners log KOW = 4.39-12.38). Klorparaffiner uppvisar överlag en låg akut toxici-
tet, men de korta klorparaffinerna har visat sig toxiska mot vattenlevande organis-
mer och klassas som både hälsofarliga och miljöfarliga. Karcinogena effekter har 
också observerats i råttor och möss (United Kingdom Report 2002, European Co-
mission Report 2000). Cirka två procent av alla använda klorparaffiner år 2008 i 
Sverige var kortkedjiga klorparaffiner (C10-13) (Figur 2). Klorparaffinerna är väl 
spridda runt om i miljön (Muir et al. 2000, Bayen et al. 2006) och de ackumuleras i 
näringsväven (Houde et al. 2008). 
 
Figur 1. En långkedjig klorparaffin. 
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Figur 2. Omsättning av klorparaffiner i Sverige 

 
Källa: Produktregistret, KemI. Data för 2008 är preliminära. I diagrammet är mängderna 

större än de som används, vilket beror på att samma mängd klorparaffin i regel har 

rapporteras två gånger, dels som importerad råvara, dels som ingrediens i färdigtillver-

kad produkt. 

 

Tidigare publicerade studier 
Mätningar av korta och mellanlånga klorparaffiner i tyska sjöar, floder och urban 
miljö i början av 90-talet gav koncentrationer inom spannen 6-83 ng/g TS och 60-
405 ng/g TS för korta respektive mellanlånga klorparaffiner (Ballschmiter 1994). 
Vid samma tid uppmättes halter mellan 130-4400 ng/g lw av klorparaffiner i 
svensk biota (Jansson et al. 1993). I början av 2000-talet uppmättes korta klorparaf-
finer i halter om 8-63 och 170-3300 ng/g TS i urban bakgrund respektive urban 
recipient i mälarregionen (IVL 2003). ITM uppmätte 2003-2004 låga halter klorpa-
raffiner i svenska fiskprover (< 2 ng/g l w) och sedimentprover (< 8 ng/g TS), me-
dan halterna i slam varierade mellan 230-1200 ng/g TS) och i stadsluft (Stockholm) 
mellan 6-33 ng/m3 (Järnberg et al 2005, Naturvårdsverket 2006). Luftprover har 
även tagits i England (<0.18-3.4 ng/m3 för korta och <0.81-14 ng/m3 för mellan-
långa klorparaffiner) (Barber et al. 2005). I avlägsna delar av Arktis har luftkon-
centrationer på <60 pg/m3 uppmätts (Borgen et al. 2000). Förekomsten av klorpa-
raffiner i bröstmjölk har påvisats i prover från Tyskland (Reth et al. 2005) och 
England (Thomas et al. 2006), men föga är känt om vägarna (källorna) för human 
exponering. I en ny fransk studie har signifikanta halter av korta klorparaffiner 
detekterats i damm från inomhusmiljö (Bonvallot et al. 2010). 
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Syftet med studien/studierna 
En screening över klorparaffiner i inomhusluft har utförts av ITM (Institutionen för 
tillämpad miljövetenskap) vid Stockholms universitet (ITM, Human exposure to 
chlorinated paraffins via indoor air and dust, Fridén et al. 2010, dnr 721-1539-
07Mm) för att utröna om det kan vara en betydande human exponeringskälla. In-
omhusluftproverna har tagits inom ramen för ett större projekt (Stockholm stad 
miljöförvaltningen 2008). 44 luftprover och 6 dammprover togs från lägenheter i 
21 olika hus i Stockholm. 
 

Resultat 
Inomhusluft 

Klorparaffiner detekterades i 40 av 44 luftprover (detektionsgräns 10 ng/m3) från 
lägenheter i Stockholm (Tabell 1). Proverna dominerades i regel av de relativt mer 
lättflyktiga korta klorparaffinerna (mest av C10 och C11). Medelkoncentrationen i 
de 44 proverna var 69 ng/m3 (median 64 ng/m3, omfång 5-212 ng/m3), vilket är 
betydligt mer än vad som uppmätts tidigare i utomhuslufter från urban miljö (Järn-
berg et al. 2005, Barber et al. 2005). Inomhusluft kan därför vara en viktig expone-
ringskälla för människor. Koncentrationerna av klorparaffinerna varierade mycket 
mellan husen proverna togs från (Figur 3): i genomsnitt 5.3 ng/m3 i huset med den 
lägsta koncentrationen, 156 ng/m3 i huset med den högsta. Skillnaderna mellan 
husen kan eventuellt reflektera att olika byggnadsmaterial använts vid konstruktio-
nen av huset. Att skillnaderna ibland också var stora mellan olika lägenheter i 
samma hus kan kanske förklaras av olika inventarier och mattor i lägenheterna. 
 
Tabell 1. Totala halter och fraktioner av korta och mellanlånga klorparaffiner i inomhusluft 
från Stockholm. 

House:   

apartm. No 

 CP conc. 
[ng/m3]     

 Rel. fraction 
SCCPs/MCCPs 

 House: 
apartm. No  

 CPconc 
[ng/m3].  

 Rel. fraction 
SCCPs/MCCPs 

 House 2:1    31.6      House 12:1   99.5    0.92 / 0.08   

 House 2:2    31.7      House 12:2   212    0.63 / 0.37   

 House 2:3    <10.5      House 13:1   201     

 House 3:1    5.9      House 13:2   90.7     

 House 3:2    <15.2      House 14:1   70.1     

 House 3:4    <4.6      House 14:2   64.7     

 House 4:1    55.8      House 15:1   72.6     

 House 4:2    42.5      House 15:3   64.4     

 House 5:1    <12.1      House 16:2   162    0.66 / 0.34   

 House 5:2    27.3      House 16:3   120    0.75 / 0.25   

 House 6:1    29.3      House 17:1   66.7     

 House 6:2    109      House 17:2   32.3     

 House 7:1    51.6    n.d.    House 19:2   107     

 House 7:2    159    0.61 / 0.39    House 19:3   42.4     

 House 8:1    23.7      House 20:1   63.8     

 House 8:2    16.9      House 20:2   69.5     

 House 9:1    46.9      House 21:2   155    0.71 / 0.29   

 House 9:2    116      House 21:3   89.9    0.74 / 0.26   



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6445 
Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? 

 

92 

 House 10:1    41.2    0.71 / 0.29    House 22:1   76.7    0.72 / 0.28   

 House 10:2    53.7    0.59 / 0.41    House 22:2   52.9    0.66 / 0.34   

 House 11:1    33.2      House 23:1   69.7     

 House 11:2    85.9    House 23:2    84.6     

Figur 3. Genomsnittlig total koncentration av klorparaffiner i luftprover från de 21 husen 
samt minsta och högsta uppmätta värde. 

 
* En asterisk anger att minst ett av mätvärdena var under detektionsgränsen. Vid beräkning av 

medelvärde användes i dessa fall halva detektionsgränsen. 

 
 

Damm 

Klorparaffiner påvisades i alla dammprover med koncentrationer i spannet 3-18 
µg/g, median 7.5 µg/g (Tabell 2). I en tidigare studie från Tyskland 1998-2000 
rapporterades det om ca 10 gånger högre koncentrationer i damm från 65 lägenhe-
ter (Kersten et al. 2003), men resultaten är förmodligen inte jämförbara på grund av 
olikheter i tekniker för analys och kvantifiering samt andra osäkerheter i tidigare 
mätningar. 

 
Tabell 2. Koncentrationer av klorparaffiner i dammprover från lägenheter i Stockholm. 

House:apartm.  No CP concentra-
tion  [μg/g]    

 House:apartm. No CP concentration   [μg/g] 

 House 9:3    7.0    House 22:4    17.9   

 House 10:1    7.6    House 37:3    7.4   

 House 16:4    17.8    House 38:1    3.2   
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Human exponering 

En annan källa för human exponering för klorparaffiner är maten. Estimat har 
gjorts i en japansk studie (Lino et al. 2005), där halter av korta klorparaffiner be-
stämts i mat. I Tabell 3 och 4 görs en jämförelse mellan estimerad exponering av 
en vuxen (25 år, Tabell 3) eller barn (1 år, Tabell 4) för korta klorparaffiner via 
inandningsluft, inandning av dammpartiklar eller matkonsumtion. Resultaten pekar 
på att födan är den största exponeringskällan, men också att inomhusluft och damm 
kan ge ett signifikant exponeringsbidrag. 
 
Tabell 3. Estimerad exponering av 25-åring för korta klorparaffiner via inandningsluft, 
inhalerade dammpartiklar och matförtäring. 

Exposure 
Vector 

Exposure 
Factor 

Median  
Concentration 

Median  
Exposure 

95%ile  
Concentration 

95%ile  
Exposure 

 Inhalation    15 m3 d-1    75 ng m-3    1.1 μg d-1    200 ng m-3    3 μg d-1   

 Dust Ing- 
 estion   

 0.004 g d-1 
(0.055)§   

 7.5 μg g-1    0.03 μg d-1    17.9 μg g-1    0.98 μg d-1‡  

 Diet*           6 μg d-1  12 μg d-1   

§ median och (inom parantes) 95:e percentilen av damminhaleringshastighet från USEPA 

exposure factor handbooks (US EPA 1997). 

‡ Högt estimat av exponering (95:e percentilen av damminhaleringshastighet x 95:e per-

centilen av uppmätta koncentrationer i damm). 

* Från Lino et al 2005, baserat på 25 årig 60 kg:s individ 

 
Tabell 4. Estimerad exponering av 1-åring för korta klorparaffiner via inandningsluft, inha-
lerade dammpartiklar och matförtäring. 

Exposure 
Vector 

Exposure 
Factor 

Median  
Concentration 

Median  
Exposure 

95%ile  
Concentration 

95%ile  
Exposure 

 Inhalation    6.8 m3 d-1    75 ng m-3    0.51 μg d-1    200 ng m-3    1.4 μg d-1   

 Dust Ing-
estion   

 0.1 g d-1 
(0.2)§   

 7.5 μg g-1    0.75 μg d-1    17.9 μg g-1    3.6 μg d-1‡  

 Diet*          3.6 μg d-1    6.8 μg d-1   

§ median och (inom parantes) 95:e percentilen av damminhaleringshastighet från USEPA 

exposure factor handbooks (US EPA 2002). 

‡ Högt estimat av exponering (95:e percentilen av damminhaleringshastighet x 95:e per-

centilen av uppmätta koncentrationer i damm). 

* Från Lino et al 2005, baserat på 1-årig 10 kg:s individ 
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Slutsatser 
 

                            
Storskalig spridning  Diffus spridning   Punktkälla  Bioackumulation  Human exponering 

 
 Halterna av klorparaffiner i prover från inomhusluft var i den här studien 

betydligt högre än de som tidigare uppmätts i urban utomhusluft.  
 Medelkoncentrationen i de 44 proverna var 69 ng/m3 .  
 Klorparaffiner påvisades i alla dammprover med koncentrationer i spannet 

3-18 µg/g. 
 Födan är troligen den största källan för human exponering, men inomhus-

luft och damm verkar också vara signifikanta exponeringskällor. 
 
 

Helhetsbedömning 
 

 Spridning Klorparaffiner omsätts i stora mängder och forskningen visar 
att de är vitt spridda i miljön. 

 Bioackumulation Klorparaffiner klassas som bioackumulerbara. 
 

 
 Persistens Klorparaffiner klassas som persistenta. 

 Toxicitet Korta (och troligen mellanlånga) klorparaffiner är toxiska mot vat-
tenlevande organismer, låg akut toxicitet men karcinogena i möss och råttor. 

 Human exponering Den här studien visar att inomhusluft (och damm) är en 
signifikant exponeringskälla, men att den största exponeringskällan troligen är 
födan. 
 

 
Rekommenderas fler analyser? 
Fler mätningar rekommenderas. 
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Perfluorerade ämnen 

Rapport/Rapporter: 
ITM, NRM, Perfluorerade ämnen i sillgrissleägg från Östersjön (metodjämförelse 
och tidstrend) samt i sill-/strömmingslever längs den svenska kusten (geografisk 
spridning), Berger et al. 2008 
 

Perfluorerade ämnen har använts sedan 50-talet i många typer av produkter där man 

utnyttjar ämnenas temperaturtålighet eller förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och 

smutsavvisande ytor. 

 

Bakgrund 
Vanliga produkter där perfluorerade ämnen kan ingå är impregnerat papper och 
textilier, rengöringsmedel och brandsläckningsskum. Det finns även i vissa produk-
ter som används inom verkstads- och elektronikindustrin. Kemikalieinspektionens 
produktregister uppger att det finns drygt 20 ton perfluorerade ämnen i kemiska 
produkter i Sverige, men då räknas inte de produkter i vilka perfluorerade ämnen 
bara används i små koncentrationer (och behöver därför inte anmälas till produkt-
registret) samt de produkter som kommer in i landet via färdiga varor (troligen den 
största delen av användningen i Sverige). 
De perfluorerade ämnena är väl spridda runt om i världen och gemensamt för äm-
nena i gruppen är att de i regel är mycket persistenta i miljön eller ombildas till 
ämnen som är mycket persistenta. Exempel på sådana ämnen är den mycket väl 
spridda perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktanoat (PFOA). PFOS är ock-
så bioackumulerande och toxiskt, vilket gör det till ett s k PBT-ämne (PBT = Per-
sistent, Bioackumulerande, Toxiskt). Det är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande, 
karcinogent och giftigt för vattenlevande organismer. PFOS (Figur 1) tillhör grup-
pen perfluorsulfonater medan PFOA (Figur 2) tillhör gruppen perfluorkarboxylater. 
Båda grupperna ingår i PFAS (perfluorerade alkylsubstanser) och är mer persisten-
ta produkter då andra PFAS bryts ned.  
 
Figur 1. PFOS, en perfluorsulfonat. 

 
 
 
 
Figur 2. PFOA, en perfluorkarboxylat. 
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Den bioackumulerande potentialen hos PFAS är beroende av kolkedjans längd. De 
med kortare kedja än 7 kolatomer anses inte bioackumulerbara (Conder et al. 2008) 
och perfluorkarboxylater är mindre ackumulerbara än perfluorsulfonater av samma 
längd. Användningen av ämnen som kan brytas ned till PFOS har dock minskat, 
men de tycks till stor del blivit ersatta av andra perfluorerade ämnen, som istället 
kan brytas ned till PFOA (t ex fluortelomerer). PFOA är mindre studerat än PFOS, 
men förutom att vara svårnedbrytbart är det sannolikt reproduktionsstörande och 
karcinogent. 

 

Tidigare publicerade studier 
I en tidstrendsstudie av PFOA och PFOS i sillgrissleägg från Östersjön observera-
des en 30-faldig ökning av PFOS under perioden 1968 till 2003 (Holmström et al. 
2005). Höga koncentrationer, med en topp 1997, på upp till 1.3 µg/g w w uppmät-
tes i sillgrissleäggen, vilket är i nivå med en estimerad PNEC (predicted no effect 
concentration) på 1 µg/ml ägg (Newstead et al. 2005). Mätningar på gråtrutägg i 
Norge pekar dock på att halter av PFOS börjat plana ut mellan 1993 och 2003 efter 
att ha ökat innan (Verreault et al. 2007). PFOS har även drabbat biota så långt som 
avlägsna delar av Arktis (Houde et al. 2006) och kan biomagnifieras i näringsked-
jorna (Kannan et al. 2001a, 2001b, 2002; Smithwick et al. 2005; Butt et al. 2007; 
Kelly et al 2009). PFOS är det dominerande perfluorerade ämnet i biota, men en 
rad andra PFAS med kolkedjelängder mellan 4 och minst 15 finns också närvaran-
de (Furdui et al 2007). Närvaron av PFOS och andra PFAS i svenska fiskar har 
dokumenterats i flera rapporter (t ex Naturvårdsverket 2005). En del studier anty-
der att fiskkonsumtion kan vara en viktig källa till mänsklig PFOS-exponering  
(Berglund et al. 2004; Berger et al. 2009). I motsats till fettlösliga persistenta 
halogenerade organiska föreningar, såsom PCB, ackumuleras PFAS inte främst i 
fettvävnad. PFAS binds istället till blodproteiner och ackumuleras i levervävnad. 
PFAS, främst PFOS, har därför detekterats i svenskars blod (t ex Berglund et al. 
2004) och en tidstrendsstudie över PFAS i bröstmjölk åren 1972-2008 visar att 
halten PFOS steg åren 1972-2000, men efter en platå på 90-talet har trenden vänt 
nedåt åren 2001-2008 (Sundström et al. 2011). År 2008 var halterna PFOS och 
PFOA 75 respektive 74 pg/ml i ett poolat prov. Den europeiska livsmedelsmyndig-
heten (EFSA) har bedömt att det är riskfritt att exponeras för PFOS och PFOA upp 
till 0.15 respektive 1.5 µg/kg kroppsvikt och dag (EFSA 2008). 

 
 

Syftet med studien/studierna 
Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) och Naturhistoriska riksmuseet 
(NRM) har undersökt förekomsten av perfluorerade ämnen i sillgrissleägg och 
fisklever längs den svenska kusten (ITM, NRM, Perfluorerade ämnen i sillgrissle-
ägg från Östersjön (metodjämförelse och tidstrend) samt i sill-/strömmingslever 
längs den svenska kusten (geografisk spridning), Berger et al. 2008; se även: 
Holmström och Berger 2008 samt Holmström et al. 2010). Studien är delvis en 
fortsättning på den tidigare studien av sillgrissleägg (Holmström et al. 2005). Sill-
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grissleägg insamlades på Stora Karlsö enligt Tabell 1. Stömmingsprover (lever) 
insamlades enligt Tabell 2. I Tabell 3 anges de perfluorerade ämnen som analyse-
rades. 
 

 
Tabell 1. Prover av sillgrissleägg. 

Sample name    Sampling year   Location    Pool of x individual samples   

 GE1973    1973    Stora Karlsö    8   

 GE1978    1978    Stora Karlsö    8   

 GE1983    1983    Stora Karlsö    8   

 GE1988    1988    Stora Karlsö    8   

 GE1993    1993    Stora Karlsö    8   

 GE1997    1997    Stora Karlsö    8   

 GE1998    1998    Stora Karlsö    8   

 GE2000    2000    Stora Karlsö    8   

 GE2003    2003    Stora Karlsö    8*   

 GE2004    2004    Stora Karlsö    10   

 GE2005    2005    Stora Karlsö    10   

 GE2006    2006    Stora Karlsö    10   

 GE2007    2007    Stora Karlsö    10   

 
 
Tabell 2. Prover av strömmingslever. 

Sample name    Sampling year    Location    Pool of x individual samples   

 Vö2004*    2004*    Väderöarna    15 (10 male, 5 female)   

 Vö2005    2005    Väderöarna    10 (5 male, 5 female)   

 F2005    2005    Fladen    10 (5 male, 5 female)   

 F2006    2006    Fladen    15 (8 male, 7 female)   

 Ul2005    2005    Utlängan    10 (5 male, 5 female)   

 Ul2006    2006    Utlängan    15 (9 male, 6 female)   

 Lo2005    2005    Landsort    10 (5 male, 5 female)   

 Lo2006    2006    Landsort    15 (14 male, 1 female)   

 Äk2005    2005    Ängskärsklubb    10 (5 male, 5 female)   

 Äk2006    2006    Ängskärsklubb    15 (5 male, 10 female)   

 Öf2005    2005    Örefjärden    10 (5 male, 5 female)   

 Öf2006    2006    Örefjärden    15 (11 male, 4 female)   

 Sf2005    2005    Storöfjärden    10 (5 male, 5 female)   

 Hf2006    2006    Harufjärden    15 (12 male, 3 female)   
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Tabell 3. Perfluorerade ämnen som analyserats i studien med detektionsgränser (MDLs) 
(pg/g våtvikt) i strömmingsleverprover. 

 
 
 

Resultat 
 
PFAS i Sillgrissleägg 

Utvecklingen av PFOS-koncentrationer i sillgrissleägg visas i Figur 3. De uppmätta 
koncentrationerna för åren 1973-2003 är något lägre än vad tidigare redovisats 
(Holmström et al 2005) på grund av ett byte av analysmetod. Resultaten efter före-
gående studie är spridda, men visar ändå att halterna PFOS i sillgrissleägg är fort-
satt höga och någon klar nedåtgående trend har ännu inte inletts. Figur 4 visar stan-
dardiserade trendlinjer för fem olika PFAS under perioden 1973-2007. Trendlinjer-
na visar en skillnad mellan perfluorsulfonaterna (PFOS och PFHxS) och perfluor-
kaboxylaterna (PFTriA, PFUnA och PFDoA): för de förra kan en dämpning av 
ökningen skönjas, medan de senare fortfarande ökar kraftigt. 
 
 
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6445 
Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? 

 

101 

 
 
 
 
Figur 3. Uppmätta koncentrationer av PFOS i sillgrissleägg insamlade åren 1973-2007. 

 
 
Figur 4. Standardiserade trendlinjer för fem olika PFAS i sillgrissleägg tiden 1973-2007. Tre 
perioders glidande medelvärde. 

 
 

PFAS i strömmingslever 

Resultaten från två års mätningar av PFAS i prover av strömmingslever från sju 
olika platser längs den svenska kusten återges för perfluorsulfonater (Figur 5) och 
perfluorkarboxylater (Figur 6). PFBS, PFDcS, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFTeA 
och PFPeA kunde inte påvisas i något av proven (detektionsgränser i Tabell 3). 
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Resultaten överenstämmer ganska väl med tidigare mätningar och visar att Öster-
sjön ännu inte är särskilt hårt drabbat av PFAS. Multipla, diffusa källor ligger troli-
gen bakom förekomsten av PFAS i området. Halterna av PFOS och flera andra 
PFAS var jämt fördelade längs den svenska kusten, vilket återspeglar ämnenas 
persistens och potential för långväga transport, medan PFOSA (som kan brytas ned 
till PFOS) fanns i högre koncentrationer vid västkusten. Detta antyder att det finns 
källor för PFOSA vid eller i närheten av västkusten. De varierande koncentratio-
nerna av PFNA och vissa andra perfluorkarboxylater indikerar också att ämnena 
används fortfarande och ökande mängder läcker till miljön. 
De höga koncentrationerna PFAS i sillgrissleägg tycks vara artspecifika. I äggen 
detekterades, till skillnad från fisklevern, ingen PFOSA, vilket kan förklaras med 
att fågeln troligen metaboliserar ämnet till PFOS. 
 
Figur 5. Koncentrationer av perfluorsulfonater i poolade prover av strömmingslever från 7 
platser längs den svenska kusten 2005 och 2006. 

 
Provet från väderöarna togs 2004. 
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Figur 6. Koncentrationer av perfluorkarboxylater i poolade prover av strömmingslever från 
7 platser längs den svenska kusten 2005 och 2006. 

 
Provet från väderöarna togs 2004. 

 

Slutsatser 
 

                             
Storskalig spridning  Diffus spridning   Punktkälla  Bioackumulation  Human exponering 
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 Fortsatt höga halter (kring predikerade nolleffektsnivåer, PNEC) av PFOS 
i sillgrissleägg. 

 Halterna av PFOS i sillgrissleägg är högre än i några andra undersökta 
fågelägg. 

 Ökningen av perfluorsulfonater i äggen tycks dämpa sig medan ökningen 
av perfluorkarboxylater pekar brant uppåt. 

 Fler mätningar av PFAS i sillgrissleägg rekommenderas. 
 Resultaten antyder att utsläpp av PFOSA och PFNA samt andra perfluor-

karboxylater till miljön pågår och ökar. 
 Fler mätningar på strömmingslever och prover från fler platser rekommen-

deras för att lokalisera utsläppskällor. 
 Mätningar för att utröna om långväga transport av PFAS sker företrädesvis 

via havsströmmar eller via luft rekommenderas. 
 

Helhetsbedömning 
 

 Spridning Den här studien och flera andra visar att perfluorerade 
ämnen sprids lätt och långväga. 

 Bioackumulation I studien påvisas höga halter PFOS i sillgrissleägg 
och brant stigande koncentrationer av andra PFAS. Längre perfluorsulfo-
nater bioackumuleras väl. 

 
 
 Persistens Perfluorerade ämnen är i regel mycket persistenta. 
 

 Toxicitet Varierande. Det i miljön dominerande perfluorerade ämnet PFOS är 
kroniskt giftigt, reproduktionsstörande, karcinogent och giftigt för vattenlevande 
organismer. 

 Human exponering PFOS har detekterats i bl a blod och bröstmjölk. Kon-
sumtion av fisk kan vara en viktig exponeringskälla. 
 

 
Rekommenderas fler analyser? 
Fler undersökningar rekommenderas i studien. Eventuell påverkan av de höga 
halterna PFOS på sillgrisslor oklart. 
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Myskämnen 
 

Rapport/Rapporter: 
SWECO Environment, Screening of musk substances and metabolites, 2010 
 

Mysk kallades ursprungligen ett doftämne som myskhjorten utsöndrar, men i begreppet 

ingår numera en rad artificiellt producerade ämnen med likartade doftegenskaper. 

 

Bakgrund 
Myskämnen (Figur 1) ingår i en mängd doftblandningar som ingår i produkter 
såsom tvättmedel, mjukgörare för tyger, luftdoftare, schampo, parfymer, kosmetika 
och tobak. Myskketon, myskxylen, galaxolid och tonalid användes i Europa i 
mängder om 35, 67, 1427 respektive 358 ton år 2000 och utgjorde ungefär 95 pro-
cent av den europeiska marknaden 2004 (OSPAR 2004). I Sverige är förbrukning-
en av myskämnen ca 4-5 ton per år (Nylander et al. 2001). I det svenska produktre-
gistret finns bara galaxolid representerad (Figur 2). Myskämnena kan indelas i tre 
klasser: nitromyskföreningar (t ex myskxylen och myskketon), polycykliska mysk-
ämnen (t ex galaxolid, tonalid) och makrocykliska myskämnen (t ex  muskon och 
ambrettolid). Den senare är en relativ ny grupp som på sikt väntas ersätta övriga 
ämnen (Livsmedelsverket 2007). Myskämnen har i regel en låg vattenlöslighet 
(ofta <<1 mg/l) och log KOW-värdena varierar mellan 3.2 -6.6. Myskämnen anses i 
regel persistenta. Metaboliter av myskämnen (Figur 1) kan dock bildas via biotisk 
eller abiotisk degradation. Tabell 1 återger toxikologiska och ekotoxikologiska data 
för de vanligaste myskämnena. Myskketon, myskxylen, galaxolid, tonalid och 
fantolid klassas som giftiga för vattenorganismer och myskxylen är dessutom en 
PBT-kandidat, d v s ett persistent, bioackumulerande och toxiskt ämne. Informa-
tionen är begränsad om metaboliterna och de övriga myskämnena, men resultat 
tyder på att metaboliterna av myskxylen är giftiga för de akvatiska organismerna 
(Behechti et al. 1998).  
 
Figur 1. Myskämnen och metaboliter. 

       
      a)Myskxylen                                     b) 4-amino-myskxylen                       c)Myskketon 

    (metabolit av myskxylen)         
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Figur 1. Forts. 

 

d) 2-amino-myskketon                     e) Galaxolid                          f)   Galaksolidlakton    

(metabolit av myskketon)                                                                (metabolit av galaksolid) 

                                

             g)Tonalid                            h)   fantolid (AHDI) 

 

 

 

 

 

Figur 2. Registrerade mängder av galaxolid i Sverige 1996-2008. 
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Tabell 1. Toxikologiska och ekotoxikologiska data för myskämnen. 

 

1 European Union, 2005b 

2 European Union 2005a 

3 http://jhs.pharm.or.jp/52(3)/52_276.pdf; http://www.heraproject.com/files/28-E-

36551E10-F8EF-E807-E4199B9BB0076A9F.pdf; Data from freshwater species, but 

valid for Marine environment. OSPAR 2004. Enligt andra bedömningar är PNECaqua 

och PNECsediment 4.4 µg/l respektive 2 mg/kg (EU risk assessment HHCB - 

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-

Chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/hhcbreport414.pdf). 

4 http://jhs.pharm.or.jp/52(3)/52_276.pdf; HERA 2004c; Marine environment. OSPAR 

2004. 

5 http://www.sea.eawag.ch/inhalt/sites/stoffe/pdf/PMV_e.pdf 

 

Tidigare publicerade studier 
En tidigare screeningstudie av SWECO Environmental (SWECO 2008) visade att 
myskämnen är vanligt förekommande i avloppsreningsverk och deras recipienter 
samt att det inte går att utesluta att de utgör en reell miljörisk. Resultaten indikera-
de att avloppsreningsverk är den troligaste spridningsvägen av myskämnen till 
miljön och myskämnen påvisades, i överensstämmelse med tidigare studier, även i 
fisk utanför reningsverk. Metaboliter av myskämnen har i flera matriser uppmätts 
till högre koncentrationer än moderföreningen (Biselli et al. 2004). Halveringstiden 
för galaxolid i flodvattensprov på laboratorium var ungefär 100 dagar och 150-200 
dagar i sedimentprover. 
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För de flesta myskämnen finns mycket begränsad information, men myskxylen och 
myskketon utgör undantag då de uppmärksammats i riskutvärderingar inom EU 
(European Union 2005a, 2005b). 
Biotillgängligheten av myskxylen hos människa är låg, och har substansen kommit 
in i kroppen är halveringstiden beräknad till cirka 70 dagar (Livsmedelsverket 
2007). Mjölk från förstföderskor i Uppsalaregionen undersöktes under åren 1996-
2003 med avseende på ett antal myskföreningar (Lignell et al. 2004). Den högsta 
medianhalten observerades för galaxolid (62 μg/kg mjölkfett). Höga halter i bröst-
mjölken associeras med hög användning av parfymer, krämer etc. (Lignell 2008). 
Myskämnen har låg akuttoxicitet och ingen genotoxicitet har observerats. Trots 
detta har exponering av möss för myskxylen associerats med högre frekvens av 
cancer (Nylander et al. 2001).  
 

Syftet med studien/studierna 
En screeningstudie över myskämnen och metaboliter av dessa har utförts av 
SWECO Environment (SWECO Environment, Screening of musk substances and 
metabolites, 2010) som en uppföljning till en tidigare studie 2007 (SWECO 2008, 
Naturvårdsverket 2009).  Med utgångspunkt från rekommendationer i föregående 
studie var syftet med denna screeningstudie att belysa förekomsten av både mysk-
ämnen och metaboliter av dessa i recipienter nedströms reningsverk samt i jord-
bruks- och skogsjordar till vilka det sker slamåterföring. Dessutom var syftet att 
summariskt bedöma om halterna utgör någon miljörisk. 
 

Resultat 
Myskämnen har i den här studien frekvent påvisats i in- och utgående vatten samt i 
slam från avloppsreningsverk (Tabell 2). Frekventa fynd har även gjorts i ytvatten, 
sediment och fisk i recipienter till avloppsreningsverk. Förekomsten av myskäm-
nen i miljön tycks i regel inte ha minskat sedan föregående mätningar (2007), men 
koncentrationerna varierar ofta kraftigt (av okänd anledning). Myskämnen och 
metaboliter var även vanliga i jordbruksjordar och skogsjordar till vilka slam förts, 
men dessa kunde inte påvisas i jordbruksjorden ett år efter spridningen av slammet. 
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Tabell 2. Koncentrationer av myskämnen i denna studie och studien från 2007 (SWECO 
2008). 

 

 
 

Metaboliter 

De metaboliter av myskämnen som uppmättes var ofta mycket vanligt förekom-
mande, ibland i nivåer som översteg halterna av modersubstansen, vilket gör dem 
till intressanta föremål för framtida mätningar. De uppmättes ofta till högre nivåer 
jämfört med tidigare studier i andra länder (Tabell 3) 
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Tabell 3. Koncentrationer av myskämnens metaboliter i denna studie och från studier från 
andra länder. 

Matrix/substance unit present 
study 

other 
studies 

country reference 

Incoming water      

4-amino-musk xylene ng/l <4-31 (0 in7 
out) 

Germany, Canada Bester 2005, 2007 

2-amino-musk ketone ng/l <4-13    

galaxolide lactone ng/l 24-
10000 

230-438 Germany  Bester, 2005 

   430 Switzerland Ternes and Joss, 
2006 

   230 Germany Bester, 2007 

   170-270 Germany (Stp influent) Bester 2007 

Sludge      

galaxolide lactone ug/kg 600-
5800 

55 Germany Biselli et al, 2004, 
Rimkus, 1999 

Outgoing water      

4-amino-musk xylene ng/l <1-8.3 (0 in7 
out) 

Germany, Canada Bester 2007 

2-amino-musk ketone ng/l <1-5    

galaxolide lactone ng/l 340-
2100 

30-300 Germany (Stp influent) Bester 2005 

   900 Switzerland Ternes and Joss, 
2006 

   370 Germany (Stp influent) Bester 2007 

   335-420 Germany (Stp influent) Bester 2007 

Surface water      

4-amino-musk xylene ng/l <1-4.3    

2-amino-musk ketone ng/l <1-3.6    

galaxolide lactone ng/l <1-1300 <10-300 Germany (Ruhr) Bester 2005 

    Germany (Ruhr, Rhine and 
Lenne) 

Bester 2007 

Sediment      

4-amino-musk xylene ug/kg <5 0.5-0.8 Germany Bester 2005 

galaxolide lactone ug/kg <2-560    

Leachate      

galaxolide lactone ng/l 37    

Agricultural soil      

galaxolide lactone ug/kg <2-8900    

Forest soil      

galaxolide lactone ug/kg <2-1300    

Fish      

4-amino-musk xylene ug/kg <5 16-3600 Germany Biselli et al, 2004, 
Rimkus, 1999 

 
a Bester (2005) 

b Bester (2007) 

c Biselli et al. (2004) 

d Rimkus (200) 

e Hühnerfuss et al. (2004) 

f Ternes and Joss (2006) 
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Rening 

Vissa av myskämnena (bl a galaxolid och tonalid) kunde påvisas i likhet med andra 
studier (Tabell 4) i relativt höga koncentrationer i det utgående vattnet från re-
ningsverk, vilket antyder att reningen inte är optimal. 
 
Tabell 4. Reningsgrad av myskämnen i reningsverk i Europa och USA (Simonich et a  2002, 
Osemwengie and Gerstenbergerb  2004). 

Substance Mimimum removal Maximum removal 

Galaxolide 39% 94% 

Tonalide 57% 96% 

Musk Xylene 89% 98% 

Musk Ketone 85% 91% 

 
Risker? 

När de högsta uppmätta koncentrationerna (MEC) dividerades med de predikerade 
lägsta halter som kan utgöra någon risk för miljön (PNEC – Predicted No Effect 
Concentration), erhölls vid några tillfällen kvoter högre än ett. De högsta kvoterna 
var 13 för galaxolidlakton i ytvatten och 17 för 4-amino myskxylen i ytvatten samt 
3 för galaxolid i jord. Dessa riskkvoter baseras emellertid på osäker (4-amino 
myskxylen) och mycket osäker (galaxolidlakton) information om ämnenas ekotox-
ikologiska effekter. För galaxolid i jord är toxicitetsdata mindre osäkert, men den 
uppmätta högsta koncentrationen i jord kanske till viss del representerar ett 
slamprov snarare än ett jordprov. Några säkra slutsatser om eventuella risker i 
miljön kan därmed inte dras. Några eventuella negativa effekter uppkomna som ett 
resultat av den sammantagna effekten av flera samtidigt förekommande myskäm-
nen kan heller inte uteslutas. 
 

Slutsatser 
 

                               
Storskalig spridning  Diffus spridning   Punktkälla  Bioackumulation  Human exponering 

 
 Myskämnen och metaboliter är vanligt förekommande i slam, in- och ut-

gående vatten från reningsverk samt i ytvatten, sediment och fisk från re-
cipienter. 

 Myskämnen och metaboliter var också vanliga i jord där slam från re-
ningsverk deponerats, men kunde dock inte påvisas ett år efter deponi. 

 Om de uppmätta koncentrationerna av myskämnen kan utgöra någon mil-
jörisk är oklart, även om kvoter mellan högst uppmätta halter och uppskat-
tade lågeffektshalter (PNEC) i vissa fall överskred 1. 

 Jämförelse med föregående screeningstudier indikerar att halterna av 
myskämnen i miljön inte minskar. 
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 I studien rekommenderas undersökning av spridning och upptag av mysk-
ämnen i miljön efter slamspridning, utvärdering om behovet att låta mysk-
ämnen ingå i den ordinarie miljöövervakningen, studier av hur driftspara-
metrar i avloppsreningsverken och källor till inkommande vatten påverkar 
mängden myskämnen i slam och utgående vatten samt fler studier om eko-
toxikologiska effekter och eventuella additiva effekter. 

 

Helhetsbedömning 

 Spridning Myskämnen används i måttlig utsträckning och denna 
studie tillsammans med andra studier påvisar stor spridning i miljön. 

 Bioackumulation Varierande och delvis okänt. De kemiska egenska-
perna pekar på en måttlig till hög bioackumulerbarhet.   

 
 
 Persistens Myskämnen anses i regel persistenta, men den här studien påvi-
sar höga halter av metaboliter. 

 Toxicitet I regel toxiska mot vattenlevande organismer. Mer data behövs. 

 Human exponering Myskämnen har påvisats i bröstmjölk vid andra studier, 
dock i låga koncentrationer. Parfymer, krämer o dyl viktiga exponeringskällor. 

 
 

Rekommenderas fler analyser? 
I studien rekommenderas fler mätningar (se ovan). 
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Biocider 
 

Rapport/Rapporter: 
1) IVL Rapport B 1889, Results from the Swedish National Screening Pro-

gramme 2008 Subreport 1. Biocides: 3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate 
(IPBC) and 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide(DBNPA), Norström et al 
2009 

2) IVL Rapport B1877, Results from the Swedish National Screening Pro-
gramme 2008 Subreport 3. Biocider: Difenacoum, Norström et al 2009 

3) IVL Rapport B1885, Results from the Swedish National Screening Pro-
gramme 2008 Sub-report 2. Biocides: Glutaraldehyde, Remerger et al 
2009 

 
IPBC (3-Jod-2-proponyl butyl karbamat) ingår i kategorin konserveringsme-

del/desinfektionsmedel och är en av de mest använda fungiciderna inom industrin. Det 

används inom pappersmassaindustrin för att förhindra slembildning och som konser-

veringsmedel i kosmetika och färger. DBNPA (2,2-. dibrom-2-cyanoacetamid) används 

huvudsakligen för att förhindra tillväxt av slembildande mikroorganismer inom pappers- 

och cellulosaindustrin. Ämnet används också som biocid i kylvattensystem inom indu-

strin. 

Difenakum och de sex andra liknande substanserna i rapport 2 används som råttgift 

(rodenticider) och verkar genom att blodet förhindras koagulera. 

Glutaraldehyd används huvudsakligen inom pappers och massaindustrin, men stora 

mängder brukas också i desinficeringsmedel inom sjukvården. 

 
 

Bakgrund 
IPBC (Figur 1) är måttligt löslig i vatten och anses inte persistent (mindre än 7 
dagar i vatten). Ämnet försvinner främst på grund av hydrolys och dess låga ång-
tryck gör att det inte förväntas uppgå i gasfas. IPBC förväntas inte heller att bioac-
kumuleras (log KOW 2.8), biotransformeras eller spridas långa sträckor. IPBC är 
potentiellt toxiskt för vattenlevande organismer och har rapporterats påverka fisken 
Pimephales promelas och vattenloppa vid koncentrationer på 0.019 respektive 0.07 
mg/l (Juergensen et al. 2000). I Sverige användes 93 ton under 2009. 
DBNPA (Figur 2) är mycket vattenlösligt och bryts snabbt ned genom hydrolys 
(halveringstiden har estimerats till en halvtimme). Dess låga ångtryck och logKOW 
(0.82) gör att övergång till luftfas och bioackumulation inte är sannolik. På grund 
av dess snabba nedbrytning i vatten anses DBNPA inte utgöra något större hot mot 
akvatiska organismer. I Sverige användes 149 ton under 2007. 
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Figur 1. IPBC     Figur 2. DBNPA 

          
 
 
Difenakum tas upp via födan av råttor och verkar toxiskt genom att hämma vitamin 
K cykeln i levern, vilket i sin tur hämmar produktionen av koagulationsfaktorer – 
som är beroende av aktivt vitamin K. Difenakum och de andra råttgifterna (Tabell 
2) utgör andra generationens antikoagulanter som utvecklades till följd av resi-
stensutveckling mot den första generationen antikoagulanter, med Warfarin i spet-
sen. Difenakum ansamlas huvudsakligen i levern där det bryts ned långsamt (halve-
ringstid 120 dagar enligt WHO 2005). Difenakum och de övriga substanserna har 
låg löslighet i vatten, är inte flyktiga och nedbrytningen i jord sker långsamt (Dife-
nakums halveringstid 429 dagar enligt US EPA 2007). De fysikaliska och kemiska 
egenskaperna (Tabell 1) hos de här ämnena gör att de troligen sprids till miljön i 
begränsad omfattning. Substanserna är naturligtvis toxiska (LD50 är ca 2 mg/kg 
kroppsvikt för råttor och kaniner) och liknade effekter som hos råttor uppstår i 
människor vid förtäring (WHO 2005). Användningen av rodenticider i Sverige är 
dock inte så stor: mellan åren 1986 till 2007 såldes totalt 0.1-0.2 ton aktiv substans 
per år (KEMI 2009). 
 
Tabell 1. Kemiska och fysikaliska data om rodenticiderna i rapport 2. 

Name    MW 
(g/mol)   

 Melting 
Point 
(°C)   

 Log 
Kow  

 Water 
Solubility 

(mg/L)   

 Vapor Press-
sure (mm Hg)   

 pKa   

 Difenacoum    444    216    7.62   0.031 at 20 
°C   

 1.2×10-6 at 20 
°C   

  

 Coumatetralyl    292    172      4 at 20 °C   6.4×10-11 at 
20 °C   

 4.75   

 Diphenadione    340    146.5    4.85   0.3    1.0×10-10 at 
25 °C   

  

 Chlorophacione   374    140    5.50   100 at 20 
°C   

 7.5×10-10 at 
25 °C   

 3.4   

 Bromadiolone    526    205    7.02   19 at 20 °C   1.5×10-8 at 20 
°C   

 4.04   

 Flocoumafen    542    170      1.1    1.0×10-12 at 
25 °C   

  

 Brodifacoum    522    230    8.50   0.0038 at 
20°C   

    

 
 
 
 
 
 
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6445 
Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? 

 

119 

Tabell 2. Inkluderade rodenticider i rapport 2. 

 
 
Vid sidan av bruket i pappers- och massaindustri och sjukvård används glutaralde-
hyd (Figur 3) exempelvis vid behandling av vatten i olika recirkuleringssystem, 
inom petroleumindustrin och medicinteknik, läderbehandling, kosmetikaproduk-
tion samt som bekämpningsmedel vid djurhållning och inom akvakultur. 299 ton 
användes i Sverige under 2009. Glutaraldehyd har hög vattenlöslighet samt lågt log 
KOW och förväntas därför inte bioackumulera i någon större utsträckning. Någon 
större del förväntas heller inte övergå till gasfas. Ämnet är vidare reaktivt och 
biodegraderas relativt lätt, men är ändå stabilt för abiotisk degradering vid neutralt 
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till surt pH. Det har bedömts (OECD SIDS 1998) att glutaraldehyd kan utgöra en 
risk vid yrkesmässig (frekvent) exponering och för vattenlevande djur medan ris-
kerna för allmänheten och landlevande djur anses låga.  
 
Figur 3. Glutaraldehyd 

 
 

Tidigare publicerade studier 
Tidigare rapporter om IPBC och DBNPA i miljön är mycket begränsade och de 
som finns pekar på en låg förekomst eftersom de båda bryts ned lätt (Juergensen et 
al. 2000, Rigol et al. 2002, 2004). 
En studie inkluderande 120 engelska igelkottar påvisade spår av en rad rodenticider 
(inklusive difenakum) i 58 % av dem (Dowding et al. 2009). Rovfåglar kan också 
drabbas av rodenticider vid förtäring av råttor med gift i kroppen (US EPA 2007). 
Bromadiolon, difenakum och brodifakum har påvisats i koncentrationerna 0.2, 0.03 
respektive 0.13 µg/g våtvikt lever från kattuggla (Walker et al. 2008). De två tidi-
gare har också detekterats (0.05-0.15 μg/g respektive 0.1-0.35 μg/g ) i lever från 
iller (Shore et al. 2003).  
Glutaraldehydhalter har tidigare bestämts till 0.25-0.5 mg/m3 i luftprover från 
danska sjukhus (Beije och Lundberg 1997). I utgående vatten från sjukhus har 
koncentrationer mellan 2.1-3.9 µg/l uppmätts dagtid och under 1 µg/l nattetid (Bol-
liot et al. 2008). Glutaraldehyd har visat sig vara allergiframkallande och genotox-
iskt vid in vitro studier (Beije och Lundberg 1997), men den klassificieras inte som 
ett karcinogen (KEMI 2009). En maximal halt i luften på 0.8 mg/m3 tolereras av 
arbetsmiljöverket (AFS 2005:17). Toxiciteten mot vattenlevande organismer varie-
rar mellan arter och levnadsfaser, men verkar överlag slå hårdare små organismer 
utan skyddande hölje (Sano et al. 2005). NOEC (No effect concentration) – värden 
för alger, mollusker, kräftdjur och fisk varierar mellan 0.029-24 mg/l och 0.31-9 
mg/l i havsvatten respektive sötvatten (Leung 2001). 
 

Syftet med studien/studierna 
Rapport 1 

En screening av 3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate (IPBC) and 2,2-dibromo-2-
cyanoacetamide (DBNPA) har utförts av IVL (IVL Rapport B 1889, Results from 
the Swedish National Screening Programme 2008 Subreport 1. Biocides: 3-Iodo-2-
propynyl butyl carbamate (IPBC) and 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide(DBNPA), 
Norström et al. 2009) för att utreda förekomsten av och i vilken omfattning IPBC 
och DBNPA finns i miljön. Proverna samlades från punktkällor såsom färgindustri 
och pappersmassaindustri, diffusa källor i urban miljö, avloppsreningsverk samt 
från bakgrundsområden. Proverna bestod av luft, ytvatten, sediment, jord, ingående 
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och utgående avloppsvatten, avloppsslam, dagvatten och dagvattenslam (Tabell 3-
4). 
Tabell 3. Provtagningsprogram för IPBC. 

Site Air   Surfac e 
water  

 Sedi-
ment  

Soil  Storm 
water  

 Storm 
water 

sludge  
Indu-
stry 

water  
STP 

Water 
(in)   

STP 
water 
(out)   

 STP 
sludge  

Leach
-ate  

Total  

Background             
Råö 2           2 

Lakes  3 2         2 
Diffuse sources             

Urban area 2 3 3 2 5 3      18 
STP        5 5 5  15 

Point sources             
Paper & pulp industry 1 1  2 1       5 

Paint production industry 2      4     6 
Landfill           2 2 
Total 7 7 5 4 6 3 4 5 5 5 2 53 

 
 
Tabell 4. Provtagningsprogram för DBNPA. 

Site Air Surface 

water 

Sedi-

ment 

Soil Storm 

water 

Storm water 

sludge 

Industry 

water 

STP Water 

(in) 

STP water 

(out) 

 STP 
sludge   

Leach
-ate   

 Total   

Background                

Råö 2              2   

Lakes  3 2            5   

Diffuse sources                

Urban area 2 3 3 2 5 3         18   

STP        5 5  5      15   

Point sources                

Paper & pulp 

industry 

1 1   1  2        7   

Landfill             2    2   

Total 5 7 5 4 6 3 2 5 5  5    2    49   

 
 
Rapport 2 

En screening av difenakum och sex likartade föreningar med samma användnings-
område har utförts av IVL (IVL Rapport B1877, Results from the Swedish Natio-
nal Screening Programme 2008 Subreport 3. Biocider: Difenacoum, Norström et al 
2009) för att undersöka förekomst i miljön och i vilka halter och matriser de påvi-
sas. Prover insamlades vid punktkällor i urban miljö, diffusa källor samt bak-
grundsområden. Dessa bestod av ytvatten, sediment, fisk, jord, ingående och utgå-
ende avloppsvatten, avloppsslam, dagvatten och dagvattenslam. Dessutom ingick 
prover från berguv för att studera sekundär exponering (Tabell 5). 
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Tabell 5. Provtagningsprogram för difenakum och öviga rodenticider i studien. 

 
 

Rapport 3 

En screening av glutaraldehyd (samt formaldehyd och acetadehyd) har utförts av 
IVL (IVL Rapport B1885, Results from the Swedish National Screening Program-
me 2008 Sub-report 2. Biocides: Glutaraldehyde, Remerger et al. 2009) för att 
bestämma halter vid potentiella punktkällor, diffusa källor i urban miljö, avlopps-
reningsverk samt från bakgrundsområden. Proverna bestod av luft, ytvatten, dag-
vatten, lakvatten, reningsverksvatten och slam samt utsläpp från massaindustri och 
sjukhus (Tabell 6). 
 
Tabell 6. Provtagningsprogram för glutaraldehyd. 

Site Air Sur-
face 
water 

Storm 
water 

Indu-
stry 
water 

STP 
water 
(in) 

STP 
water 
(out) 

STP 
slud-
ge 

Leacha-
te water 

Total 

 Back-
ground   

                  

 Råö    3                 3   

 Lakes      3                3   

 Diffuse                     

 sources                     

 Urban area    3    3                6   

 STPs            4    4    4      8   

 Point                     

 sources                     

 Paper & 
pulp indu-
stry   

 2      1    1            4   

 Recycling 
companies   

 3      3              6   

 Hospital    3       6            9   

 Landfill                  3    3   

 Total   14   6    4    7    4    4    4    3    46   
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Resultat 
 
Rapport 1 

IBPC kunde detekteras i ett luftprov (Figur 4) från stadsluft och i två luftprover 
från potentiella punktkällor (två färgindustrier). I ingående vatten till de två färgin-
dustriernas interna reningsverk uppmättes höga halter IBPC (150 respektive 32 
µg/l), men halterna hade reducerats betydligt i det utgående vattnet (0.032 respek-
tive 0.22 µg/l).I tre avloppsreningsverk hittades IPBC i både det utgående och 
ingående vattnet, medan det var under detektionsgränsen i två reningsverk (Figur 
5). IPBC kunde inte detekteras i några bakgrundsprover eller i fasta matriser (jord, 
sediment, slam). Ej heller i ytvatten eller dagvatten. 
DBNPA kunde inte detekteras i något av de insamlade proverna, förmodligen på 
grund av snabb nedbrytning. 
 
 
 
Figur 4. IBPC i luftprov. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. IBPC i prov från reningsverk. 
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Rapport 2 

De uppmätta halterna av rodenticider i vattenprover, sediment, slam, jord och fisk 
var alla under detektionsgränsen. Detektionsgränsen för vattenproverna var 5 ng/l 
och 1 ng/g för de övriga proverna. Däremot återfanns difenakum samt tre av de 
andra föreningarna (kumatetralyl, bromadiolon och bromadifakum) i tre av mus-
kelproven från berguv (Figur 1). Betydligt högre halter detekterades i det enda 
leverprov som togs från berguv. Sekundär förgiftning hos djur som äter råttor och 
möss kan inte uteslutas. Framtida studier borde istället koncentrera sig på leverpro-
ver istället för muskelprover. 
 
 
Figur 6. Halter (ng/g fett) av rodenticider i muskler (ett prov från lever) från Berguvar. 

 
 

Rapport 3 

Glutaraldehyd återfanns endast i prover från potentiella punktkällor (massaindustri 
och sjukhus), medan formaldehyd och acetaldhyd också detekterades i prover som 
representerade diffusa källor. Formaldehyd detekterades även i ett bakgrundsprov. 
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Glutaraldehyden påvisades i låga koncentrationer i proverna från massaindustrin 
(Figur 7). Koncentrationerna av formaldehyd och acetaldehyd var högre, men ändå 
låga. Glutaraldehyd återfanns i låga halter (0,2-0,4 μg/m3) i luftprover från ett sjuk-
hus. Ämnet detekterades även i låga halter (0,3-1,0 μg/l) i två av sex avloppsvat-
tenprover från sjukhuset. Formaldehyd och acetaldehyd kunde påvisas i fler prover 
(även i lakvatten från deponi, avloppsvatten och ytvatten från Stockholm), men 
halterna var låga. Acetaldehyd kunde även detekteras i ett luftprov från Göteborg 
och formaldehyd kunde påvisas i ett ytvattenprov från en bakgrundsjö. Dessa resul-
tat tillsammans med tillgängliga toxicitetsdata indikerar att dessa ämnen inte utgör 
någon risk för miljön. 
 
Figur 7. Glutaraldehyd, formaldehyd och acetaldehyd i prover från massaindustri. 

 
 

Slutsatser 
 

                               
Storskalig spridning  Diffus spridning   Punktkälla  Bioackumulation  Human exponering 

                                                           (bara rodenticider) 

 
Rapport 1 

 IPBC återfanns i vissa luftprover från urban miljö och punktkällor, samt i 
avloppsvatten vid platser där biociden används. 

 IPBC påvisades i både ingående och utgående vatten från reningsverk och 
kan därför nå miljön. 

 IPBC kunde inte detekteras i bakgrundsprover, fasta matriser samt i dag- 
och ytvatten. 

 DBNPA kunde inte detekteras i något av proverna, sannolikt beroende på 
snabb degradation. 
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Rapport 2 

 Difenakum och de andra rodenticiderna är inte vitt spridda i den svenska 
miljön och är sannolikt inte något större problem ur ett generellt miljömäs-
sigt perspektiv. 

 Sekundär förgiftning av djur som livnär sig på gnagare kan inte uteslutas. 
Uppföljande studier vid områden med känd användning av rodenticider 
kan visa om andra organismer som gifterna inte är avsedda för (t ex andra 
fåglar, igelkottar och katter) också drabbas. 

 Studien bekräftar att levern är det intressanta organet att göra mätningar på 
vid framtida studier. 

 
Rapport 3 

 Glutaraldehyd kunde bara påvisas kring potentiella punktkällor. 
 Funna koncentrationer var betydligt under nolleffektskoncentrationer 

(NOEC) i litteraturen. 
 Glutaraldehyd verkar inte utgöra någon risk för miljön. 
 

Helhetsbedömning 

 Spridning Den här studien och andra visar att ingen av de undersökta 
biociderna verkar kunna sprida sig mycket i miljön. 

 Bioackumulation Biocidernas kemisk-fysikaliska egenskaper gör att de i 
regel inte bioackumuleras, men rodenticiderna kan ansamlas, främst i levern. 

  
Persistens Biociderna är i regel inte persistenta, vilket den här studien stö-

der. Rodenticiderna utgör emellertid ett undantag. 

 Toxicitet Biociderna är samtliga (definitionsmässigt) toxiska, men tycks ha 
ringa påverkan på miljön då de degraderas snabbt. Rodenticider kan dock utgöra ett 
hot mot andra djur än dem de är avsedda för, t ex de som livnär sig på råttor och 
möss. 

 Human exponering Främst via yrkesmässig användning. 
 
 

Rekommenderas fler analyser?  
Ja, eventuellt rodenticiders påverkan på djurgrupper de inte är avsedda för. 
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Antifoulingämnen                         
(organiska tennföreningar) 

Rapport/Rapporter: 
SWECO Environment Screening Report 2008:6, Screening of metals (As, Cr, Co, 
Cu, U, V, Zn, Mo), monobutyltin, dibutyltin, PBDEs and dioxins in Swedish sur-
face waters. 
 

Antifoulingämnen, t ex organiska tennföreningar, är gifter som förhindrar påväxt av or-

ganismer på fartygsskrov och undervattensinstallationer. De ingår ofta i färg avsedd för 

båtbottnar. 

 

Bakgrund 
Dibutyltenn (DBT) och monobutyltenn (MBT) är degraderingsprodukter av tribu-
tyltenn (TBT) (Figur 1), som har använts som biocid i träskyddsmedel och i textili-
er, men framförallt är känt som en beståndsdel av båtbottenfärg (antifoulingfärg). 
DBT används även bl a för att stabilisera PVC-plast. Tributyltenn utvecklades 
ursprungligen till en biocid mot snäckan som utgör en värd för parasiten bakom 
snäckfeber (Bilharzia). TBT visade sig sedan vara effektivt för att motverka påväxt 
på båtskrov och har sedan 60-talet ingått i båtbottenfärger. De första rapporterna 
om störningar i miljön kom i slutet på 70-talet, vilket sedermera lett till allt mer 
omfattande förbud och till slut ett internationellt förbud mot alla organiska tennfö-
reningar på båtar. TBT ger hormonstörningar som påverkar utveckling, tillväxt och 
fortplantning hos djur och människor, även vid så låga koncentrationer som 1 ng/l i 
nätsnäcka. Förutom att vara mycket giftig är TBT också mycket bioackumulerande. 
Under syrerika förhållanden bryts TBT ned till de mindre giftiga DBT och MBT, 
men i syrefattiga sediment och bottnar sker knappt något nedbrytning alls. PNEC 
(predicted no effect concentration) har estimerats till 1.5 och 25 µg/l för DBT re-
spektive MBT (Dobson et al. 2006). 
 

Figur 1. Organiska tennföreningar. 

                        
a) Monobutyltenn (MBT).      b)    Dibutyltenn (DBT).      c)      Tributyltenn (TBT). 
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Tidigare publicerade studier 
Höga halter av TBT har uppmätts i prover tagna mellan 1990 och 2002 från ytse-
diment (0-2 cm) i kustnära vatten, hamnar och marinor (Cato 2003). Halter upp till 
1400 ng/g torrvikt påvisades (högst vid hamnar, skeppsvarv och småbåtsvarv) och 
TBT återfanns i de flesta proven. I vattenprover tagna längs den svenska kusten 
och vid reningsverk har under 2001-2003 uppmätts TBT-halter upp till 4.7 ng Sn/l, 
medan DBT och MBT mätts till halter upp till 5.1 respektive 17 ng Sn/l (Natur-
vårdsverket 2005). I sedimentprover var de högsta uppmätta halterna för dessa 
28.9, 28.9 respektive 19 ng Sn/g torrrvikt. I nätsnäcka påvisades koncentrationer 
upp till 48.4, 52.2 och 32.2 ng Sn/g torrvikt av TBT, DBT respektive MBT. Ytvat-
tenprover från Stockholm visade koncentrationer på 2.4, 5.8 och 5.6 ng/l för TBT, 
DBT respektive MBT (Junestedt et al. 2003). I en screening omfattande 107 prover 
från jord, avloppsvatten, avloppsslam, avfallsdeponi, sediment, ytvatten, akvatiska 
organismer, livsmedel och bröstmjölk detekterades TBT, DBT och MBT i 60, 86 
respektive 84 procent av proverna (Naturvårdsverket 2007). I bröstmjölken åter-
fanns endast MBT (1-10 ng/l). 
 

Syftet med studien/studierna 
Som en del av en större screening utförd av SWECO Environmental uppmättes 
halter av monobutyltenn och dibutyltenn i svenska ytvatten (SWECO Environment 
Screening Report 2008:6, Screening of metals (As, Cr, Co, Cu, U, V, Zn, Mo), 
monobutyltin, dibutyltin, PBDEs and dioxins in Swedish surface waters). Mätning-
ar gjordes vid 95 ytvattenlokaler i Sverige (främst limniska men också några få 
kustnära). Studien omfattade ett mycket stort geografisk område (1800 km från 
nord till syd), i en rad olika typer av ytvattenförekomster i både bakgrundsområ-
den, urbana områden och nära punktutsläpp. Proverna bestod av filtrerat vatten, 
ofiltrerat vatten samt den lösta, icke fastlagda fraktionen som mättes med passiva 
provtagare. 

 

Resultat 
De uppmätta halterna MBT och DBT varierade mellan 1.2-24 respektive 1.2-9.2 
ng/l i ytvattenproverna (Figur 2), vilket var under gränsvärdena. Kvoten mellan 
uppmätta värden och gränsvärden var i samtliga fall lägre än 0.1 (Figur 3). 
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Figur 2. Nivåer av MBT och DBT i filtrerat och ofiltrerat ytvatten från Sverige. 

 
Röda punkter markerar gränsvärden. Ljusare blå staplar anger antalet prov. Den möka-

re blå stapeln återger 25:e och 75:e percentilen och horisontellt streck inom denna me-

dian-värdet. Vertikalt streck anger minimi- och maximivärde. Notera log-skala. 

Figur 3. Geografisk spridning av kvoten mellan uppmätt koncentration och gränsvärde. 
Från vänster, ovan: MBT (ofiltrerat vatten), MBT (filtrerat vatten), DBT (ofiltrerat vatten), 
DBT (filtrerat vatten). 
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Slutsatser 
 

                             
Storskalig spridning  Diffus spridning   Punktkälla  Bioackumulation  Human exponering 

 
 De uppmätta halterna MBT och DBT varierade mellan 1.2-24 respektive 

1.2-9.2 ng/l i ytvattenproverna. 
 Kvoten mellan uppmätta värden och gränsvärden var i samtliga fall lägre 

än 0.1. 
 
 
 

Helhetsbedömning 
 

 Spridning Organiska tennföreningar sprids via vatten och kan även spri-
das via luft. 

 Bioackumulation De är potentiellt bioackumulerande. 

 
 Persistens TBT mycket persistent i syrefri miljö. MBT och DBT verkar 
också vara persistenta. 

 Toxicitet Mycket toxiska – toxiska för vattenlevande organismer. 

 Human exponering Via föda och användning av produkter som innehåller 
ämnena. MBT detekterat i bröstmjölk. 
 
 
 

Rekommenderas fler analyser?  
Inga rekommendationer avseende organiska tennföreningar i studien. 
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Metaller 
 

Rapport/Rapporter: 
SWECO Environment Screening Report 2008:6, Screening of metals (As, Cr, Co, 
Cu, U, V, Zn, Mo), monobutyltin, dibutyltin, PBDEs and dioxins in Swedish surfa-
ce waters. 
 

Metaller behövs i levande organismer, men de blir giftiga i för höga koncentrationer. 

Toxiciteten hos metallerna beror i hög grad av dess kemiska form. Jonformen är i regel 

den form som är mest biotillgänglig och därför mest toxisk. 

 

Bakgrund 
Andra faktorer än kemisk form har också betydelse för toxiciteten, bl a är verkan 
högre i mjuka, närings- och humusfattiga vatten med lågt pH (dessa faktorer på-
verkar också biotillgängligheten). Begreppet persistens är inte tillämpbart här efter-
som det är fråga om grundämnen och begreppet bioackumulerbarhet kanske inte 
heller är så lyckat att använda eftersom förekomsten i organismen i många fall är 
önskvärd (av de essentiella metallerna). Bakgrundshalterna av metaller är i ofta 
höga eftersom de i regel finns naturligt där. 
Zink används i en mängd produkter, t ex batterier, färg, solkräm, mässing och bil-
däck. Den sistnämnda applikationen kan tänkas vara betydande vad gäller före-
komsten av zink i ytvatten. Gruvdrift kan också vara en viktig lokal källa för zink-
utsläpp. Den fria zinkjonen är den mest toxiska formen och den är klart toxisk för 
akvatiska organismer. Bakgrundsnivåerna av zink är höga: den genomsnittliga 
nivån i norra och södra Sverige är 2.9 respektive 4.3 µg/l. 
Kobolt sprids runt industrier som använder ämnet, bl a i legeringar och som tork-
medel i svart tryckfärg. Finns även i fossila bränslen och sprids vid förbränning. 
Ingår i vitamin B12. Vanadin sprids också främst via förbränning av fossila bräns-
len och behövs i kroppen. Koppar är ytterligare ett viktigt ämne i levande organis-
mer och används bl a i elektriska kablar och rör. Aluminium tillhör de allra vanli-
gaste ämnena i den naturliga miljön och återfinns i höga halter i bakgrundsprover. 
Krom kan också hittas i högre koncentrationer inom bakgrundsmiljö medan halter-
na av molybden är betydligt mindre. De används ofta i legeringar och behövs i 
levande organismer. 
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Tabell 1. Estimerade gränsvärden för metaller. 

Substance    Value    Unit    Type of limit value    Reference   
 Metals           
 Aluminium    0,087    mg/l    MPC (dissolved)a    2   
 Cobalt    0,69    μg/l    MPC (dissolved)a    2   
 Copper    4    μg/l    EQS b    5   
 Chromium    3    μg/l    EQS b    5   
 Molybdenum    30    μg/l    MPC (dissolved)a    2   
 Uranium    0,142    mg/l    PNEC    11   
 Vanadium    4,9    μg/l    MPC (dissolved)a    2   
 Zinc    8    μg/l    EQS h    5   
 Zinc    3    μg/l    EQS h    5   

 
2 P.L.A van Vlaardingen, R. Posthumus and C.J.A.M. Posthuma-Doodeman, 2005, 

Environmental Risk Limits for Nine Trace Elements, RIVM report 601501029 

5 Naturvårdsverket, 2008, Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen 

Stöd till vattenmyndigheterna vid statusklassificering och fastställande av MKN, 

Rapport 5799 

11 LCV Fish Surface Water Screening Benchmark (http://rais.ornl.gov/cgibin/ 

eco/eco_search) 

a The MPC is the concentration of a substance in air, water, soil or sediment that 

should protect all species in ecosystems from adverse effects of that substance. De-

pending on the amount of toxicological data available, the lowest toxicity result is di-

vided by a fixed value (assessment factor). When enough data are available, a cut-off 

value is used. This is the fifth percentile if a species sensitivity distribution of NOECs is 

used. This is the hazardous concentration for 5% of the species, the HC5NOEC. MPC 

values are developed by the Dutch National Institute for Health and the Environment. 

b The EQS are calculated in a similar way as PNEC values (see below) 

h The EQS are calculated in a similar way as PNEC values. For zinc the limit value is 

dependent on the water hardness; 3 μg/l is valid for soft waters (<24 mg CaCO3/l). The 

EQS value for hard waters (>24 mg CaCO3/l) is 8 μg/l. 

 

Tidigare publicerade studier 
En screening av metaller i den svenska miljön har tidigare utförts (Lithner och 
Holm 2003). Zinkkoncentrationer mellan 1.05-4.1 µg/l har tidigare uppmätts i 
svenska ytvatten (Lydersen et al. 2002), med högre halter i vatten med lägre pH. 
 

Syftet med studien/studierna 
Som en del av en större screening utförd av SWECO Environmental uppmättes 
halter av metallerna aluminium, krom, kobolt, koppar, uran, vanadin, zink och 
molybden i svenska ytvatten (SWECO Environment Screening Report 2008:6, 
Screening of metals (As, Cr, Co, Cu, U, V, Zn, Mo), monobutyltin, dibutyltin, 
PBDEs and dioxins in Swedish surface waters). Mätningar gjordes vid 95 ytvatten-
lokaler i Sverige (främst limniska men också några få kustnära). Studien omfattade 
ett mycket stort geografisk område (1800 km från nord till syd), i en rad olika typer 
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av ytvattenförekomster i både bakgrundsområden, urbana områden och nära 
punktutsläpp. Proverna bestod av filtrerat vatten, ofiltrerat vatten samt den lösta, 
icke fastlagda fraktionen som mättes med passiva provtagare. 
 

Resultat 
Uran, vanadin, krom och molybden återfanns genomgående i låga halter, klart 
under gränsvärden. Koppar och kobolt påvisades huvudsakligen i låga halter, men 
de uppvisade sporadiskt högre koncentrationer, vilket sannolikt återspeglar lokala 
utsläppskällor. Zink detekterades i halter överstigande gränsvärdet, men median-
värdet var dock något lägre (Figur 1-3).  
 
Figur 1. Halter av metaller i prover samlade med passiv insamlare (DGT) från ytvatten i 
Sverige. 

 

 
Röda punkter markerar gränsvärden. Ljusare blå staplar anger antalet prov. Den mör-

kare blå stapeln återger 25:e och 75:e percentilen och horisontellt streck inom denna 

median-värdet. Vertikalt streck anger minimi- och maximivärde. Notera logaritmisk ska-

la för koncentrationer. 
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Figur 2. Geografisk spridning av kvoterna mellan mätt metallhalt i ytvatten och gränsvärde. 
Överst t. v. Zink, mjukt vatten (<24 mg CaCO3/l), ö. t. h. Zink, hårt vatten, n.t.v. uran, n.t.h. 
vanadin. 

 
Figur 3. Geografisk spridning av kvoterna mellan mätt metallhalt i ytvatten och gränsvärde. 
Överst t. v. kobolt, ö. t. h. koppar, n.t.v. krom, n.t.h. molybden. 
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Slutsatser 
 

                             
Storskalig spridning  Diffus spridning   Punktkälla  Bioackumulation  Human exponering 

 
 Zink detekterades i halter överskridande gränsvärdet (medianvärdet dock 

något under). 
 Koppar och kobolt påvisades sporadiskt i högre halter, men i övrigt åter-

fanns låga halter metaller i ytvattnet. 
 
 
 

Helhetsbedömning 
 

 Spridning Metallerna är väl spridda i miljön. Till stor del p g a naturliga 
orsaker. 

 Bioackumulation De flesta anrikas väl. Viss ackumulation av de flesta av 
dessa metaller är önskvärd i levande organismer. 
 
 
 Persistens Begreppet kan inte användas för grundämnen. 

 Toxicitet Ofta toxiska mot vattenlevande organismer i högre koncentrationer. 

 Human exponering 

 

 

Rekommenderas fler analyser?  
Rekommenderas att evaluera betydelsen av den höga förekomsten av zink i ytvat-
ten. 
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Läkemedel 
 

Rapport/Rapporter: 
IVL Report 1810, Anti-inflammatory drugs in WWTP influents and effluent and 
the occurrence in the aquatic environment, Remberger et al. 2008. 
 

NSAID är en förkortning för non-steroidal anti-inflammatory drugs, en grupp av läke-

medel som inbegriper ämnen med antiinflammatoriska, smärtlindrande (analgetiska) 

och febernedsättande (antipyretiska) egenskaper. 

 

Bakgrund 
Bland NSAIDerna ingår Aspirin (acetylsalicylsyra), ibuprofen, naproxen, ketopro-
fen och diklofenak (Figur 1). Paracetamol är analgetiskt och antipyretiskt, men inte 
antiinflammatoriskt, vilket gör att det inte ingår i denna grupp. Årlig försäljning av 
en del av preparaten i Sverige framgår av Figur 2. ketoprofen, ibuprofen och diklo-
fenak (men inte naproxen och paracetamol) är potentiellt (logKOW>3) bioackumu-
lerbara (Läkemedelsverket 2004) och de två senare, samt paracetamol, anses sam-
tidigt inte lätt biodegraderbara. Acetylsalicylsyra anses däremot vara lätt biodegra-
derbar. diklofenak, naproxen, ibuprofen och paracetamol anses vidare skadliga (de 
två tidigare) respektive toxiska (de två senare) för akvatiska organismer och esti-
merade PNEC (predicted no effect concentration) för dessa är 100, 35, 7.1 respek-
tive 9.2 µg/l (Läkemedelsverket 2004).  
 
Figur 1. Läkemedelsstrukturer 

 
a)   Acetylsalicylsyra  b)    Paracetamol                c)   Ibuprofen 

 

  
d)    Ketoprofen                                    e) Naproxen 
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Fig 1 Forts.  

 
f)   Diklofenak                 g)   Karboxy-ibuprofen                      h)     Hydroxy-ibuprofen 

 

Figur 2. Försäljning i Sverige 2005. Källa Apoteket AB. 

 

 

Tidigare publicerade studier 
I en tidigare screeningstudie över läkemedel, utförd av IVL (Andersson et al. 
2006), uppvisade reningsverken i norra Sverige högre halter av en del antiinflam-
matoriska läkemedel än de i söder och i vissa fall hade reningsverken högre halter 
läkemedel i utgående vatten än i det inkommande vattnet. Vid mätningar på utgå-
ende vatten från sjukhusreningsverk (Spenshult 2002, Läkemedelsverket 2004) 
uppmättes diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, naproxen till koncentrationerna 0.5-
0.7, 0.2-0.3, 0.2-0.8 respektive 0.6-1.2 µg/l. 

 

Syftet med studien/studierna 
En screeningstudie över antiinflammatoriska preparat i akvatiska miljöer och i 
vatten kring reningsverk har utförts av IVL (IVL Report 1810, Anti-inflammatory 
drugs in WWTP influents and effluent and the occurrence in the aquatic environ-
ment, Remberger et al. 2008) som en uppföljning av en screeningstudie över läke-
medel 2005 (Andersson et al. 2006). Provtagningar genomfördes i Piteå älvs vat-
tensystem uppströms (Hemlunda) och nedströms (Pitsund) reningsverket vid Sand-
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holmen för att dels undersöka om de antiinflammatoriska läkemedlen kommer till 
reningsverket i konjugerad form (vilket skulle förklara högre halter i utgående 
vatten, jämfört med ingående, från vissa reningsverk i den föregående studien) och 
dels undersöka förekomsten av läkemedlen i vatten, sediment och fisk nedströms 
reningsverket (Tabell 1). I studien mättes halter av ibuprofen, ketoprofen, naprox-
en, diklofenak, paracetamol, acetylsalicylsyra och metaboliterna salicylsyra, hyd-
roxy-ibuprofen och karboxy-ibuprofen. 

 

Tabell 1. Provtagningsprogram. 

 
 

Resultat 
 
Reningsverksvatten 

Alla NSAIDer utom acetylsalicylsyra detekterades i alla prover från ingående och 
utgående reningsverksvatten (Figur 3). Paracetamol (Figur 4) återfanns i högst 
koncentrationer (24-59 µg/l), följt av ibuprofen (2.6-8 µg/l) och naproxen (2.3-7.3 
µg/l), vilket återspeglade försäljningssiffrorna ganska väl (Figur 2). Paracetamol 
redovisas separat på grund av analytiska svårigheter att separera fri och konjugerad 
form (Figur 4). 
Figur 3. Fria NSAIDer i ingående och utgående reningsverksvatten vid två provtagningsda-
gar i Augusti 2006. 
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Figur 4. Den sammanlagda koncentrationen av fri och konjugerad paracetamol i ingående 
och utgående reningsverksvatten vid två provtagningsdagar i Augusti 2006. 

 
 
Resultaten visar vidare att konjugerade NSAIDer kunde påvisas i både ingående 
och utgående reningsverksvatten, men koncentrationerna var i regel mindre än en 
procent av de fria formerna (undantag var diklofenak med upp till 7 %). Metaboli-
terna hydroxy-ibuprofen och karboxy-ibuprofen var dock i högre utsträckning 
konjugerade (Tabell 2).  
Resultaten stöder alltså inte hypotesen att en betydande andel av NSAIDerna är 
konjugerade och förklaringar till de tidvis uppmätta högre halter av NSAIDer i 
utgående vatten jämfört med ingående får sökas även på annat håll. Fenomenet kan 
eventuellt orsakas av provtagningen (fel i synkronisering av provtagningen) och till 
en mindre del av osäkerheten i analysen.  
 
Tabell 2. Konjugerade NSAIDer i ingående och utgående vatten (% av fria) 

 
 
Ytvatten 

De uppmätta koncentrationerna av NSAIDer och paracetamol i ytvatten framgår av 
Figur 5 och 6. Konjugerade NSAIDer återfanns inte i proverna. Diklofenak kunde 
inte påvisas i ytvatten, vilket kan bero på fotokemisk nedbrytning.  
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Figur 5. NSAIDer i ytvattenprover. 

 
 
Figur 6. Paracetamol i ytvattenprover. 

 
 
Sediment 

Salicylsyra påvisades i obetydliga koncentrationer i avloppsvattnet, men återfanns i 
näst högsta halter i ytvatten och sediment. Detta kan förklaras med att salicylsyra 
finns naturligt i växter (växthormon) i Piteå älvs avrinningsområde. Paracetamol 
uppmättes till de högsta koncentrationerna också i sedimenten, trots dess vattenlös-
lighet. Detta kan förklaras med att bindningen till sedimenten kan ske via kemisk 
inbindning eller, i fallet salicylsyra, kelering. De uppmätta koncentrationerna NSA-
IDer oc paracetamol återges i Figur 7 och 8. De relativt låga koncentrationerna i 
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sedimenten vid Sandholmen och Södra Sandholmen förklaras med en låg andel 
organiska föreningar respektive starka strömmar. 
 
Figur 7. NSAIDer i sedimentprover. 

 
 
Figur 8. Paracetamol i sedimentprover. 

 
 
Biota 

Mätningar utfördes också på muskel, lever och galla från fisk insamlade i Piteå älv. 
Inga antiinflammatoriska läkemedel kunde detekteras i fiskproverna (<0.2-0.6 
μg/kg f.w.), vilket sannolikt beror på att föreningarna var protolyserade och därmed 
hade ett lågt Kow vid det aktuella pH-värdet 7.5 (Weigel et al. 2004). Paracetamol, 
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som inte heller kunde detekteras, joniseras dock inte lika mycket vid pH 7.5 (pKa 
9.5), men har ändå ett lågt KOW-värde. 
 

Slutsatser 
 

                               
Storskalig spridning  Diffus spridning   Punktkälla  Bioackumulation  Human exponering 

 
 Halterna av konjugerade NSAIDer var i överlag små och kan inte ensamt 

förklara de tidvis uppmätta högre koncentrationer NSAID i utgående jäm-
fört med ingående reningsverksvatten. 

 Fördelningen av NSAIDer i reningsverksvatten återspeglade försäljnings-
siffror av dessa väl. 

 Två metaboliter av ibuprofen uppmättes i signifikanta halter i utgående 
vatten, ytvatten och sediment. 

 NSAIDer påvisades i låga koncentrationer i ytvatten och sediment. 
 Diklofenak detekterades i sediment, men inte i ytvatten, förmodligen på 

grund av fotolytisk degradation. 
 Att NSAIDer inte detekterades i fisk tyder på låg exponering av biota. 
 Acetylsalicylsyra detekterades i obetydliga halter i reningsverksvatten, 

men i högre halter i ytvatten och sediment på grund av naturliga källor. 
 

Helhetsbedömning 
 

 Spridning Den här studien indikerar en måttlig spridning. 

 Bioackumulation I den här studien påvisades inga NSAIDer i fisk, vilket 
pekar på en låg bioackumulation. 
 
 
 Persistens Paracetamol, ibuprofen och diklofenak anses inte lätt degra-
derbara, men den här studien indikerar att diklofenak är känsligt för fotoke-
misk degradation. 

 Toxicitet Vissa anses toxiska för vattenlevande organismer, främst ibu-
profen och paracetamol. 

 Human exponering Främst genom konsumtion av läkemedel. 
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Rekommenderas fler analyser? 
Inga rekommendationer om fler analyser. 
 

Referenser 
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Dagvatten 
 

Rapport/Rapporter: 
SWECO Environment screening report 2009:2, Broad substance screening of 
stormwater runoff, Törneman 2009. 
 

Bakgrund 
Till skillnad från de flesta andra screeningsstudier används i denna studie inte rik-
tade analytiska metoder, d v s att man letar efter specifika ämnen. Studien fokuse-
rar istället på att använda förutsättningslösa analytiska metoder som letar efter 
”alla” ämnen som förekommer i dagvatten och dagvattensediment. Målen med 
studien var att förutsättningslöst skanna dagvatten och dagvattensediment på orga-
niska och oorganiska ämnen samt, om möjligt, identifiera ämnen som inte tidigare 
påvisats i dagvatten. 
 

Tidigare publicerade studier 
I de flesta studier av dagvatten har blicken riktats mot olja och bränslerelaterade 
hydrokarboner (Menzie et al. 2002), men andra studier har också identifierat en 
mängd andra ämnen, t ex industri- och hushållskemikaler eller läkemedel, från 
diverse källor såsom trafik och diffus förorening från inustriella aktiviteter (Boxal 
and Maltby 1995, Buus Madsen and Nielsen 2008, Hoenicke et al. 2007). Vissa av 
dessa har analyserat ett brett spektrum av ämnen (t ex Buus Madsen and Nielsen 
2008a, 2008b), men en sådan strategi med redan valda analyter riskerar att alltid 
komma till korta med tanke på de >100 000 ämnen som kan förekomma i teknosfä-
ren. Flera viktiga ämnen kanske undkommer detektion med en sådan riktad analy-
tisk strategi.  
 

Syftet med studien/studierna 
SWECO Environmental har gjort en förutsättningslös screening av dagvatten och 
dagvattensediment (SWECO Environment screening report 2009:2, Broad substan-
ce screening of stormwater runoff, Törneman 2009) för att undersöka vilka ämnen 
som förekommer i denna matris. Prover insamlades på valda platser för att försöka 
täcka in så många föroreningar som möjligt. GC-MS metoder användes för detek-
tion av okända ämnen i s k ”scan” läge där masspektrometern förutsättningslöst 
skannar av så många påträffade molekyler (jonfragment) som möjligt med syfte att 
identifiera dessa. De massspektrometiska metoder som användes var EI (Electron 
Impact), NCI (Negative Chemical Ionization) och ICP-MS (Inductively coupled 
plasma mass spectrometry). Studiens design omfattade inte någon riskvärdering av 
de fynd av ämnen som gjordes. 
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Resultat 
Resultaten visar att huvudsakligen ”vanliga” ämnen såsom metaller, PAHer samt 
olje- och bränslerelaterade ämnen kunde detekteras i proverna. Generellt återfanns 
fler ämnen i dagvattensediment jämfört med dagvatten. Tabell 1 ger en mycket 
översiktlig redovisning av fynden i proverna. Nya okända ämnen som studien syf-
tade till att hitta återfanns alltså inte i någon större utsträckning. Orsaker till detta 
kan exempelvis vara att provernas höga halt av olja döljer förekomsten av andra 
antropogena ämnen, de använda analytiska teknikerna är otillräckliga eller att det 
helt enkelt inte förekom andra ämnen i proverna. Uppföljande studier där alternati-
va analys- och extraktionsmetoder används kan vara en väg för att få mer insikt om 
detta.  
 
Tabell 1. Detekterade ämnesgrupper i proverna från dagvatten och dagvattensediment. 

  Dagvatten     Dagvattensediment   

  Antal ämnen    Antal gånger  påträffat  Antal 
ämnen  

 Antal gånger  
påträffat 

Metaller 11 102 12 95 

Bränsle- och 
oljerelaterade 

3 8 5 13 

organiska ämnen     

PAH ämnen 11 16 17 74 

Flyktiga organis-
ka ämnen 

7 7 0 0 

Andra organiska 
ämnen 

4 4 10* 13 

 
Ämnen som inte är ”vanliga” detekterades dock: 
 
 Metylisopropylfenantren – en PAH som bildas vid förbränning av växter 

(nedbrytningsprodukt av diterpenoider som produceras av barrträd). Äm-
net är exempelvis vanligt i kreosot. Ämnet påträffades i sediment som var 
påverkade av pappersindustri. 

 Tetrametylfenantren – har troligtvis sitt ursprung i olje- och bränslerelate-
rade ämnen. 

 Aceton – vanligt lösningsmedel i konsumentprodukter och inom industri. 
 Benzylbutylftalat – en mjukgörare i bl a polyvinylklorid, polyvinylacetat, 

gummi, cellulosaplaster och polyuretan som vid tidigare screeningar en-
dast påvisats i luftprover. Ester av ftalsyra, bensylalkohol och n-butanol. 
724 ton registrerat i 112 produkter i Sverige 2006. 

 BDE 99 – utgör ca 50% av den kommersiella blandningen av flam-
skyddsmedlet pentaBDE, som numera har fasats ut i industriländerna.  

 Dimetylsulfid (DMS) – bildas naturligt av växtplankton i ytvatten , men 
används för dammbeskämpning i stålindustrin samt vid petrokemisk till-
verkning för att motverka bildning av koks och kolmonoxid. 

 Bis-metyletylbifenyl - har troligtvis sitt ursprung i olje- och bränslerelate-
rade ämnen. 
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 Thujon – naturligt förekommande ämne i växter. Keton och monoterpen 
med mentoldoft som produceras av en mängd växter. 

 Dekalin – lösningsmedel i bl a lacker, lackbaserade färger och polerings-
medel. 25 ton registrerat i 5 produkter i Sverige 2006. 

 Alfa-pinen – naturligt förekommande ämne (terpen) i barrväxter och i 
örten rosmarin. 

 Benzylbutylftalat, DMS och dekalin identifierades som potentiella scree-
ningsubstanser. Resultaten visar att både vattenfas och sedimentfas bör 
undersökas vid försök att identifiera nya substanser eftersom vissa av de 
nya ämnena endast detekterades i vattenfasen, fastän de flesta av dem åter-
fanns i sedimenten.  

 

Slutsatser 
 Huvudsakligen ”vanliga” ämnen såsom metaller, PAHer samt olje- och 

bränslerelaterade ämnen kunde detekteras i dagvattenproverna. 
 Benzylbutylftalat, DMS och dekalin identifierades som potentiella scree-

ningsubstanser. 
 Resultaten visar att både vattenfas och sedimentfas bör undersökas vid 

försök att identifiera nya substanser. 
 Om resultaten är representativa är oklart då en del provers höga halt av olja 

kan dölja förekomsten av andra antropogena ämnen och de använda analy-
tiska teknikerna samt extraktionsmetoderna kan vara otillräckliga. 

 

Rekommenderas fler analyser?  
Ja, Uppföljande studier där alternativa analys- och extraktionsmetoder används kan 
belysa vilka tekniker som är lämpliga för att påvisa nya ämnen. 
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Sediment 
 

Rapport/Rapporter: 
SWECO Environment screening report 2009:3, Broad substance screening of 
sediments, Törneman 2009. 
 

Bakgrund 
Likt den ovan beskrivna studien av dagvatten används i denna studie, till skillnad 
från de flesta andra screeningsstudier, inte riktade analytiska metoder, d v s att man 
letar efter specifika ämnen. Studien fokuserar istället på att använda förutsättnings-
lösa analytiska metoder som letar efter ”alla” ämnen som förekommer i sediment. 
Målen med studien var att förutsättningslöst skanna sediment på organiska och 
oorganiska ämnen samt, om möjligt, identifiera ämnen som inte tidigare påvisats i 
dagvatten. 
 

Tidigare publicerade studier 
De flesta tidigare studier av sediment har i första hand fokuserat på mer traditionel-
la antropogena substanser såsom PAHer, PCBer, metaller och bränslerelaterade 
produkter (Hwang et al. 2009), medan andra t ex även tagit upp kemikalier från 
hushåll, läkemedel och industri (Arikan et al. 2008, Bradley et al. 2007, Kim and 
Carlson 2005). Innehållet i sedimenten har dock inte analyserats i sin helhet, vilket 
är en brist då många föröoreningar, i synnerhet svårnedbrytbara ämnen (Bradley et 
al. 2007), ansamlas där. 
 

Syftet med studien/studierna 
SWECO Environmental har gjort en förutsättningslös screening av sediment 
(SWECO Environment screening report 2009:3, Broad substance screening of 
sediments, Törneman 2009) för att undersöka vilka ämnen som förekommer i den-
na matris. Prover insamlades på valda platser för att försöka täcka in så många 
föroreningar som möjligt. GC-MS metoder användes för detektion av okända äm-
nen i s k ”scan” läge där masspektrometern förutsättningslöst skannar av så många 
påträffade molekyler (jonfragment) som möjligt med syfte att identifiera dessa. De 
massspektrometiska metoder som användes var EI (Electron Impact), NCI (Negati-
ve Chemical Ionization) och ICP-MS (Inductively coupled plasma mass spectro-
metry). Studiens design omfattade inte någon riskvärdering av de fynd av ämnen 
som gjordes. 
 

Resultat 
Resultaten visar, likt dagvattenstudien, att huvudsakligen ”vanliga” ämnen såsom 
metaller, PAHer samt olje- och bränslerelaterade ämnen kunde detekteras i prover-
na. Tabell 1 ger en mycket översiktlig redovisning av fynden i proverna. Nya 
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okända ämnen som studien syftade till att hitta återfanns alltså inte i någon större 
utsträckning. Orsaker till detta kan exempelvis vara att provernas höga halt av olja 
döljer förekomsten av andra antropogena ämnen, de använda analytiska teknikerna 
är otillräckliga eller att det helt enkelt inte förekom andra ämnen i proverna. Upp-
följande studier där alternativa analys- och extraktionsmetoder används kan vara en 
väg för att få mer insikt om detta. 
 
Tabell 1. Detekterade ämnesgrupper i proverna från dagvatten och dagvattensediment. 

  Antal ämnen    Antal ganger påträffat   

 Metaller    11    126   

 Bränsle- och oljerelaterade  organiska ämnen   1    10   

 PAH ämnen    19    87   

 Andra organiska ämnen    6    8   

 
Några ”icke traditionella” ämnen påträffades dock i proverna: 
 
 Metylisopropylfenantren – en PAH som bildas vid förbränning av växter 

(nedbrytningsprodukt av diterpenoider som produceras av barrträd). Äm-
net är exempelvis vanligt i kreosot. Ämnet påträffades i sediment som var 
påverkade av pappersindustrier, sågverk samt äldre industriområden. 

 Tetrametylfenantren – har troligtvis sitt ursprung i olje- och bränslerelate-
rade ämnen. Ämnet förekom utanför en sågverksindustri varifrån utsläpp 
av hydraulolja skett till sedimenten där provet togs. 

 Dimetylsulfid (DMS) – bildas naturligt av växtplankton i ytvatten , men 
används för dammbeskämpning i stålindustrin samt vid petrokemisk till-
verkning för att motverka bildning av koks och kolmonoxid. 

 Bis-metyletylbifenyl - har troligtvis sitt ursprung i olje- och bränslerelate-
rade ämnen. 

 Klornaftalener - har använts i produkter för isolering av elektriska kablar, 
impregneringsmedel för trä, plast- och gummitillsatser och i smörjmedel, 
men är nu förbjudna. Ämnena är potentiella PBT-ämnen och återfanns 
(hepta- och oktaklornaftalen) i sediment som påverkats av stora industri-
områden med lång historisk verksamhet. 

 
Av dessa ämnen identifierades klornaftalener som potentiella screeningämnen 
givet deras persistens och storskaliga historiska användning. Metylisopropyl-
fenantren kan eventuellt också vara aktuell för screening. 
 

Slutsatser 
 Huvudsakligen ”vanliga” ämnen såsom metaller, PAHer samt olje- och 

bränslerelaterade ämnen kunde detekteras i proverna. 
 Hepta- och oktaklornaftalen identifierades som potentiella screeningsubs-

tanser, eventuellt också Metylisopropylfenantren. 
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 Om resultaten är representativa är oklart då en del provers höga halt av olja 
kan dölja förekomsten av andra antropogena ämnen och de använda analy-
tiska teknikerna samt extraktionsmetoderna kan vara otillräckliga. 

 

Rekommenderas fler analyser?  
Ja, Uppföljande studier där alternativa analys- och extraktionsmetoder an-
vänds kan belysa vilka tekniker som är lämpliga för att påvisa nya ämnen. 
 

Referenser 
Hwang, H. M. Green, P. G. Holmes, R. W. (2009) Anthropogenic impacts on the 
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tions for use as wastewater indicators. Environmental Toxicology and Chemistry, 
26. 1116-1121.  
Kim, S. C. Carlson, K. (2005) LC-MS2 for quantifying trace amounts of pharma-
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NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6445 
Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? 

 

155 

Urin 
 

Rapport/Rapporter: 
SWECO Environment, Exposure and effect screening in urine of women 1. Metals 
and metabolites of phthalates, organophosphate pesticides and PAHs. 2. Endocrine 
disturbing effects, Törneman 2010. 
 

Bakgrund 
Att mäta metaboliter av organiska föreningar i urin för att få ett estimat över den 
humana exponeringen för deras modersubstanser har flera fördelar, bl a av dessa 
dessa orsaker: 
1) Många ämnen metaboliseras så snabbt att det är lättare att påvisa metaboliten än 
modersubstansen. 
2) Metabolitförekomst i urin reflekterar en faktisk exponering till skillnad mot en 
beräknad exponering (Angerer et al. 2007). 
3) Risken för extern kontaminering av prover vid provtagning och analys minime-
ras när metaboliter mäts (Angerer et al. 2007). 
4) Metaboliter är i vissa fall mer toxiska än sina modersubstanser (Li et al. 2008, 
Peck et al. 1982, Wirth et al. 2008, Meeker et al. 2009). 
5) Hälsorelaterade övervakningsprogram i länder som Tyskland, USA och Holland 
har till stor del fokuserat på mätningar av metaboliter i urin. 
6) Metaboliter relaterar till exponering på cellulär nivå eftersom ämnen måste tas 
upp i celler för att genomgå metaboliska processer. 
 

Tidigare publicerade studier 
Estimat av individuell exponering för flera ämnesgrupper genom att använda meta-
boliter som biomarkörer har tidigare inte gjorts i Sverige, men i exempelvis USA, 
Tyskland och Holland har man däremot till stor del fokuserat på metaboliter för att 
mäta exponeringen (Becker et al. 2003, CDC 2009, Ye et al. 2008).  
 

Syftet med studien/studierna 
En screening av metaller och metaboliter av organiska föreningar i urin från kvin-
nor har utförts av SWECO Environment (SWECO Environment, Exposure and 
effect screening in urine of women 1. Metals and metabolites of phthalates, or-
ganophosphate pesticides and PAHs. 2. Endocrine disturbing effects, Törneman 
2010). I studien undersöktes förekomsten av metaboliter (Tabell 1) som i männi-
skokroppen bildas ur ämnen hörande till ämnesgrupperna ftalater (10 metaboliter), 
polycykliska aromatiska kolväten (PAHer – 15 metaboliter) och oganofosforbase-
rade pesticider (6 metaboliter) samt metallerna Al, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, 
Ni, Pb, Zn och As. De uppmätta halterna jämfördes med resultat från liknande 
studier i andra länder och eventuell samvariation mellan och inom ämnesgrupperna 
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undersöktes. Dessutom undersöktes endokrinstörande effekter eftersom ett flertal 
av ftalaterna, OP pesticiderna samt benso(a)pyren är klassade som potentiellt en-
dokrinstörande. 20 kvinnor av 200 valdes slumpmässigt ut från ett provtagnings-
program för kadmium i kvinnors urin (naturvårdsverkets hälsorelaterade miljö-
övervakningsprogram (HÄMI)) och de fick svara på ett antal frågor som relaterade 
till potentiell exponering för olika typer av källor. Frågorna innefattade information 
om ålder och vikt, typ av boende, källa till dricksvatten, kostvanor etc.  
 
Tabell 1. Screenade metaboliter ( - samt modersubstans) och metaller i urin 

Ftalat-metaboliter 

Mono-methyl phthalate (MMP) - DMP 

Mono-ethyl phthalate (MEP) - DEP 

Mono-isobutyl phthalate (MiBP) – DBP, DIBP 

Mono-cyclohexyl phthalate (MCHP) - DCP 

Mono-benzyl phthalate (MBzP) - BBP 

Mono-n-octyl phthalate (MOP) – DNOP, DIOP 

Mono-2-ethylhexyl phthalate (MEHP) - DEHP 

Mono-isononyl phthalate (MiNP) - DINP 

Mono-(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalate (MEHHP) - DEHP 

Mono-(2-ethyl-5-oxohexyl) phthalate (MEOHP) - DEHP 

PAH-metaboliter 

1-Hydroxychrysene (1-chry) - krysen 

2-Hydoxychrysene (2-chry) - krysen 

3-Hydroxychrysene (3-chry) - krysen 

2-Hydroxyfluorene (2-flu) - fluoren 

9-Hydroxyfluorene (9-flu) - fluoren 

4-Hydroxychrysene (4-chry) - krysen 

1-Hydroxyphenanthrene (1-phe) - fenantren 

2-Hydroxyphenanthrene (2-phe) - fenantren 

3-Hydroxyphenanthrene (3-phe) - fenantren 

4-Hydroxyphenanthrene (4-phe) - fenantren 

9-Hydroxyphenanthrene (9-phe) - fenantren 

1-Hydroxypyrene (1-py) - pyren 

3-Hydroxybenzo(a)pyrene (3-bap) - pyren 

1-Hydroxynaphthalene (1-nap) - naftalen 

2-Hydroxynaphthalene (2-nap) - naftalen 

Metaboliter av organofosforpesticider 

Dimethylphosphate (DMP) 

Diethylphosphate (DEP) 

Dimethylthiophosphate (DMTP) 

Dimethyldithiophosphate (DMDTP) 

Diethylthiophosphate (DETP) 

Diethyldithiophosphate (DEDTP) 

Metaller 

Al, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn, As 
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Resultat 
Sammantaget tycks studien visa att urin verkar vara en lämplig matris inom den 
hälsorelaterade miljöövervakningen, men det begränsade urvalet (tillsammans med 
hög variation bland mätvärden) i denna studie tycks i vissa fall inte tillräckligt för 
att utröna om statistiskt signifikanta samband råder mellan t ex exponeringspara-
metrar, halter av metaller och halter av metaboliter. Resultat från andra studier, där 
samma eller mycket lika analytiska tekniker använts, återges för att jämföra denna 
studies resultat. I de andra studierna ingår dock i regel både män och kvinnor. Re-
sultat från urinprover brukar presenteras både som ojusterat värde och kreatininjus-
terat värde. Anledningen till det senare värdet är att urinen varierar i koncentration 
så att justera mot halten kreatinin, ett ämne som produceras konstitutivt i kroppen 
och filtreras ut av njurarna, möjliggör säkrare jämförelser. Här återges av utrym-
messkäl endast de kreatininjusterade resultaten. 
Ingen samvariation kunde skönjas mellan olika ämnesgrupper, men inom grupper-
na kunde i vissa fall en samvariation skönjas som antyder gemensamma expone-
ringskällor. Inga signifikanta samband mellan halter av metaller och metaboliter 
och information om levnadssätt och andra exponeringsparametrar som gavs av de 
deltagande kvinnorna kunde detekteras i det begränsade materialet. 
 
Ftalat-metaboliter 

Mätvärdena (Tabell 2) är överlag i samma storleksordning som de rapporterade 
från en amerikansk studie av mer än 4000 personers urin (CDC 2009) och en hol-
ländsk studie studie av urin från havande kvinnor (Ye et al. 2008). Halterna av 
MiBP och MiNP är dock högre än i den amerikanska studien (indikerar en högre 
exponering för dibutylftalat och di-iso-nonylftalat), men den tidigare detekterades i 
liknande halter i den holländska studien. Vidare tycks koncentrationerna av MEP 
vara lägre (indikerar en lägre exponering för dietylftalat) medan MEOHP är högre i 
de svenska kvinnorna. Principalkomponentanalys (PCA) visade att ftalat-
metaboliterna i regel samvarierade i urinproverna, vilket tyder på en gemensam 
exponeringskälla. 
 
Metaboliter av organofosforpesticider 

Resultaten (Tabell 3) visar att dessa metaboliter återfanns i lägre (eller i något fall 
lika nivåer) jämfört med den amerikanska (CDC 2009) och holländska studien (Ye 
et al. 2008). Endast en av 6 metaboliter förekom i mer än 2 prov. DMTP var vanli-
gast förekommande i alla studier. 
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Tabell 2. Kreatininjusterade nivåer av ftalat-metaboliter i denna studie i jämförelse med 
andra studier. 

 
 
 

Tabell 3. Kreatininjusterade nivåer av metaboliter av organofosforpesticider i denna studie 
i jämförelse med andra studier. 

 
 
 
PAH-metaboliter 

Halterna av PAH-metaboliter (Tabell 4) i de svenska kvinnorna är i samma stor-
leksordning som de rapporterade i den amerikanska studien (CDC 2009) och i en 
tysk studie involverande 500 personer (Becker et al. 2003, Willhelm et al. 2008). 
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Principalkomponentanalys (PCA) visade att PAH-metaboliterna i viss utsträckning 
samvarierade i urinproverna, vilket tyder på en del gemensamma exponeringskäl-
lor. 
Tabell 4. Kreatininjusterade nivåer av PAH-metaboliter i denna studie i jämförelse med 
andra studier. 

 
 

Metaller 

Halterna av metaller (Tabell 5) var generellt lägre i de svenska kvinnornas urin 
jämfört med de urinkoncentrationer som rapporterats från USA (CDC 2009) och 
Tyskland (Becker et al. 2003, Willhelm et al. 2008). Kvicksilver, arsenik, kadmi-
um, nickel, krom och bly kunde detekteras i alla prover. 
Tabell 5. Kreatininjusterade nivåer av metaller i denna studie i jämförelse med andra studi-
er. 
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Endokrinstörande effekter 

I överlag var de uppmätta (med metoden YES – Yeast Estrogen Screening assay) 
endokrinstörande effekterna höga, men detta beror sannolikt på naturligt förekom-
mande östrogener i kvinnors urin. Inga korrelationer mellan halter av metaller eller 
metaboliter i urinen och uppmätt endokrinstörande effekt kunde spåras, kanske på 
grund av de doldes av de höga bakgrundshalterna naturligt hormon. 
 

Slutsatser 
 Urin tycks vara en lämplig matris inom den hälsorelaterade miljöövervak-

ningen för att följa organiska ämnen och metaller i människor. 
 Halterna av vissa ftalatmetaboliter och PAH metaboliter var generellt van-

ligt förkommande och på samma nivåer som rapporterats i USA, Tyskland 
och Holland. 

 Metaboliter som härstammar från OP pesticider var inte vanligt förekom-
mande och återfanns i klart lägre nivåer jämfört med studierna från USA 
och Tyskland . 

 Halter av metaller var generellt lägre än i rapporterna från USA och Tysk-
land. 

 Ftalatmetaboliter samvarierade oftast i urin vilket tyder på en gemensam 
exponeringskälla. 

 PAH metaboliter samvarierade också, men inte lika tydligt som ftalatme-
taboliterna. 

 Inga signifikanta samband mellan halter av metaller och metaboliter och 
information om levnadssätt och andra exponeringsparametrar som gavs av 
de deltagande kvinnorna kunde detekteras i det begränsade materialet. 

 Det fanns inga signifikanta samband mellan metabolit- och metallkoncent-
rationer och endokrinstörande effekter i urin. 

 Halterna av ftalatmetaboliterna MiBP and MiNP var betydligt över de 
nivåer som observerats i USA vilket indikerar en högre exponering för di-
butylftalat och di-iso-nonylftalat. 

 Halterna av ftalatmetaboliten MEP var tydligt lägre jämfört med de i studi-
erna från USA och Holland, vilket indikerar en lägre exponering för dietyl-
ftalat. 

 
Rekommenderas fler analyser?  
Ja, uppföljande studier av ftalat- och PAH-metaboliter i urin med fler försöksper-
soner bör utföras för att eventuellt klargöra samband mellan halter och levnads- 
och exponeringsfaktorer. I en uppföljande studie kan antalet metaboliter i varje 
ämnesgrupp möjligtvis reduceras baserat på resultaten från denna studie. Uppföl-
jande studier om metaboliter från OP pesticider behövs inte. Uppföljande studier av 
metaller kan dock vara av intresse om de inte redan ingår i existerande miljööver-
vakningsprogram. 
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Utgående vatten 
 

Rapport/Rapporter: 
IVL Report B1897, Chemical and biological monitoring of sewage effluent water, 
Lilja et al. 2010. 
 
 

Bakgrund / Tidigare publicerade studier 
Övervakning av utgående kommunalt avloppsvatten är viktig för förståelsen av 
diffus spridning av kemikalier i miljön, för att identifiera förändringar i användning 
och substitution av kemikalier, för att identifiera spridning av ”nya” kemikalier, 
samt för arbetet med implementering och uppföljning av olika direktiv. EU-
direktivet WFD (EU Water Framework Directive) har identifierat 33 prioriterade 
substanser för vilka miljökvaltetsnormer (EQS - environmental quality standard) 
och värden för emissionskontroll har etablerats. Inom ramen för den s k HELCOM 
Baltic Sea Action Plan (BSAP) har vidare 11 skadliga substanser/substansgrupper 
identifierats som speciellt beaktansvärda för Östersjöns hälsa (HELCOM 2009). 
 

Syftet med studien/studierna 
IVL har gjort en studie av utgående avloppsvatten (IVL Report B1897, Chemical 
and biological monitoring of sewage effluent water, Lilja et al. 2010) med över-
gripande syfte att generera ett underlag för ett program avseende kemisk och biolo-
gisk övervakning av utgående avloppsvatten. I studien ingår en kemisk karakterise-
ring bestående av både riktade analyser och identifiering av ”okända” substanser, 
mätningar av östrogena och androgena effekter med testerna YES (yeast estrogen 
screen) och YAS (yeast androgen screen), utvärdering av säsongsvariation avseen-
de halter, samt mätningar i en recipient. En litteraturstudie har också genomförts 
med syfte att identifiera ytterligare tester för biologiska effekter som är lämpliga 
för övervakning. Vatten från 7 olika reningsverk i Sverige studerades. GC-MS 
metoder användes för detektion av okända ämnen i s k ”scan” läge där 
masspektrometern förutsättningslöst skannar av så många påträffade molekyler 
(jonfragment) som möjligt med syfte att identifiera dessa. För att minska komplexi-
teten i proverna och därigenom underlätta detektion av nya ämnen fraktionerades 
proverna enligt Figur 1. 
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Figur 1. Schematisk presentation av fraktionering av proverna och typer av ämnen som 
förväntades i de olika fraktionerna. 

 

 
 

Resultat 
Uppmätta halter var i regel av samma storleksordning eller lägre jämfört med vad 
som uppmätts i andra studier. Halter av samma storleksordning, eller över, toxici-
tets eller gränsvärden, uppmättes för organiska tennföreningar (TBT och TPhT), 
bromerade flamskyddsmedel (ΣBDEs), fenolära ämnen (samtliga), metaller (Ag 
och Cu), NSAIDs (ibuprofen, naproxen and diclofenac), samt organfosfatestrar 
(TIBP, TBEP and TPhP). Resultat från den kemiska analysen av avloppsvatten 
summeras i Tabell 1. För de ämnen som återfanns i halter över rapporteringsgrän-
serna anges detektionsfrekvens samt om uppmätta halter var av samma storleks-
ordning eller över toxicitets eller gränsvärden. Vidare anges om ämnet finns med 
bland de prioriterade ämnena (PS) eller är listat i Annex III i dotterdirektivet till 
ramdirektivet för vatten (2008/105/EG), och/eller om ämnet är bland de som identi-
fierats vara av särskild betydelse för Östersjön enligt Baltic Sea Action Plan. 
Toxicitets eller gränsvärden överskreds för vissa av de analyserade ämnena (Tabell 
1), men detektionsfrekvenserna var låga. Det tycks därför finnas ett behov av me-
todutveckling för att sänka rapporteringsgränserna för dessa substanser. 
Ämnen som inte kunde registreras över rapporteringsgränserna inkluderar: de or-
ganiska tennföreningarna DPhT och MOT, BDE-kongenererna 85, 153, 154 och 
209, ftalaterna DOP, DINP och DIDP, de volatila organiska ämnena 3-metyl-
pentan, n-oktan och 1,3,5-TMB, det volatila halogenerade ämnet diklormetan, och 
siloxanerna D4 och D5. Vidare återfanns ingen av de analyserade herbiciderna 
(glyfosat, MCPA) eller klorbensenerna (1,3,5-Trichlorobenzene, 1,2,4-
Trichlorobenzene, 1,2,3-Trichlorobenzene, Hexachlorobutadiene, 1,2,3,4-
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Tetrachlorobenzene, 1,2,3,5- + 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene, Pentachlorobenzene, 
Hexachlorobenzene, Octachlorostyrene). 
 
Tabell 1. Sammanfattning av ämnen funna över rapporteringsgränser, deras detektionsfre-
kvenser, resultat av jämförelser med toxicitets och gränsvärden, samt status avseende 
WFD och BSAP. 
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Studierna av säsongsvariation visade inte på några tydliga skillnader i halter under 
året, vilket kan förväntas för ämnen med ett diffust spridningsmönster. Resultaten 
av mätningarna i en recipient (ytvatten i Viskan) indikerar att källor utöver utgåen-
de vatten från reningsverk är av stor betydelse för fynden av miljöföroreningar där. 
Visserligen tyder mätdata på ett signifikant bidrag från det utgående vattnet vad 
gäller fenolära ämnen, men för de övriga ämnena, i synnerhet metaller, var halterna 
i recipienten högre än eller i samma storleksordning som de i avloppsvattnet.  
Östrogenaktivitet detekterades (med YES) i alla prover av utgående vatten inom 
spannet 2.0-4.2 ng östradiolenheter/l, vilket ligger inom de mätvärden som tidigare 
rapporterats (Svenson et al. 2002). Ingen androgenaktivitet kunde detekteras (med 
YAS) i något av proven (LOD: 1 ng DHT enheter/l), men däremot erhölls indika-
tioner om en dosberoende anti-androgen aktivitet. 
Uppdelningen av proverna i fraktioner tycks vara en framgångsrik strategi för att 
göra det möjligt att detektera fler nya ämnen. Ett stort antal ämnen identifierades, 
varav flera i halter om µg/l. Vidare identifierades ett antal metaboliter och nedbryt-
ningsprodukter vilka kan användas för att studera diffus spridning av deras respek-
tive modersubstanser. Den s k NSAID-fraktionen var fortfarande komplex och en 
ytterligare uppdelning av denna fraktion bör övervägas i kommande studier. 
Rapporterade ”nya” ämnen inom respektive fraktion (se Figur 1) inkluderar (bl a):  
Ftalatfraktionen: cyklotetradekan, squalen, dekalin, oktakosan och kolesterolderi-
vat (såsom kolest-5-en-3-one). 
Fenolära ämnen och actetater: 4-hydroxybensoesyra, (1-fenyletyl)fenol, tetradeka-
nol, 2,4-bis(1-fenyletyl)-fenol. 
NSAIDfraktionen: bensothiasol, fenoxiättiksyra (metylester), 4-
hydroxybensoesyra, dietyltoluamid, bensofenon, 2,6-Di-t-butyl-4-etylfenol, 2-
Metylthio-bensothiasol, N-n-Butylftalatamid, Metylthiofenyltriasol, galaxolid, 1,1-
difenyl-propanon. 
Multivariat utvärdering av data visade att det generellt var liten variation i kemisk 
sammansättning mellan proverna från de olika inkluderade reningsverken (Prover-
na från två av reningsverken avvek dock från de övriga). 
 

Slutsatser 
 Uppmätta halter var i regel av samma storleksordning eller lägre jämfört 

med vad som uppmätts i andra studier 
 Toxicitets eller gränsvärden överskreds för vissa av de analyserade ämne-

na, men detektionsfrekvenserna var låga. Det tycks därför finnas ett behov 
av metodutveckling för att sänka rapporteringsgränserna för dessa substan-
ser. 

 Studien visade ingen tydlig säsongsvariation i utsläppen och mätningarna i 
en recipient indikerar att källor utöver utgående vatten från reningsverk är 
av stor betydelse för fynden av miljöföroreningar där. 

 Östrogenaktivitet detekterades i alla prover av utgående vatten inom span-
net 2.0-4.2 ng östradiolenheter/l. 
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 Uppdelningen av proverna i fraktioner tycks vara en framgångsrik strategi 
för att göra det möjligt att detektera fler nya ämnen. Ett stort antal ämnen 
identifierades, varav flera i halter om µg/l. 

 

Rekommenderas fler analyser? 
Ett förslag på ett övervakningsprogram för utgående avloppsvatten presenteras i 
studien. Då flera ämnen av samma storleksordning eller över toxicitets/gränsvärden 
kunde uppmätas, samt att ett stort antal ”okända” ämnen identifierades och åter-
fanns i relativt höga halter, tycks det finnas ett behov av att utvärdera toxiciteten 
för komplexa blandningar. Ett sätt att göra detta är att använda effekttester, t ex 
tester för östrogen-, anti-östrogen-, androgen- och anti-androgen aktivitet och ge-
notoxiska effekter samt bindning till aryl-hydrokarbonreceptorn (dioxinreceptorn). 
 

Referenser 
HELCOM (2009). Hazardous substances of specific concern to the Baltic Sea – 
Final report of the HAZARDOUS project. BSEP No 119. 
 
Svenson, A., Örn S., Allard, A-S., Viktor, T., Parkkonen, J., Olsson, P-E., Förlin, 
L., Norrgren, L. (2002) Estrogenicity of domestic and industrial effluents in Swe-
den. Aquat. Ecosyst. Health Manage. 5: 423-434. 
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Slam 
 

Rapport/Rapporter: 
Umeå universitet, Miljöövervakning av slam. Redovisning av resultat från 2008 års 
provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2008), Haglund och 
Olofsson 2009.  
 
 

Bakgrund / Tidigare publicerade studier 
Kemiska institutionen vid Umeå universitet har sedan 2004 undersökt förekomsten 
av organiska föreningar i slam från svenska reningsverk. Resultat från åren 2004-
2006 är också mer utförligt publicerade i en tidigare rapport (Naturvårdsverket 
2007). 
 

Syftet med studien/studierna 
Miljöövervakning av slam från svenska reningsverk har utförts av Umeå universitet 
(Umeå universitet, Miljöövervakning av slam. Redovisning av resultat från 2008 
års provtagning (inklusive en sammanfattning av åren 2004-2008), Haglund och 
Olofsson 2009) som en fortsättning av tidigare övervakning (Naturvårdsverket 
2007). Förekomsten av organiska substanser i slam från åtta svenska avloppsre-
ningsverk (ARV); Stockholm (Henriksdal), Göteborg (Ryaverket), Umeå (Öhn), 
Borås (Gässlösa), Eslöv (Ellinge), Alingsås (Nolhaga), Floda och Bollebygd, har 
undersökts. Följande ämnen/ämnesgrupper har ingått i studien: bromerade difenyl-
etrar, klorparaffiner, fluorerade ämnen, fosfatestrar, ftalater, butylhydroxytoluen, 
klorbensener, klorfenoler, triclosan, organotennföreningar, siloxaner, metaller samt 
klorerade dibenso-p-dioxiner, dibensofuraner och bifenyler. 
 

Resultat 
Liksom tidigare år var slamhalterna generellt lika såväl mellan reningsverk som 
över tid, d v s  mellanårsvariationen var generellt lika stor som variationen mellan 
olika reningsverk. Avvikande halter har dock uppmätts: Slamprover från Umeå 
ARV innehåller mer di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) (Figur 1) och ofta även mer di-
isodecylftalat än övriga reningsverk. Totalhalten ftalater är också högre i slampro-
ver från Umeå ARV (Figur 2). Vidare innehåller slamprover från Gässlösa ARV 
generellt flera olika fluorerade ämnen och ofta i högre halter än övriga reningsverk 
(Tabell 1), vilket förmodligen beror på att reningsverket processar avloppsvatten 
från textilindustrin.  
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Figur 1. Di-(2-etylhexyl)ftalat-halter (DEHP) i avloppsreningsslam år 2004-2008. 
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Figur 2. Totalhalt ftalater i avloppsreningsslam år 2004-2008. 
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Tabell 1. Sammanställning av resultat från 2008-års prover, perfluorerade ämnen (ng/g TS).          

 Rya-verket Nolhaga Umeå Henriksdal Gässlösa Floda Ellinge Bollebygd 

PFHxA 0.99 0.90 0.70 2.72 3.63 <0.40 <0.40 <0.40 

PFHxS <0.15 <0.15 0.18 0.19 0.19 <0.15 <0.15 <0.15 

PFHpA 0.29 0.55 <0.2 0.51 2.75 <0.2 <0.2 <0.2 

PFOA 2.24 3.98 1.18 4.0 13.7 0.88 0.86 1.04 

PFNA 0.45 0.94 0.32 1.03 12 0.39 0.56 0.41 

PFOS 20.2 6.43 45.8 37.4 39.6 3.77 7.86 9.17 

PFOSA 0.15 <0.15 <0.15 0.22 0.30 <0.15 0.16 <0.15 

PFDA 1.65 3.44 1.34 6.53 26.4 1.15 2.46 1.95 

PFUnA 1.49 4.15 0.69 2.72 89.2 0.86 1.23 0.58 

PFDS 0.93 0.4 1.91 3.31 0.6 <0.4 0.49 <0.4 

PFDoA 2.25 2.84 1.18 4.17 10.1 1.08 1.77 0.96 

PFTrDA <0.3 0.50 <0.3 0.49 8.93 <0.3 <0.3 <0.3 

PFTeDA <0.3 0.33 0.32 0.41 0.53 <0.3 <0.3 <0.3 

PFPeDA <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 0.5 <0.4 <0.4 <0.4 

PFBS <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 

 
 

Slutsatser 
 Liksom tidigare år var halterna av föroreningar i slam generellt lika såväl 

mellan reningsverk som över tid. 
 Slamprover från Umeå ARV innehöll mer di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 

än övriga reningsverk. 
 Slamprover från Gässlösa ARV innehöll generellt flera olika fluorerade 

ämnen och ofta i högre halter än övriga reningsverk 
 

Rekommenderas fler analyser?  
Inga rekommendationer ges i denna rapport. 

 
Referenser 
Naturvårdsverket, Sverige, Mljöövervakning av slam, Redovisning av resultat från 
2004-2006 års provtagningar, 2007. 
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Sork 

Rapport/Rapporter: 
NRM Report 2:2010, Metals and organic contaminants in bank voles (Myodes 
glareolus) from northern, central and southern Sweden, Lind och Odsjö 2010. 
 

Bakgrund och tidigare publicerade studier 
Inom det svenska miljöövervakningsprogrammet för miljöföroreningar undersöker 
man förekomsten av kontaminanter över tid och rum i utvalda arter. De inkludera-
de arterna och lokalerna för provtagning är utvalda enligt särkilda kriterier (Odsjö 
and Olsson 1979; Odsjö and Olsson 1979; Odsjö and Olsson 1989). I denna studie 
har skogssork använts som matris och i de två efterföljande refererade studierna har 
ren, älg och stare fått representera den terrestra miljön (se efterföljande sidor). 
Skogssork (Myodes glareolus) finns i olika typer av biotoper från skogslandskap 
till subalpina områden över stora delar av landet. Sork har samlats in på olika loka-
ler i den nationella miljöövervakningen av smådäggdjur sedan 1970- och 80-talet. 
Insamlade sorkar har förvarats frysta i Miljöprovbanken och finns därigenom till-
gängliga för retrospektiva analyser. I denna studie har skogssorkar insamlade 2001 
använts.  
 

Syftet med studien/studierna 
NRM har utfört en screening av miljöföroreningar i matrisen skogssork (NRM 
Report 2:2010, Metals and organic contaminants in bank voles (Myodes glareolus) 
from northern, central and southern Sweden, Lind och Odsjö 2010). Analyserna är 
gjorda på skogssork insamlade hösten 2001 från fem lokaler i södra, mellersta och 
norra Sverige. Tre av lokalerna (N:a Kvill, Grimsö, Vindeln) representerar skogs-
landskap och två av lokalerna (Vålådalen, Ammarnäs) representerar en subalpin 
biotop. Från varje lokal har tre homogenat på lever respektive muskel preparerats 
med tio individer i varje homogenat. Analyserade ämnen är 14 metaller och grund-
ämnen (Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn, Hg), klorerade ämnen 
(DDT, DDE, DDD, α-HCH, β-HCH, γ-HCH (lindan), HCB samt PCB 28, 52, 101, 
118, 138, 153 och 180), bromerade flammskyddsmedel (HBCD samt PBDE 47, 99, 
100, 153 och 154), fenolära föreningar (4-t-oktylfenol, 4-nonylfenol, pentaklorfe-
nol, triclosan) och 15 perfluorerade substanser (PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, 
PFDcA, PFUnA, PFDoA, PFTriA, PFTeA, PFPeDA, PFBS, PFHxS, PFOS, 
PFDcS, PFOSA). 
 

Resultat 
Halterna av samtliga analyserade ämnen var låga/mycket låga i skogssork. Ingen 
generell geografisk trend gick att urskilja i materialet. Metaller och grundämnen 
analyserades i lever. Ingen av de toxiska metallerna Pb, Cd och Hg förekom i höga 
halter hos sork från någon av lokalerna (Figur 1). Kadmium var den metall som 
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förekom i högst halt och sorkar från Grimsö (0,25 µg/g färskvikt), Vindeln (0,20 
µg/g färskvikt) och N:a Kvill (0,16 µg/g färskvikt) hade de högsta halterna. Den 
högsta kvicksilverhalten ( 0,09 µg/g färskvikt) fanns i sork från Vålådalen.  
 
Figur 1. Kadmium, bly och kvicksilver (µg/g färskvikt) i levervävnad från skogssork insam-
lade i 5 olika svenska lokaler. 
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Klorerade ämnen analyserades i muskelvävnad och resultat återges i Figur 2. Hex-
aklorbensen (HCB) var det enda ämnet som var kvantifierbart i alla prover från alla 
lokaler. Halterna var dock låga och några geografiska trender kunde inte skönjas. 
Bland de analyserade PCB-kongenerna återfanns PCB-153 i kvantifierbara halter i 
prover från N:a Kvill och Vålådalen.  
 
Figur 2. Klorerade ämnen (ng/g färskvikt) i muskelvävnad från skogssork insamlade i 5 
olika svenska lokaler. 
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Bromerade flammskyddsmedel kunde, bortsett från ett muskelprov av HBCD (4.4 
ng/g färskvikt från Vindeln), detekteras i enstaka muskelprover i koncentrationer 
understigande 0.5 ng/g färskvikt. Triclosan hittades i kvantifierbara mängder i 
muskelprover från alla lokalerna utom Vålådalen. 4-nonylfenol hittades i kvantifi-
erbara mängder i muskelprov från N:a kvill och Vålådalen. 
De perfluorerade ämnena PFUnA, PFHxS och PFOS förekom i kvantifierbara 
halter i samtliga analyserade leverprover. PFNA, PFDcA, PFDoA, PFTriA fanns 
också i kvantifierbara halter i alla prov från alla lokaler utom Ammarnäs och Grim-
sö. PFOS var det dominerande ämnet i alla lokaler och den högsta halten återfanns 
i ett prov från Vindeln (17,5 ng/g färskvikt). Det högsta medelvärdet återfanns i 
proverna från Vålådalen (12,4 ng/g färskvikt) tätt följt av proverna från Vindeln 
(12,3 ng/g färskvikt). Skogssork från Ammarnäs uppvisade de lägsta halterna av 
PFOS (3,04 ng/g färskvikt). Inga geografiska trender kunde skönjas. 
 
Figur 3. Perfluorerade ämnen (ng/g färskvikt) i levervävnad från skogssork insamlade i 5 
olika svenska lokaler. 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

Vind
eln

Vind
eln

Vind
eln

Grim
sö

Grim
sö

Grim
sö

Am
marn

äs

Am
marn

äs

Am
marn

äs

N.a
 K

vil
l

N.a
 K

vil
l

N.a
 K

vil
l

Vålå
da

len

Vålå
da

len

Vålå
da

len

PFNA

PFDcA

PFUnA

PFDoA

PFTriA

PFHxS

PFOS

 
 
I sorkarna från Vålådalen detekterades förvånande höga halter av flera substanser 
jämfört med sork från övriga insamlingslokaler. Både HCB, CB-153, BDE-153 och 
ett flertal av de analyserade perfluorerade substanserna var högst i sork från Vålå-
dalen. Anledningen till detta är okänd, men en förklaring kan vara att sork i Vålå-
dalen i högre utsträckning livnär sig på mossor och lavar. Lavar är kända för att 
absorbera kontaminanter i atmosfärisk deposition och de högre halterna i sorkarna 
som äter dessa kan återspegla långväga luftburna föroreningar. 
 

Slutsatser 
 Halterna av samtliga analyserade ämnen var låga/mycket låga i skogssork. 
 Ingen generell geografisk trend gick att urskilja i materialet. 
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Rekommenderas fler analyser?  
Inga rekommendationer ges i rapporten. 

 
Referenser 
Odsjö T and Olsson M (1979). "Förslag till  miljögiftsprogram inom Program för 
övervakning av miljökvalitet (PMK)."  
 
Odsjö T and Olsson M (1979). Program och arbetsbeskrivning vid miljöprovban-
ken. Rapport till Statens Naturvårdsverk. 
  
Odsjö T and Olsson M (1989). Övervakning av miljögifter i levande organismer. 
Rapport från verksamheten 1988. Naturvårdsverket. Rapport 3664. 
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Ren/Älg 

Rapport/Rapporter: 
NRM Report7:2008, Organic Contaminants in Moose (Alces alces) and Reindeer 
(Rangifer tarandus) in Sweden from the past twenty years, Danielsson et al. 
 

Bakgrund 
En screeningstudie har utförts med ren och älg som matris för att bl a undersöka 
förekomsten av nya eller dåligt undersökta kontaminanter i de landlevande orga-
nismerna och (retrospektivt) följa utvecklingen av främmande ämnens halter i des-
sa organismer över tid. 
 

Tidigare publicerade studier 
Tidstudier av DDT, PCB, metaller och spårämnen i älg och ren har tidigare utförts 
(Odsjö et al. 2007a,b) samt av HCH och HCB i ren (Odsjö et al. 1998).  
 

Syftet med studien/studierna 
NRM har undersökt förekomsten av ett antal ämnen/ämnesgrupper i matriserna älg 
och ren (NRM Report7:2008, Organic Contaminants in Moose (Alces alces) and 
Reindeer (Rangifer tarandus) in Sweden from the past twenty years, Danielsson et 
al.) då osäkerhet råder om spridning och ackumulation av dessa i den terrestra mil-
jön. Bl a undersöktes: klorbensen, HCBD, oktaklorstyren, PCB, DDT, klordan, 
HCH, PBDE, dioxiner, furaner, endosulfan, heptaklor, pentaklorfenol och PAH. 
Vävnader och organ från älg och ren har sitt ursprung i mellersta Sverige (Grimsö) 
respektive norra Sverige (norra Lappland). Älgproverna representerar perioden 
1986-2005 och de flesta är av hankön. Ett homogenat av muskel har beretts per år 
under perioden baserat på 10 g av tio individer per år. Renproverna kommer från ca 
3-åriga djur av hankön. Provserien omfattar perioden 1987-2006. Ett homogenat 
per år bereddes baserat på 12 g muskel från tio individer per år. 
 

Resultat 
Många av de analyserade ämnena har uppmätts i koncentrationer under detektions-
nivån (LOD) under alla eller de flesta av de undersökta åren. Till dessa hör: tri- och 
tetraklorbensener, HCBD, PCB 28, 52 och 101, DDT, DDD, klordaner, PBDEer, 
HBCD, tributylfosfat, endosulfan, heptaklor och klorfenol.  Halterna av de analyse-
rade ämnena funna i älg och ren är i många fall lägre än de nivåer som observerats 
i fisk från såväl limniska som marina områden, exempelvis har PBDE och HBCD 
knappt detekterats i vare sig älg eller ren men finns närvarande i både insjöfisk och 
havsfisk (Bignert et al. 2008).  
Penta- och hexaklorbensen, oktaklorstyren, polyklorerade bifenyler (PCB-118, -
138, -153, -180), α- och β-hexaklor-cyklohexan och polycykliska aromatiska 
kolväten har däremot samtliga uppmätts i koncentrationer över LOD under samtli-



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6445 
Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön? 

 

175 

ga eller större delen av åren under den undersökta perioden, men överlag i låga 
koncentrationer. Halterna av dessa ämnen har sjunkit med undantag för PAH som 
återfunnits i ungefär samma koncentration under hela perioden, troligen på grund 
av att PAHer i regel bildas ofrivilligt i förbränningsprocesser på många olika plat-
ser och påverkas därför mindre av regleringar och ansträngningar för att minimera 
utsläpp. Troligen återspeglas dessa åtgärder däremot i nedgången av de övriga 
ämnena (Kurvorna för PCB-153 ges som exempel i Figur 1): den genomsnittliga 
årliga nedgången ligger mellan 3% och 10% med undantag för α-HCH som mins-
kat med 22% i älg och 17% i ren. Dessa resultat är i linje med vad som observerats 
i biota från insjöar och marina områden i Sverige (Bignert et al. 2008, Bignert 
2001). 
 
Figur 1. Nivåer (ng/g lipidvikt) av PCB-153 i älg och ren. 

 
 
Koncentrationerna av PFCs i både älg och ren var i allmänhet låga. Samtliga analy-
serade prover hade koncentrationer under LOQ. Halterna PCDD och PCDF var 
också huvudsakligen låga, med sammanlagt värde på TCDD-ekvivalenter (inklusi-
ve PCDD, PCDF och icke-orto PCB) i spannet 3.4-15 och 1.5-2.8 pg/g lipidvikt i 
älg respektive ren.  
 

Slutsatser 
 Många av de analyserade ämnena har uppmätts i koncentrationer under 

detektions-nivån (LOD) under alla eller de flesta av de undersökta åren. 
 Halterna av de analyserade ämnena funna i älg och ren är i många fall 

lägre än de nivåer som observerats i fisk från såväl limniska som marina 
områden. 
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 Halterna av de detekterbara ämnena har i regel sjunkit med undantag för 
PAH som återfunnits i ungefär samma koncentration under hela perioden. 

 
 

Rekommenderas fler analyser?   
Inga rekommendationer i denna rapport. 
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Stare 
 

Rapport/Rapporter: 
NRM Report 6:2008, Metals and Organic Contaminants in Starling (Sturnus vul-
garis) from central and southern Sweden, Odsjö et al. 
 

Bakgrund och tidigare publicerade studier 
Starar har använts som matris för att spåra kontaminanter i miljön sedan mitten av 
60-talet i Sverige. Starar används också i detta syfte i exempelvis USA (Jacknow et 
al. 1986) och Finland (Paasivirta et al. 1985). Starungar anses som goda represen-
tanter för det område de lever i eftersom de blir matade av föda, huvudsakligen 
invertebrater, som hämtats från boets närhet. Starar har bl a använts som matris för 
att screena DDT, PCBer, metaller och spårtämnen (Odsjö 2000).  
 

Syftet med studien/studierna 
NRM:s studie på starar (NRM Report 6:2008, Metals and Organic Contaminants in 
Starling (Sturnus vulgaris) from central and southern Sweden, Odsjö et al.) syftar 
till att ge en aktuell bild av ett antal metallers, pesticiders och några ofullständigt 
kända föroreningars förekomst i den svenska naturen. Som matris har valts unga 
starar (ca 3 veckor gamla, d v s kort innan de var flygfärdiga) från 8 övervaknings-
lokaler från den södra delen av Sverige (Figur 1). Fåglarna är insamlade under 
2006 och från dem har vävnad från muskel och lever analyserats. Varje lokal repre-
senteras av ett lever- och ett muskelhomogenat omfattande lika mängd vävnad från 
tio individer. I studien mättes förekomsten av 54 pesticider, 13 metaller och grund-
ämnen, 13 bromerade flammskyddsmedel, 5 fenolära ämnen och 15 perfluorerade 
ämnen. 
Figur 1. Provtagningsplatser   
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Resultat 
Av pesticiderna förekom mätbara spår av endast klorpyrifos och β-HCH (just över 
LOD).  Ingen av metallerna eller grundämnena förekom i anmärkningsvärt höga 
halter i någon av lokalerna. Kadmium återfanns i 4 av de 8 lokalerna (medelvärde 
0.023 mg/kg färskvikt) och de högsta halterna uppmättes i Krankesjön, Ottenby 
and Fleringe. Bly påvisades över detektionsgränsen i 6 av 8 lokaler (medelvärde 
0.187mg/kg färskvikt) och de högsta halterna detekterades i Kranskesjön och Ty-
resta (0.382 och 0.276 mg/kg färskvikt). Den högsta kvicksilverhalten påvisades i 
Ottenby (12.6 µg/kg färskvikt) och den lägsta i Svartedalen (2.6 µg/kg färskvikt) 
(Figur 1). 
 
Figur 1. Sammanställning av relativa magnituder av metaller i starar från de 8 undersökta 
lokalerna. 

 
 
Av bromerade flamskyddsmedel analyserades tetra-, penta-, hexa-, octa-, nona-, 
deca- BDE and HBCDD (Figur 2). I överensstämmelse med tidigare studier av 
terrestra arter (Jaspers et al. 2006) visade sig den dominerande kongenern på samt-
liga lokaler vara BDE99. Den hösta halten av PBDEer fanns i Boa Berg (258 ng/kg 
färskvikt), där även BDE99 hade sin högsta halt (132 ng/kg färskvikt). Koncentra-
tionerna av octa-, nona- och deca- BDE liksom av HBCDD visade sig ligga under 
kvantifieringsnivån (LOQ) på samtliga åtta lokaler.  
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Figur 2. Sammanställning av relativa magnituder av PBDEer i starar från de 8 undersökta 
lokalerna. 

 
 
Inom gruppen fenolära ämnen analyserades 4-tert-oktylfenol, 4-nonylfenol, triklo-
san, pentaklorfenol och bisfenol A. Detekterbara halter av triklosan återfanns på 
samtliga lokaler. Högsta halten av triklosan uppmättes i Boa Berg (0.25 ng/g färsk-
vikt) och den lägsta i Tiveden (0.02 ng/g färskvikt). Höga värden på blankprover 
störde analyserna av oktyl- och nonylfenol, vilket gör att resultaten därmed inte 
kan anses vara tillförlitliga. Koncentrationerna av pentaklorfenol och bisfenol A 
låg under detektionsgränsen på samtliga lokaler (LOD: 5 resp.10 ng/g färskvikt). 
Av samtliga perfluorerade ämnen (PFC) i denna studie var Perfluoroktan sulfonat 
(PFOS) den dominerande med en genomsnittlig halt på 3,5 ng/g, färskvikt. PFOS 
har fasats ut under 2002 men ännu har ingen nedgång kunnat spåras i miljön. I 
starar från nästan samtliga lokaler fanns PFNA, PFUnA och PFTriA med en ge-
nomsnittlig halt av ca 0,6 ng/g, färskvikt, följt av PFDoA med en genomsnittlig 
koncentration av 0,3 ng/g, färskvikt. Detekterbara men låga halter av PFHxA och 
PFOSA fanns sporadiskt. Koncentrationerna av PFHpA, PFOA, PFDcA, PFTeA, 
PFPeDA, PFBS och PFDcS var samtliga under respektive substans detektionsnivå 
på samtliga lokaler (Figur 3). I överlag är de detekterade halterna av PFC i stararna 
lägre än de som rapporterats i havsfåglar (t ex Verreault et al. 2005), vilket förmod-
ligen återspeglar de perfluorerade ämnenas preferens för vattenmiljön (Prevedouros 
et al. 2006). 
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Figur 3. Sammanställning av relativa magnituder av PFC i starar från de 8 undersökta 
lokalerna. 

 
 

 
Slutsatser 
 Analyserna av mer än 50 pesticider visar att det endast förekom mätbara 

spår av klorpyrifos och β-HCH (just över LOD).   
 Ingen av metallerna eller grundämnena förekom i anmärkningsvärt höga 

halter i någon av de 8 lokalerna. 
 I överensstämmelse med tidigare studier av bromerade flammskyddsmedel 

i terrestra arter visade sig den dominerande kongenern på samtliga lokaler 
vara BDE99. 

 Detekterbara halter av triklosan återfanns på samtliga lokaler. Högsta hal-
ten av triklosan uppmättes i Boa Berg (0.25 ng/g färskvikt). 

 Av samtliga perfluorerade ämnen (PFC) uppmätta i denna studie var Per-
fluoroktan sulfonat (PFOS) den dominerande med en genomsnittlig halt på 
3,5 ng/g, färskvikt. 
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Rekommenderas fler analyser?  
Inga rekommendationer ges i denna studie. Användandet av stare som matris har 
pågått sedan mitten av 60-talet. 
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Vilka halter av 
miljöfarliga ämnen
hittar vi i miljön?
Resultat från miljöövervakningens 
screeningprogram 2008-2010

Rapporten sammanfattar resultat som kommit fram 

inom miljöövervakningens screeningprogram under 

2008–2010 och ger rekommendationer om eventuella 

framtida åtgärder för de kemiska ämnen som studerats. 

Här ges en kort sammanfattning av resultaten. Syftet 

med screeningen är att få en uppfattning om vilka halter 

av ett antal kemiska ämnen som vi kan hitta i miljön, 

samt i vilken mån människor riskerar att exponeras för 

dessa ämnen.
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