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Sammanfattning 
SWECO VIAK har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en 
litteraturstudie av ett 80 tal ämnen som kan bli aktuella för screening 
inom den nationella miljöövervakningen. Dessutom har en 
litteraturstudie om nanopartiklar genomförts. 

Litteraturstudierna omfattade fysiokemisk information, begränsningar 
och förbud som berör ämnena, toxikologiska och ekotoxikologiska 
data, hantering och emissioner av ämnena, spridning och omvandling 
i naturen, förekomst i miljö och människa, en PBT bedömning (dvs. 
en bedömning av ämnenas motstånd mot nedbrytning, ämnenas 
bioackumulationspotential och ämnenas toxicitet), en bedömning av 
möjliga matriser där ämnena kan återfinnas samt möjliga metoder för 
analys av ämnena.  

För att förbättra överskådligheten presenteras detaljerad information 
om de olika ämnena i ämnesrapporter som bifogas huvudrapporten. I 
själva rapporten redovisas varje ämnesgrupp i översiktliga tabeller 
där en del av informationen om varje ämne återfinns. 

En rad olika informationskällor har använts. Dessa innefattar olika 
ämnesdatabaser, rapporter från statliga och överstatliga organ, 
vetenskapliga databaser där nyare information återfinns och olika 
tillverkares/importörers/exportörers information om de olika ämnena. 

De studerade ämnesgrupperna är, med en kortfattad beskrivning: 

Aminer är en grupp alifatiska eller aromatiska ämnen där minst en 
amingrupp ingår. Alla ämnen i gruppen är faroklassificerade och 
tillgången på toxikologiska och ekotoxikologisk data är förhållandevis 
god. Ämnena inom gruppen används bl.a. som smörjmedelstillsatser 
och tre ämnen i gruppen är högvolymsprodukter. Några av ämnena 
bedöms vara något intressanta för screening pga. de påträffats i 
miljön och kan ha negativa hälso- och miljöeffekter. 

Biocider är en liten grupp ämnen som bl.a. används i färger. Alla 
ämnena i gruppen är faroklassificerade som mycket giftiga för 
vattenlevande organismer och tillgången på toxikologiska och 
ekotoxikologisk data är förhållandevis god. Ett av ämnena i gruppen 
bedöms vara något intressant för screening pga. de förhållandevis 
låga ekotoxikologiska effekthalterna och den icke försumbara 
mängden som registreras.  

Estrar innefattar både estrar med enkla och polyaromatiska 
substituenter och alifatiska estrar. Två ämnen i gruppen är 
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faroklassificerade som mycket giftiga för vattenlevande organismer 
och tillgången på ekotoxikologiska data är förhållandevis god. 
Ämnena ingår i olika industriella kemikalieprodukter och de flesta är 
högvolymskemikalier i EU. Två av ämnena i gruppen bedöms vara 
något intressanta för screening pga. de förhållandevis låga 
ekotoxikologiska effekthalterna och den icke försumbara mängden 
som registreras.  

Heterocykliska ämnen innefattar fyra ämnen vars enda strukturella 
likhet är att de innehåller minst en aromatisk ring. Flera ämnen i 
gruppen är faroklassificerade som mycket giftiga för vattenlevande 
organismer och tillgången på ekotoxikologisk data är begränsad. 
Ämnena ingår i olika industriella kemikalieprodukter och inga är 
högvolymskemikalier i EU. Ämnena i gruppen bedöms vara mindre 
intressanta för screening. Framförallt för att förhållandevis små 
mängder registreras årligen.  

Organiska fosfater och svavelföreningar innefattar tre ämnen utan 
strukturella likheter. Alla tre ämnen är högvolymsprodukter i EU och 
används som tillsatsämnen i kemikalie/plast -industrin. Ett av ämnena 
i gruppen är något intressant för screening eftersom registreringen 
ökar samtidigt som ämnet är misstänkt cancerframkallande.  Dock är 
registreringen av detta ämne i Sverige förhållandevis låg (20 ton/år). 

Organiska halogener innefattar åtta ämnen. Samtliga är 
faroklassificerade som mycket giftiga för vattenlevande organismer 
och tillgången på ekotoxikologiska data är god. Fyra ämnen är 
dessutom misstänkt cancerogena. De flesta ämnen i gruppen är 
bekämpningsmedel och fyra ämnen är högvolymsprodukter. Flera 
ämnena i gruppen bedöms vara intressanta för screening pga. 
mycket hög giftighet gentemot vattenlevande organismer. Extra 
intressant i denna grupp är cypermetrin vars användning förväntas 
öka för att skydda timmerupplag mot skadedjurangrepp. 

Organiska jonföreningar innefattar sexton anjoniska ämnen som 
alla innehåller minst en bensenring. Flera av ämnena är 
alkylbensensulfonater och några av dessa har linjära alkylgrupper 
vilket innebär att de är s.k. linjära alkylbensensulfonater (LAS). Inga 
av ämnena i gruppen är faroklassificerade. Ämnen förekommer 
främst i olika rengörings- och ytbehandlingsprodukter och elva ämnen 
i gruppen är högvolymsprodukter i EU.  Tillgången på 
ekotoxikologiska data är varierande men flera av ämnena tycks vara 
relativt giftiga för vattenlevande organismer.  Flera ämnen i denna 
grupp bedöms vara intressanta för screening främst för att stora 
mängder registreras årligen samtidigt som den huvudsakliga 
användningen är i sådana produkter där en spridning till omgivningen 
via t.ex. reningsverk är möjlig. 
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Pigmentämnen innefattar 10 gula, 3 orange, 13 röda, 3 lila, 1 blå och 
2 gröna pigmentämnen. Hela gruppen är mycket heterogen vad gäller 
molekylstruktur, egenskaper, farlighet förr människa och miljö samt 
registrerade mängder. I denna studie är detta den grupp av ämnen 
som det finns minst information om i förhållande till den mängd som 
registreras. Trots bristen på information bör inte denna grupp 
uteslutas från screening. Däremot kan det viktigaste kriteriet för urval 
av pigmentämnen till screening tänkas vara den registrerade 
mängden. Ur detta hänseende framstår det enda blå pigmentämnet 
som en lämplig kandidat med en registrerad mängd av 1250 ton år 
2004 samtidigt som det finns förhållandevis mycket information om 
detta ämne.   

Betongtillsatser innefattar 7 ämnen vars enda gemensamma 
nämnare är att de alla används som tillsatsämnen vid 
betongtillblandning. Flertalet av dessa ämnen är faroklassificerade 
och alla ämnen är högvolymsprodukter inom EU samtidigt som 
mycket stora mängder registreras i Sverige årligen (100 – 12000 ton). 
Tillgången på ekotoxikologisk data är varierande men flera av 
ämnena tycks vara relativt giftiga för vattenlevande organismer.  Flera 
ämnen i denna grupp bedöms vara intressanta för screening främst 
för att mycket stora mängder registreras årligen samtidigt som deras 
miljöfarlighet inte är obetydlig.  

Nanopartiklar är inte en ämnesgrupp i egentlig mening. Istället är 
detta en materialkategori som kännetecknas av rymdstrukturer på en 
skala < 100 nm. I denna rapport behandlas främst nanopartiklar vilket 
innefattar både linjära och partikulära nanomaterial men inte nanoytor 
(ytbeläggningar). Nanopartiklar kemiska sammansättning varierar 
mellan helt oorganiska nanopartiklar, kolnanopartiklar och 
nanokompositer. Pga. av sin storlek kan nanopartiklar passera en rad 
biologiska barriärer inklusive cellmembran och blod-hjärn barriären. 
Nanopartiklars speciella egenskaperna (t.ex. hög reaktivitet) beror 
bl.a. på den extremt stora ytan i förhållande till volymen vilket innebär 
att en stor andel av alla atomer befinner sig på ytan av strukturer, där 
de har en större möjlighet till att interagera med andra abiotiska eller 
biologiska material. Nanopartiklar har i laboratorieförsök visat sig 
kunna ha negativa hälsoeffekter. Trots detta finns det endast 
begränsad kunskap om i vilken grad som exponering för nanopartiklar 
leder till faktiska hälsoeffekter. Det går inte i nuläget att kvantifiera 
varken import, export eller mängden nanopartiklar som används i 
Sverige. Orsakerna är att det i nuläget inte finns några krav på att 
material eller produkter som innehåller nanopartiklar skall rapporteras 
till någon myndighet, varken i Sverige eller på EU-nivå. Dessutom 
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finns det en mycket lång rad användningsområden för nanopartiklar, 
vilket gör att det kan vara besvärligt att sammanställa statistik som på 
ett tillförlitligt sätt kvantifierar användning, export och import. Det 
faktum att mycket stora mängder nanopartiklar (framförallt 
kolpulverbaserade nanopartiklar) använts i en lång rad år före 
begreppet nanopartiklar uppmärksammades, försvårar 
statistiksammanställningen ytterligare.  
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1 Inledning och bakgrund 

Genom att identifiera förekomst och spridning av kemiska ämnen kan 
bedömningar göras av dessa ämnens miljö- och hälsorisker. Så 
kallade screeningsundersökningar är då ett första led i att identifiera 
de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. 
Ämnen som identifieras som riskämnen kan sedan ev. ingå i reguljära 
miljöövervakningsprogram eller i någon annan form av uppföljning.  

I ett vidare perspektiv ger resultaten från screeningundersökningar 
och uppföljningar möjlighet till en fokusering på ämnen som anses 
utgöra en större risk än andra. Detta kan i slutändan få genomslag på 
myndigheters prövningar och bedömningar av dessa ämnen, främst 
avseende riskklassning och hanteringsföreskrifter.   

Syftet med screeningprogrammet inom den nationella miljöövervak-
ningen är att undersöka om ämnen och ämnesgrupper kan återfinnas 
i den svenska miljön och om det finns risk för human exponering för 
dessa.  

För att göra ett urval av vilka ämnen som bör prioriteras och för att 
kunna lägga upp en plan för provtagning och analys av dessa ämnen 
inom screeningundersökningen, behöver viss information samman-
ställas i form av en inledande litteraturstudie.  

SWECO VIAK har med anledning av ovanstående fått i uppdrag av 
Naturvårdsverket att genomföra en litteraturstudie av ett antal 
ämnen/ämnesgrupper, vilka kan komma att bli föremål för screening 
under 2007. Ett 80-tal ämnen har valts ut av Naturvårdsverket.  

SWECO VIAK har för de aktuella ämnena dokumenterat allmän 
information, begränsningar och förbud, toxikologiska och 
ekotoxikologiska data, hantering och emissioner, bedömd spriding 
och omvandling i naturen. Dessutom har den teoretiska fördelningen 
mellan olika miljömatriser beräknats. I de fall data ej funnits vad gäller 
fysiokemiska och ekotoxikologiska egenskaper har dessa beräknats. 
För vissa utvalda ämnen har också en flödesanalys genomförts där 
ett ämnes användning och teoretiska fördelning i olika matriser har 
använts för att beskriva översiktligt hur ett provtagningsprogram för 
ämnet bör se ut. 

Rapporten har sammanställt av Niklas Törneman med stöd av Katrin 
Johansson, Fredrik Sjögren, Matilda Johansson, Johan Holmqvist, 
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Anna Brunzell, Yvonne Ohlsson och Petra Thorvaldsson, samtliga 
från SWECO VIAK. 

2 Metodik 

2.1 Generellt 
I första hand har ett stort antal ämnesdatabaser genomsökts. Även 
vetenskapliga databaser, nationella och internationella myndigheters 
rapporter och Internet har genomsökts. Generellt sett har mer 
information om dessa ämnen återfunnits i den vetenskapliga 
litteraturen jämfört med de vanligare ämnesdatabaserna. 

Många av de ämnen som ingår i detta uppdrag utgörs inte av 
”klassiska” miljögiftsämnen som det brukar finnas relativt mycket 
information om. Detta innebär att för många av ämnena finns det 
relativt lite eller ingen information alls. För dessa ämnen har fysio-
kemiska data och ekotoxikologisk information framtagits via 
beräkningsprogram (främst Epiwin). 

För att beräkna ett ämnes egenskaper behöver denna typ av 
mjukvaror en beskrivning av den kemiska strukturen. För vissa 
ämnen är molekylstrukturen inlagd i en databas som är kopplad till 
mjukvaran. För andra ämnen måste denna molekylstruktur anges. 
Detta har gjorts genom att ämnet ifråga har ritats upp i mjukvaran 
CHEMDRAW varefter molekylstrukturen har genererats i form av en 
s.k. SMILES-kod. SMILES-koden har sedan använts i 
beräkningsmjukvaran för att bestämma fysiokemiska och 
ekotoxikologiska egenskaper. 

2.2 Använda databaser och program 
Nedan beskrivs kortfattat några av de databaser och beräknings-
program som har använts. 

Hazardous Substances Data Base (HSDB) 

Är en databas med fokus på potentiellt farliga ämnen. Alla uppgifter 
som refereras är hämtade från vetenskapliga rapporter. Databasen 
innehåller ett brett spektrum av data från t.ex. olika 
monitoringprogram, tekniska rapporter m.m.  

SPIN-databasen (SPIN) 
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Är en nordisk databas som ger information om i vilka produkter ett 
ämne förekommer och registrerade mängder.  

Kemikalieinspektionens produktregister (KEMI) 

Kemikalieinspektionens databas som anger registrerade mängder av 
olika ämnen och i vilka produkter dessa ämnen ingår i Sverige.  

Level III Model Version 2.80 

SWECO VIAK har använt en fugacitetsmodell för att beräkna i vilka 
matriser som de angivna ämnena troligtvis kan återfinnas efter 
emission. Sådana modeller utgår från en konstant emission till 
omgivningsmiljön för att beräkna omgivningskoncentrationer. 

Fugacitetsmodeller beskriver miljön på förenklat vis i form av 
homogena ”boxar”, eller ”fördelningsrum” där varje fördelningsrum 
representerar en miljömatis t.ex. luft, vatten, mark och sediment. 
Även finare indelningar kan göras, t.ex. sötvatten respektive 
havsvatten, likväl som andra medium såsom t.ex. vegetation eller 
annan biota.  

Med utgångspunkt från ett ämnes egenskaper och emissioner kan 
man med dessa modeller beräkna vart ämnet sannolikt kommer att ta 
vägen, hur det transporteras, hur länge det kommer att finnas kvar i 
olika miljömatriser samt vilka halter som kan förväntas i olika 
matriser. Beräkningarna sker med hjälp av massbalansekvationer, 
där grundprincipen är att lika mycket som går in i en box också går ut 
(när jämvikt har uppnåtts), antingen genom nedbrytning eller genom 
passiva transportprocesser.  

En viktig parameter vid fugacitetsmodellering är beskrivningen av 
miljön, d.v.s. egenskaper hos den omgivningsmiljö som det antas att 
ämnet sprids till. Här kan man definiera t.ex. en urban belastad miljö 
med liten förekomst av ytvatten eller en lantlig miljö med rik förekomst 
av ytvatten. I detta fall har vi använt en av standardmiljöerna som 
finns att tillgå i mjukvaran och som baseras på Ontarioregionen i 
Kanada.  

Den fugacitetsmodell som använts är ”Level III Model Version 2.80” 
från Canadian Environmental Modelling Centre (CEMC). Detta är den 
mest aktuella av förekommande fugacitetsmodeller. 

Det bör nämnas att fugacitetsmodellering inte beskriver spridning av 
”rena” materialpartiklar som t.ex. bildas vid uppbrytning av ett material 
som innehåller något tillsatsämne. Eftersom fugacitetsmodelleringen 
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används för att bedöma i vilka matriser som ämnet återfinns kommer 
därmed denna matris inte att återfinnas vid matrisbedömningen.  

EPIWIN 3.12 

För vissa ämnen har ej empirisk information angående en kemikalies 
egenskaper tagits fram. Som ett alternativ kan man istället använda 
teoretiska samband mellan molekylstruktur och ett ämnes 
egenskaper (s.k. aktivitets-struktur modeller el. QSAR modeller). 
Sådana samband tas antingen fram via empiriska studier av andra 
ämnen och/eller via teoretiska resonemang. Ett exempel är t.ex. att 
antalet kloratomer på en aromatisk ring ofta är direkt relaterat till 
ämnets vattenlöslighet.  

I detta uppdrag har EPIWIN 3.12 använts. Detta program fungerar 
som ett interface gentemot tio olika aktivitets-strukturmodeller som 
utifrån molekylstrukturen hos ett ämne beräknar fysiokemiska 
egenskaper (t.ex. vattenlöslighet, Henrys konstant och ångtryck), 
biologisk och kemisk nedbrytningsbenägenhet, ekotoxicitet och 
benägenhet för biokoncentration. 

I programmet finns en databas med molekylstrukturer för ett stort 
antal ämnen. För ämnen som ingår i databasen behövs endast CAS-
nummer anges för att de olika ämnesspecifika egenskaperna skall 
beräknas. Om ämnet ej existerar i databasen kan istället 
molekylstrukturen anges med hjälp SMILES notation eller via import 
från annan mjukvara.  

EPIWIN 3.12 innehåller också en mycket utförlig databas med 
tillgänglig empirisk information om samma egenskaper som 
beräknas. En grundregel har varit att egenskaper som tagits fram via 
kvalitetssäkrade experiment alltid skall användas istället för 
beräknade egenskaper när detta är möjligt. 

BIOSIS 

Ett problem med alla databaser är hus pass väl de täcker den 
tillgängliga information som finns om ett visst ämne. Dels sker det en 
fördröjning från det att information tagits fram till dess att den förs in i 
databasen, och dels är det inte alltid säkert att all information förs in 
t.ex. på grund av resursbrist hos de som underhåller databasen. 

Därför har vi använt BIOSIS i detta uppdrag. BIOSIS är världens 
största vetenskapliga informationsdatabas som täcker in tusentals 
vetenskapliga tidskrifter från 50 - talet fram till dagens datum. BIOSIS 
är alltid uppdaterad med den absolut senaste informationen från 
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dessa tidskrifter och täcker i princip in alla de ämnesområden för vilka 
information om de olika ämnena skall tas fram enligt 
förfrågningsunderlaget.  

European chemical Substances Information System (ESIS) 

Denna databas kombinerar information från ett antal områden som är 
av intresse för detta uppdrag: 

1. Kemiska och fysikaliska data.  

2. ESIS innehåller både humantoxikologiska och ekotoxikologiska 
data. En del av de studier som redovisas här är det mycket svårt 
att få information om från andra källor eftersom tillverkarens egna 
undersökningar också redovisas. USEPAs ECOTOX-databas 
saknar t.ex. en del av de ekotoxicitetsdata som redovisas här. 
Dessutom innehåller databasen även riskmärkning och 
klassificering.   

3. Både tillverkare och hanteringsområden anges. Dessutom anges 
om detta är en högvolyms- eller lågvolymskemikalie (enligt EUs 
klassificering). 

4. Information om spridning/omvandling i naturen finns. Dock är 
både EPIWIN och HSDB bättre i detta perspektiv. 

 

Andra databaser 

Nedan ges exempel på några andra databaser som har använts i 
uppdraget: 

 ECOTOX vilket är USEPAs viktigaste databas för ekotoxikologisk 
information. 

 RAIS vilket är en metadatabas som samlar toxikologisk 
information och framförallt gränsvärdesinformation (TDI, ADI, RFc 
m.m.). 

 ChemFinder vilket är en databas med länkar till all typ av 
information för en viss kemikalie. 

2.3 Fysiokemisk information  
Kemiska och fysikaliska data (inkl. strukturformler) har erhållits från 
empirisk information i databaser eller via QSAR (sambandet mellan 
en kemikalies molekylstruktur och dess fysiokemiska egenskaper och 
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biologiska effekter) modeller. Information har bl.a. hämtas från HSDB, 
EPIWIN, BIOSIS, ESIS och ChemFinder. 

2.4 Begränsningar och förbud. 
I första hand har kemikalieinspektionens begränsningsdatabas och N-
klass databas brukats för att finna information om svenska och 
europeiska förbud och riktvärden. Dessutom har WHOs rapporter 
genomsökts för att ge information om dricksvattenbegränsningar och 
livsmedelsriktvärden för ämnena ifråga. Den viktigaste informations-
källan förutom N-klass databasen har varit USEPAs Substance 
Registry System (SRS) med information om många ämnens 
klassificering och hantering i det nordamerikanska 
kemikaliehanteringssystemet. 

2.5 Toxikologiska och ekotoxikologiska data  
Ekotoxikologiska data (t.ex . EC50, LC50, LD50, NOEC, LOEC, 
MATC, PEC, PNEC m.m.) har erhållits från databaser, vetenskaplig 
litteratur och QSAR modeller. Dessutom har tillgång till data gällande 
carcinogenicitet, mutagenicitet, reproduktionstoxiska effekter, 
endokrin-störningar samt livsmedelstoxikologiska studier undersökts. 

Här bör nämnas att för många ämnen finns det ofta information om 
akut ekotoxicitet (EC50, LC50) men inte kronisk ekotoxicitet (LOEC, 
NOEC och MATC). I dessa fall redovisas den(de) uppmätta akuta 
toxicitetsvärdena och den(de) beräknade (mha. Epiwin) kroniska 
toxicitetsvärdena. Detta kan resultera i att det beräknade kroniska 
ekotoxikologiska värdet är högre än det akuta.  

Information har erhållits från: HBCD, ESIS, BIOSIS, EPIWIN, RAIS, 
ECOTOX. 

2.6 Hantering/emissioner. 
Data för Sverige och norden har erhållits från SPIN-databasen och 
KEMI:s produktregister. ESIS-databasen har också gett information 
om tillverkare och möjliga användningsområden i Europa medan 
HSDB har använts för information om generella 
användningsområden. Vad gäller volymer så redovisas dels 
registrerad mängd år 2004 och dels den totala registrerade mängden 
1992 - 2004.  
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2.7 Spridning/omvandling i naturen. 
Information angående biologiska och abiotiska omvandlingsprocesser 
har inhämtats från empiriskt framtagen information i databaser eller 
via QSAR-modeller. Speciellt QSAR-modeller har visat sig extra 
lämpliga för att klassificera ett ämne som lätt/svår nedbrytbart.  

För många ämnen har en klassificering gjorts utifrån beräknade 
och/eller uppmätta data som indikerar om ämnet är biologiskt svår- 
eller lättnedbrytbart. 

Information har erhållits från: HSDB, EPIWIN, BIOSIS, ESIS, 
ChemFinder och Level III 2.8. 

2.8 Förekomst i miljö och i människa  
Databaser, vetenskaplig litteratur och rapporter från nationella miljö-
myndigheter i Europa i första hand och USA i andra hand har genom-
sökts. Den absolut största mängden information har erhållits från den 
vetenskapliga litteraturen och inte från de traditionella ämnesdata-
baserna.  

Information har erhållits från: HSDB, BIOSIS, ESIS, Internet och 
nationella miljömyndigheter. 

2.9 PBT-bedömning 
För alla ämnen har en bedömning av ämnets motståndskraft mot 
nedbrytning, persistens  (P), tendens till bioackumulering (B) och 
toxicitet (T) genomförts (en s.k. PBT bedömning). PBT bedömningen 
baseras på på teoretiska beräkningar. Utifrån dessa beräkningar 
klassificeras graden av t.ex. persistens, bioackumulation och toxicitet. 
Om det bedöms att två av de tre PBT parametrarna är mycket viktiga 
för ett ämne klassas det som ett potentiellt PBT-ämne.  

Klassningen och beräkningen har gjorts m.h.a. den webbaserade 
mjukvaran ”PBT profiler” som i vissa fall använder samma beräk-
ningsmetoder som Epiwin för att beräkna ett ämnes egenskaper. De 
regler som används i PBT profiler för klassificering av persistens, 
bioackumulation och toxicitet har utarbetats av USEPA. 
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2.10 Bedömning av matris  

2.10.1 Val av ämne för bedömning av matris 

Inom varje ämnesgrupp har 1-3 ämnen valts ut, vilka har bedömts 
vara speciellt viktiga. För dessa ämnen har en flödesanalys enligt 
2.10.2 genomförts. 

Vid valet har registrerad mängd ställts mot ämnets farlighet så att 
t.ex. ett medelfarligt ämne som importeras i mindre mängder har valts 
före ett mindre farligt ämne som registrerats i större mängder. 
Observera att dessa val inte är självklara eftersom det ofta saknas 
mycket information för många av ämnena samtidigt som det inte finns 
några riktlinjer över  vad som är viktigast t.ex. miljöfarlighet eller 
använd/registrerad mängd.  

2.10.2 Metod för matrisbedömning 

Den teoretiska fördelningen av ett ämne mellan olika miljömatriser 
(jord, luft, vatten och sediment) har beräknats med den 
fugacitetsmodell som beskrivits. 

För utvalda ämnena har en flödesanalys/livscykelanalys genomförts 
med syftet att bedöma i vilka matriser som ämnena i fråga kan 
återfinnas. Kunskap om i vilka produkter som ämnena förekommer 
tillsammans med information om hur dessa produkter används samt 
den teoretiska fördelningen i miljön har utgjort basen för 
flödesanalysen (figur 1). 

I flödesanalysen har först bedömts om ämnet är en högvolyms-
kemikalie (enligt EUs klassificering) i vilket fall provtagning även på 
bakgrundslokaler bör diskuteras eftersom diffus spriding är en 
möjlighet (detta innefattar alltså matrisen hela Sverige i tabell 1 och 
figur 1). Sedan har det bedömts om ämnet används inom industrin 
och/eller i hushåll. Dessutom har skattningar av lämpliga matriser 
genomförts beroende på om ämnet förekommer i inerta 
hushållsprodukter (i vilket fall mätning bör ske i reningsverk) eller icke 
inerta hushållsprodukter (i vilket fall provtagning bör ske nära 
deponier).  

Den metod som har tagits fram baseras delvis på en rapport från 
naturvårdsverket (95) och dels på anvisningar i anbudsunderlaget. 
Den föreslagna modellen är ett koncept vars framtida utformning bör 
diskuteras med Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.  
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Flödesmodellen redovisas i figur 1. De fält som gråmarkeras i 
flödesmodellen i figur 1 kryssas för i tabellen som redovisar 
matrisbedömningar (tabell 1).  

Detta innebär t.ex. att om flödesanalysen visar att ämnet kan 
förekomma i jord och vatten nära industrier där ämnet används (som 
exemplet i figur 1) så kryssas jord och vatten nära industri i som två 
provtagningsmatriser i tabellen som redovisar matrisbedömningen 
(som exemplet i tabell 1). 

Vid den bedömning av matriser som presenteras i rapporten har 
ingen hänsyn tagits till uppmätta halter i olika miljömatriser och i olika 
organismer. Denna information finns dock tillgänglig i de bifogade 
ämnesrapporterna och bör beaktas vid slutgiltigt val av matris. 

Tabell 1. Exempel på en ifylld matrisbedömning för en organisk jonförening. Den 
ifyllda tabellen baseras på flödesanalysen / livscykelanalysen för detta ämnet som 
redovisas i figur 1.  

 

Det bör påpekas att en del möjliga matriser saknas i flödesanalysen 
och efterföljande matrisbedömningstabell: 

• Åkermark behandlat med slam återfinns inte. Detta bör bli aktuellt 
om ämnet kan återfinnas i reningsverk samtidigt som lösligheten 
och bionedbrytningspotentialen är låg. 

• Biota i recipient saknas explicit. Om det kan misstänkas att ämnet 
kan nå en recipient bör t.ex. fisk i denna recipient vara en viktig 
matris, speciellt om ämnet är både B och T i PBT bedömningen. 

• Matrisbedömningen tar inte hänsyn till spridning med ”rena” 
materialpartiklar. 
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Dessutom är användandet av deponi som ett särskiljt 
provtagningsområde ett något oklart angreppssätt. Provtagning i och 
runt deponier får ändå anses vara relevant eftersom deponier utgör 
ändstationen i en produkts livscykel. 
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Högvolyms 
kemikalie 
(HPV)? 

Hela Sverige enligt fugacitet: 
- jord 
- sediment 
- vatten  
- luft 

Produceras i Sverige 
eller används vid 
annan industriell 
verksamhet som 
ingrediens eller 

förbrukningsvara? 

Ingår ämnet i 
byggnads- eller 
anläggnings-

produkter, t.ex. 
betong, isolering, 

asfalt m.m? 

Vid byggnader eller anläggningar enligt fugacitet: 
- jord 
- sediment 
- vatten  
- luft 

Vid deponier som tar emot byggavfall enligt fugacitet: 
- jord 
- sediment 
- vatten  
- luft 

Hushållsprodukt 
eller 

livsmedelstillsats? 

Slut 

Ingår ämnet i inerta 
hushållsprodukter, 

t.ex. bläck till 
färgskrivare eller 

färgpennor?

Dagvatten kopplat till hushåll: 
- (dag)vatten 

Reningsverk kopplat till hushåll: 
- slam 

Effektivitet reningsverk 

- utloppsvatten 
- recipient till reningsverk 

ja 

nej 

ja 

Nära facilitet för användning/produktion enligt fugacitet: 
- jord 
- sediment 
- vatten  
- luft 

Dagvatten kopplat till industri: 
- (dag)vatten 

Reningsverk kopplat till industri: 
- slam 

Effektivitet reningsverk 

- utloppsvatten 
- recipient till reningsverk 

låg 

nej 

Vid deponier som tar emot 
hushållsavfall enligt fugacitet: 

- jord 
- sediment 
- vatten  
- luft 

nej 

ja 

ja 

nej 

ja 

nej 

låg 

hög 

hög 

Ämnet ingår i ej inerta 
hushållsprodukter, t.ex. 
schampo eller smink. 

 

Figur 1.  Modell för flödesanalys av ett ämne som förekommer i en produkt. De 
gråmarkerade fälten indikerar typer av matriser som ämnet bör mätas i. De 
gråmarkerade fälten förs sedan över till en tabell (tabell 1) där de olika matriserna av 
intresse kryssas för.  
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2.11 Möjliga analysmetoder  
Information om möjliga analysmetoder erhölls framförallt från HSDB 
och kemikalieåterförsäljares hemsidor där analysmetoder anges för 
de ämnen som saluförs. Analysmetoder anges endast i de bifogade 
kemikalierapporterna. 

2.12 Betongtillsatser 
För betongtillsatser genomfördes först en inledande genomgång över 
vilka kemikalier som vanligtvis tillsätts betong. Utifrån kunskap om 
registrerade mängder och farlighet av betongtillsatser togs samma 
information som efterfrågats för övriga ämnen och ämnesgrupper 
fram. 

2.13 Nanopartiklar 
För nanopartiklar genomfördes en separat litteraturstudie baserat på 
information som efterfrågades i anbudsunderlaget.  

3 Upplägg och presentation 

Eftersom ett stort antal ämnen ingår i denna litteraturstudie 
presenteras inte all information om varje ämne inne i rapporten 
eftersom detta skulle göra rapporten oöverskådlig. Istället finns 
detaljerad information om de olika ämnena i bilagorna som är 
uppdelade efter de olika ämnesgrupperna.  

Huvudsyftet med arbetet har varit att rapporten skall kunna användas 
som ett beslutsstöd för Naturvårdsverket när beslut skall tas om vilka 
ämnen som skall ingå i 2007 års screening. För varje ämnesgrupp 
har delar av den framtagna informationen kortfattat sammanställts i 
ett antal underrubriker. I slutet av varje ämneskapitel finns också en 
eller två sammanfattande tabeller som beskriver den viktigaste 
informationen om de ämnen som ingår i varje ämnesgrupp.  

I rapporten föreslås det vilka ämnen som anses vara de viktigaste 
inom varje ämnesgrupp (skuggade i sammanfattningstabellerna). 
Dessa är också de ämnen som det har gjorts en flödesanalys på.  

De bifogade ämnesrapporterna har gjorts överskådliga och 
förhållandevis lättolkade och det rekommenderas att även den 
detaljerade ämnesinformationen gås igenom för vissa ämnen.  



 
 

 

 
Naturvårdsverket, Miljöövervakningsenheten 
2006-10-30  
Litteraturstudie om kemiska ämnen i 
produkter inför screening 2007 

 
 

13 (91) 
Uppdrag 1270201000;  

p:\1224\1270201000 littstudie nv 2006\18granskning\rapport nict 
7.doc 

 

 
 

ra
02

s 
20

05
-1

1-
11

 

4 Resultat 

4.1 Aminer 
Allmän information 

Gruppen innefattar både aromatiska och alifatiska ämnen med den 
enda gemensamma nämnaren att minst en amingrupp (NH) ingår. 
Detta är en mycket inhomogen grupp med avseende på fysiokemiska 
egenskaper. T.ex. så varierar Koc mellan 256 och 3*109. De flesta 
ämnen i gruppen har en mycket hög vattenlöslighet vilket bör påverka 
spridning och effekter i miljön. Förekomsten av amingrupper bör 
innebära att fysiokemiska egenskaper för ämnen i denna grupp kan 
påverkas av pH i mark eller jord. 

Begränsningar och förbud 

Inget av ämnena i denna grupp berörs av något förbud eller av några 
riktvärden i omgivningsmiljön. Däremot är alla ämnen i denna grupp 
faroklassificerade. Alla ämnen i gruppen är t.ex. klassificerade som 
farliga eller mycket farliga för vattenlevande organismer. Dessutom är 
framförallt Benzamine, N-phenyl (CAS 122-39-4) med på en lång rad 
begränsningsistor i USEPAs Substance Registry System (SRS) (se 
även sista sidan i ämnesrapporten och förklaringar i bilaga 16).  

Toxikologiska och ekotoxikologiska data 

Det finns en del toxikologiska data för dessa ämnen. De doser som 
ger effekt varierar mycket mellan olika ämnen och olika 
exponeringsvägar. Till exempel varierar det orala LD50 värdet mellan 
200 - 1600 mg/kg kroppsvikt. 

Det finns förhållandevis mycket data om ekotoxikologiska effekter för 
dessa ämnen. Alla har lägsta EC/LC50 värden under 1 mg/l och 
lägsta NOEC/LOEC värden under 0.1 mg/l. Undantaget är CAS 4067-
16-7 som har ett mycket högt beräknat NOEC/LOEC värde. 
Beräknade värden skall dock ses med en viss skepsis.  

Några av ämnena är misstänkt immunotoxiska eller misstänks ha 
toxiska effekter på hjärt- lungsystemet. Ett ämne är cancer-
klassificerat som A4, ej klassificerbart som cancerogent, medan de 
övriga inte är cancerklassificerade.  



 
 

 

 
Naturvårdsverket, Miljöövervakningsenheten 
2006-10-30  
Litteraturstudie om kemiska ämnen i 
produkter inför screening 2007 

 
 

14 (91) 
Uppdrag 1270201000;  

p:\1224\1270201000 littstudie nv 2006\18granskning\rapport nict 
7.doc 

 

 
 

ra
02

s 
20

05
-1

1-
11

 

Hantering och emissioner 

Tre av ämnena är s.k. högvolymsprodukter enligt EUs definitioner. 
Intressant är också att importen och användandet av dessa ämnen 
ökar i samhället. År 2004 registrerades mellan 5-270 ton. 

De aminer som ingår i undersökningen används framförallt inom 
verkstadsindustrin som smörjmedelstillsatser men även som 
syntesråvaror och vid tillverkning av pigment. 

Spridning och omvandling i naturen 

Ämnena i amingruppen har en låg till mellanstor benägenhet för 
mobilitet i den terrestra i miljön. Intressant är att den beräknade (mha. 
fugacitetsmodeller) fördelningen i miljön visar att ämnena fördelar sig 
förhållandevis jämnt mellan vatten och jord, men att de har en mindre 
benägenhet att ackumuleras i sediment. Eftersom flera av ämnena är 
mycket vattenlösliga, och dessutom har en viss benägenhet att 
avdunsta från vatten, innebär att de har potential för långväga 
transport.  

Potentialen för biologisk nedbrytning för dessa ämnen tycks i 
allmänhet vara låg och den snabbaste abiotiska nedbrytningen sker i 
luft med en halveringstid på 0.6 - 3 timmar. Detta skulle kunna antyda 
att långväga transport inte sker eftersom ämnena hinner brytas ner i 
atmosfären.  

PBT-bedömning 

De flesta ämnen i denna grupp har en låg - hög potential för 
bioackumulering och är mestadels låg- mellanpersistenta. Toxiciteten 
enligt PBT-bedömningen är i allmänhet låg vilket inte stämmer 
överens med uppmätta toxicitetsdata. Eftersom PBT-klassificeringen 
baseras på beräknade värden skall dock detta ses med viss skepsis. 
Inget av ämnena klassas som ett potentiellt PBT-ämne (för detta 
krävs att två av kriterierna har prefixet mycket, t.ex. mycket persistent 
och mycket toxisk). 

Förekomst i människa och miljö 

Två av ämnena har hittats i avloppsvatten och i livsmedel. 
Förekomsten av ämnena i livsmedel är något överraskande då 
ämnena, enligt den information som inhämtats i undersökningen, 
mestadels används inom industrin.  
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Bedömning av matris 

Resultatet från flödesanalysen för ämne CAS 68442-68-2 och 4067-
16-7 visas i tabell 2. Dessa ämnen valdes för att de hade låga 
ekotoxikologiska effektvärden samtidigt som de hade de högsta 
registrerade mängderna i gruppen. Det förstnämnda ämnet är en 
högvolymskemikalie enligt EUs definition och diffus belastning bör 
därför mätas i de matriser som fugacitetsmodellering föreslår.  

Ämnena bör förekomma nära industrier där de används i 
tillverkningen, i dagvatten som är kopplat till dessa industrier och i 
slam och utloppsvatten i reningsverk som är anslutna till industrier. 
CAS 4067-17-7 bryts troligtvis ner långsamt i reningsverk, vilket 
innebär att undersökning av detta ämne möjligtvis bör göras i 
recipienter till reningsverk. Eftersom ämnena även kan förekomma i 
byggnadsprodukter bör mätning i anslutning till byggnader eller 
deponier som tar emot byggavfall genomföras. 
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Tabell 2. Föreslagna matriser för provtagning av utvalda aminer. 

 

Sammanställning och slutsatser 

Sammanfattande information för ämnesgruppen presenteras i tabell 
3, för mer detaljerad information hänvisas till bilaga 1. Eftersom dessa 
ämnen används i förhållandevis stora mängder, kan ha negativa 
effekter på organismer i miljön och möjligtvis är humantoxiska är de 
intressanta ur ett screeningperspektiv. De har påträffats i miljön och 
dessutom i förväntade matriser (slam). Det faktum att de dessutom 
har påträffats i livsmedel gör deras relevans för screening ännu 
större. De utvalda ämnena är dessutom mycket vattenlösliga vilket 
bör underlätta transporten i miljön. 
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4.2 Biocider 
Allmän information 

De tre ämnen som ingår i denna grupp har alla en liknade 
molekylstruktur med en aromatring och en eller flera sulfonamid-
grupper. Alla ämnen har en förhållandevis låg affinitet för organiskt 
kol. Ämnena med CAS nummer 1085-98-9 och 731-27-1 har en 
vattelöslighet runt 1 mg/l medan det tredje ämnet har en mycket hög 
beräknad vattenlöslighet. 

Begränsningar och förbud 

Samtliga ämnen i gruppen är faroklassificerade som mycket giftiga för 
vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön. Alla ämnen kan också ge allergi vid hudkontakt och har i 
olika utsträckning faroklassificerats med avseende på irritation av 
ögon och andningsorgan. 

Ett av ämnena, CAS 25646-71-3, finns medtaget i USEPAs 
Substance Registry System (SRS), där det bl.a. finns upptaget på 
listor för ämnen som skall registreras vid användning samt sådana 
som skall redovisas i vilka kvantiteter och vid vilka industrier ämnena 
används (se även sista sidan i ämnesrapporten och förklaringar i 
bilaga 16). 

Toxikologiska och ekotoxikologiska data 

Det finns en del toxikologiska data för ämnena i denna ämnesgrupp. 
Orala LD50 värden varierar mellan 152 och 500 mg/kg kroppsvikt. 

Tillgång på ekotoxikologiska data för biocidgruppen är relativt god. 
För två av ämnena ligger lägsta EC/LC50 värde under 0.1 mg/l, 
medan motsvarande värde för det tredje ämnet, CAS 25646-71-3, är 
0.3 mg/l. Samma trend återfinns i lägsta NOEC/LOEC värde där två 
av ämnena ligger under 0.005 mg/l, medan NOEC/LOEC värdet för 
CAS 25646-71-3 är 0.4 mg/l. 

Två av ämnena är misstänkt immunotoxiska samt misstänks ha 
toxiska effekter på hud.  
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Hantering och emissioner 

Ett av de undersökta ämnena är en s.k. högvolymsprodukt enligt EUs 
definition. Det ämne som importeras i störst kvantitet, 116 ton år 
2004, visar en ökande trend. Importen av de övriga två ämnena är 
betydligt mindre, 5 respektive 7 ton år 2004, och uppvisar en 
minskande trend. 

Två av biociderna i denna rapport används i färg och den tredje som 
framkallare på fotolaboratorier. 

Spridning och omvandling i naturen 

Ämnena i biocidgruppen har låg benägenhet för mobilitet i den 
terrestra miljön. Den beräknade (mha. fugacitetsmodeller) 
fördelningen i miljön visar att ämnena främst förekommer i vatten och 
jord.  

Potentialen för biologisk nedbrytning för ämnena är låg och den 
snabbaste abiotiska nedbrytningen sker i luft med en halveringstid 
mellan 3 – 24 timmar. 

PBT-bedömning 

PBT-bedömning för ämnena i biocidgruppen har resulterat i att 
samtliga ämnen har bedömts vara persistenta, ej bioackumulerbara 
och låg till medeltoxiska.  

Förekomst i människa och miljö 

Två av ämnena har påträffats i livemedel och ett i sediment.  

Bedömning av matris 

Flödesanalysen för ämne CAS 731-27-1 visas i tabell 4. Detta ämne 
valdes för att det hade den högsta registrerade mängden i gruppen 
och låga ekotoxikologiska effekthalter. 

Ämnet bör förekomma i anslutning till industrier där det används i 
tillverkningen, i dagvatten från denna typ av industrier liksom i slam 
och utgående vatten från reningsverk till vilka industrierna är 
anslutna. Beräkningar visar att reningsverkens möjlighet till reduktion 
av ämnet är begränsad, varför även recipienter till reningsverk kan 
vara intressant att undersöka. Eftersom ämnet även kan förekomma i 
byggnadsmaterial bör möjligtvis mätning i anslutning till byggnader 
och deponier för byggavfall genomföras. 
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Tabell 4. Föreslagna matriser för provtagning av utvald biocid. 

 

Sammanställning och slutsatser 

Sammanfattande information för ämnesgruppen presenteras i tabell 
5, för mer detaljerad information hänvisas till bilaga 2. Egentligen är 
det endast ämnet med CAS 731-27-1 som är av intresse för 
screening, på grund av den förhållandevis stora registrerade 
mängden (116 ton) och de låga ekotoxikologiska effekthalterna.   
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4.3 Estrar 
Allmän information 

Denna grupp på sex ämnen innefattar både estrar med enkla och 
polyaromatiska substituenter och alifatiska estrar. Kow och Koc är 
förhållandevis lika trots de varierande molekylstrukturerna medan 
vattenlösligheten vanligtvis är < 1mg/l, utom för CAS 51000-52-3. 

Begränsningar och förbud 

Två av ämnena i gruppen (CAS 142-90-5 och 127519-17-9) är 
faroklassificerade som mycket giftiga för vattenlevande organismer. 
Ett av dessa ämnen är också klassificerat som irriterande för ögon, 
andningsorgan och hud. Ämnena finns upptagna på ett antal 
begränsningslistor i USEPAs Substance Registry System (SRS) bl.a. 
TSCA Inv, CUS02 och FIFRA-Inerts (se även sista sidan i 
ämnesrapporten och förklaringar i bilaga 16). 

Toxikologiska och ekotoxikologiska data 

Toxikologisk data finns angiven för samtliga ämnen utom ett. Variatio-
nen för lägsta orala toxicitet är 2000 till 8850 mg/kg kroppsvikt.   
 
Graden av information rörande ekotoxikologiska effekter för dessa 
ämnen är relativt god. Samtliga ämnes lägsta LC50 och NOEC/LOEC 
värden ligger under 1 mg/ml, med undantag av CAS 2082-79-3 vars 
lägsta LC50 samt NOEC/LOEC värde är 30 mg/l.  
 
Inget av de i gruppen förekommande ämnena har klassificerats med 
avseende på cancerrisk, det finns inte heller några dokumenterade 
misstänkta humantoxiska effekter av ämnena. 
 
Hantering och emissioner 

Huvuddelen av ämnena utgör s.k. högvolymskemikalier enligt EUs 
definitioner. För hälften av ämnena ökar den registrerade mängden, 
medan den andra hälften ligger kvar på samma nivå som tidigare.  År 
2004 registrerades mellan 1 och 145 ton. 

Spridning och omvandling i naturen 

Den beräknade (mha. fugacitetsmodeller) fördelningen i miljön visar 
att ämnena fördelar sig mellan vatten, jord och sediment men inte luft. 
Ämnena tycks generellt sett kunna brytas ned i flera olika 
miljömatriser även om graden av bionedbrytbarhet tycks vara låg. 
Den snabbaste abiotiska nedbrytningen sker i luft med en halve-
ringstid på 3.72 – 13.5 timmar. 
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PBT-bedömning 

Hälften av de undersökta estrarna är persistenta medan den andra 
hälften är mycket persistenta. Samtliga ämnen är ej bioackumuler-
bara, med undantag för ämne CAS 127519-17-9 vilken är 
bioackumulerbar. Toxiciteten hos ämnena varierar, tre av dem är 
mycket toxiska medan toxiciteten ej har kunnat bedömas för 
resterande tre ämnen. Ett av ämnena, CAS 127519-17-9, klassas 
som ett potentiellt PBT-ämne. 
  
Förekomst i människa och miljö 

Ingen information angående förekomst av ämnena i människa eller 
miljö har återfunnits. 

Bedömning av matris 

Resultatet från flödesanalysen för ämnena CAS 51000-52-3 och 
127519-17-9 redovisas i tabell 6. Dessa ämnen valdes för att de hade 
höga registrerade mängder relativt andra ämnen i gruppen, låga 
ekotoxikologiska effekthalter och klassningar som troliga PBT ämnen. 
CAS 2082-79-3 valdes inte trots en hög registrerad mängd pga. höga 
ekotoxikologiska effekthalter medan CAS 693-36- ej valdes ut 
eftersom användningen inte ökar samtidigt som de låga 
ekotoxikologiska gränsvärdena  var beräknade för detta ämne. 

Ett av ämnena, CAS 51000-52-3 är en s.k. högvolymskemikalie i EU 
varför diffus belastning bör mätas i de matriser fugacitetsmodellering 
föreslår. Ämnena bör förekomma nära industrier där de används i 
tillverkningen, i dagvatten kopplat till dessa industrier liksom i slam 
och utloppsvatten i reningsverk anslutna till industrierna.  

Eftersom ämnen även kan förekomma i byggnadsprodukter bör 
möjligtvis mätning ske i anslutning till byggnader eller deponier som 
tar emot byggavfall. Då ämnena ingår i vissa inerta hushållsprodukter 
bör mätning även ske i anslutning till deponier vilka tar emot hus-
hållsavfall. 
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Tabell 6. Föreslagna matriser för provtagning av utvalda estrar. 

 

Sammanställning och slutsatser 
Sammanfattande information för ämnesgruppen presenteras i tabell 
7, för mer detaljerad information hänvisas till bilaga 3. De två ämnen 
som markerats i tabellen ökar i användning, har en hög toxicitet 
gentemot vattenlevande organismer och är antingen potentiella PBT 
ämnen (CAS 127519-17-9) eller så gott som potentiella PBT ämnen 
(CAS 6386-38-5). Därför får dessa anses vara av intresse för framtida 
screeningar.  
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4.4 Heterocykliska ämnen 
Allmän information 

Heterocykliska ämnen är egentligen en mycket stor och heterogen 
grupp av organiska ämnen. I denna studie ingår emellertid endast 
fyra ämnen vars enda strukturella likhet är att de innehåller en 
aromatisk ring. Sammanslagningen av dessa ämnen i en grupp har 
ingen praktisk betydelse eftersom de skiljer sig markant vad gäller 
fysiokemiska egenskaper. 

Begränsningar och förbud 
Flera av ämnena i gruppen är klassificerade som mycket giftiga för 
vattenlevande organismer. Flera är också klassificerade som 
irriterande för ögon, andningsorgan och hud. 2-pyrrolidin (CAS 88-12-
0) är dessutom klassat som misstänkt cancerframkallande. Samtliga 
ämnen ingår i USEPAs Substance Registry System (SRS) där 
framförallt CAS 533-74-4 och 88-12-0 upptas på ett flertal olika listor 
(se även sista sidan i ämnesrapporten och förklaringar i bilaga 16). 
 
Toxikologiska och ekotoxikologiska data 

Toxikologiska och ekotoxikologiska värden för de heterocykliska 
ämnena presenteras i tabell 8. 

Hantering och emissioner 
Inga ämnen i denna ämnesgrupp är högvolymsprodukter (HPV) enligt 
EUs definition. Totalt registrerades 26 ton av dessa ämnen år 2004, 
2-pyrrolidinon (CAS 2687-94-7) står för 2/3 av denna mängd.  
 
Användningsområdena för de ämnen som ingår i denna grupp är 
rengöringsmedel i verkstäder, städ och saneringsföretag samt i 
tryckerier. Ämnena används även som produktionskemikalier vid 
tillverkning av papper och pappersmassa samt som bindemedel och 
lim inom tryckeribranschen.  
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Tabell 8. Sammanställning av heterocykliska ämnens toxikologiska och 
ekotoxikologiska egenskaper. 

  

2-
Pyrrolidinon
e, 1-octyl- 

2-Pyrrolidinone, 1-
dodecyl- 

2H-1,3,5-
Thiadiazine-2-

thione, 
tetrahydro-3,5-

dimethyl- 

2-Pyrrolidinone, 1-
ethenyl- 

Min. 0.886 0.004 0.038 130 

LC/EC50 

Max 18.397 0.455 0.3 4812 

Min. 1.312 0.033 0.06 464 
NOEC/-

LOEC 

Max 1.406 0.102 0.1 464 

Min. 2000 - 47 250 

LD50 

Max 2050 - 87 500 

 

Spridning och omvandling i naturen 
Fugacitetsmodelleringen visar att dessa ämnen främst bör återfinnas i 
vatten och jord med tyngdpunkt på jord. Den terrestra mobiliteten har 
beräknats vara hög endast för CAS 533-74-4. 
 
Information om nedbrytningshastigheter för hela gruppen är mycket 
begränsad. I de fall där det finns data är nedbrytningshastigheten 
relativt begränsad och är angiven som låg (CAS 533-74-4).  
 

PBT-bedömning 
Biokoncentrationsfaktorn (BCF) för dessa för dessa fyra ämnen 
varierar från 2,4 – 73. CAS 2687-94-7 och 2- 2687-96-9 har bedömts 
som toxiska eller mycket toxiska. CAS 533-74-4 har bedömts vara 
persistent. Inget av ämnena har klassats som ett potentiellt PBT-
ämne.  
 
Förekomst i människa och miljö 

Inga av ämnena i denna grupp har påträffats i biologiska eller 
abiotiska miljömatriser. 
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Bedömning av matris 

2h-1,3,5-thiadiazine-2-thione, tetrahydro-3,5-dimethyl- (CAS 533-74-
4) har valts som det mest intressanta ämnet i denna grupp. Detta 
ämne valdes primärt för att det hade låga ekotoxikologiska 
effekthalter och relativt låga toxicitetsvärden relativt den registrerade 
mängden jämfört med andra ämnen i gruppen.   

Den registrerade mängden av detta ämne i Sverige uppgick till 3.1 
ton år 2004, däremot registrerades 123.6 ton mellan åren 1992-2004.  

Resultatet av flödesanalysen redovisas i tabell 9. De enda relevanta 
spridningsvägarna för det utvalda ämnet är jord och vatten nära 
massa- och pappersindustri samt i utloppsvatten och recipient i 
anslutning till reningsverk. Ämnet skulle också kunna förekomma i 
dagvattnet även om denna spridningsväg får anses vara begränsad. 

Tabell 9. Föreslagna matriser för provtagning av det utvalda heterocykliska ämnet. 

 

Sammanställning och slutsatser 

Sammanfattande information för ämnesgruppen presenteras i tabell 
10, för mer detaljerad information hänvisas till bilaga 4. Denna grupp 
är heterogen med avseende på typ av ämne, användningsområden 
samt toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper. Dessutom är 
tillgång till data begränsad för ett flertal av ämnena, vilket får till följd 
att mycket av slutsatserna är osäkra vad gäller förekomst i miljön och 
dess farlighet. Dessa ämnen hanteras också i relativt begränsad 
omfattning. Därför får de anses vara mindre intressanta ur ett 
screeningperspektiv.  
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4.5 Organiska fosfater och svavelföreningar 
Allmän information 

Dessa tre ämnen har i princip inga strukturella egenskaper 
gemensamt vilket förklarar de stora skillnaderna i fysiokemiska 
egenskaper. Detta exemplifieras av att vattenlösligheten varierar 
mellan 10-14 mg/l och 106 mg/l.  

Begränsningar och förbud 
Etanol-2-klorfosfat (CAS 115-96-8) är faroklassificerat som giftigt för 
vattenlevande organismer samt med potential att orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön. Samma ämne är även klassificerat 
som misstänkt cancerframkallande. Den organiska svavelföreningen 
är faroklassificerad med avseende på giftighet vid inandning, 
hudkontakt och förtäring. 
 
Ett av ämnena i gruppen organiska fosfater, CAS115-96-8, finns 
upptagen på ett stort antal av de listor som ingår i USEPAs 
Substance Registry System (SRS) (se även sista sidan i 
ämnesrapporten och förklaringar i bilaga 16). 
 
Toxikologiska och ekotoxikologiska data 

Tillgången till toxikologiska data är begränsad för dessa ämnen. LD50 
värdena för de tre ämnena är 0.126, 430 och 2000 mg/kg, där den 
organiska svavelföreningen står för det lägsta LD50 värdet. 

Det finns relativt mycket data vad gäller ekotoxikologiska effekter för 
dessa ämnen. Lägsta EC/LC50 värden för ämnena i gruppen 
organiska fosfater är 1.1 och 42 mg/l och lägsta NOEC/LOEC är 13 
och 75.2 mg/l. För den organiska svavelföreningen är lägsta EC/LC50 
värde rapporterat till 30 mg/l, inget NOEC/LOEC värde har hittats. 

Ett av ämnena, CAS 115-96-8, misstänks vara cancerogent samt 
lever- och njurtoxiskt. 

Hantering och emissioner 

Samtliga tre ämnen utgör högvolymsprodukter. För de organiska 
fosfaterna ökar registreringen medan den organiska svavelföreningen 
uppvisar en minskande registreringstrend. Registreringen för dessa 
tre ämnen var år 2004 mellan 3 och 465 ton. 

Organiska fosfater används som råvara och flamskyddsmedel inom 
plastindustrin. Organiska svavelföreningar används vid tillverkning av 
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kemikalier och kemiska produkter, det ämne som ingår i undersök-
ningen förekommer bland annat i hårborttagningskrämer. 

Spridning och omvandling i naturen 
De undersökta ämnena har hög benägenhet för mobilitet i miljön. Den 
beräknade (mha. fugacitetsmodeller) fördelningen i miljön visar att 
CAS 115-96-8 och 68-11-1 till största delen fördelar sig mellan vatten 
och jord medan CAS 31570-04-4 har mycket stor benägenhet att 
ackumulera i sediment.  
 
Viss potential för biologisk nedbrytning förekommer för ämnena och 
den snabbaste abiotiska nedbrytningen sker i luft med en halverings-
tid på 10-17 timmar. 
 
PBT-bedömning 

PBT-bedömningen visar att ämnena varierar från ej persistenta till 
mycket persistenta. Samtliga ämnen är ej bioackumulerbara och 
deras teoretiska toxicitet har ej kunnat fastställas med den metod 
som används för PBT-bedömningen. 

Förekomst i människa och miljö 

Etanol-2-klorfosfat (CAS 115-96-8) har påträffats i ytvatten, sediment, 
avloppsvatten, grundvatten och livsmedel.  

Bedömning av matris 

Resultatet från flödesanalysen för ämne CAS 115-96-8 visas i tabell 
11. Detta ämne valdes primärt för att det hade låga ekotoxikologiska 
effekthalter relativt den registrerade mängden jämfört med andra 
ämnen i gruppen samtidigt som det är ett misstänkt 
cancerframkallande ämne. 

Ämnet är en högvolymkemikalie enligt EUs definition och diffus 
belastning bör därför mätas i de matriser fugacitetsmodelleringen 
föreslår. Ämnet bör förekomma i nära anslutning till de industrier där 
det används i tillverkningen, i dagvatten kopplat till dessa industrier 
samt i slam och utloppsvatten från reningsverk till vilka industrierna är 
anslutna.  

Beräkningar visar att effektiviteten i reningsverken är mycket låg för 
detta ämne, varför även recipienter till reningsverken bör kontrolleras. 
Ämnet förekommer också i byggnadsmaterial samt i inerta 
hushållsprodukter vilket medför att mätning vid byggnader samt vid 
deponier för bygg- samt hushållsavfall kan vara aktuella. 
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Tabell 11. Föreslagna matriser för provtagning av utvalda organiska fosfater och 
svavelföreningar. 

 

Sammanställning och slutsatser 

Sammanfattande information för ämnesgruppen presenteras i tabell 
12, för mer detaljerad information hänvisas till bilaga 5 och 6. Trots att 
det registreras betydlig större mängder av CAS 31570-04-4 än av de 
två andra ämnena, är det likväl relativt tydligt att etanol, 2-kloro, fosfat 
(CAS 115-96-8) är intressantare ur screeningsynvinkel, eftersom den 
är tydligt mer toxisk gentemot vattenlevande organismer och 
dessutom misstänkt cancerframkallande. 
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4.6 Organiska halogener 
Allmän information 
De ämnen som valts ut i denna grupp, organiska halogener, är alla 
klorerade aromater med undantag av CAS 55965-84-9. Flera ämnen i 
gruppen har också amingrupper bundna till den klorerade 
aromatringen. Ämnena är relativt heterogena med avseende på dess 
allmänna egenskaper. I tabell 13 presenteras ett urval av ämnenas 
kemiska- och fysikaliska egenskaper. 
 
Tabell 13. Fysiokemiska egenskaper för ämnena i gruppen organiska halogener. 

Allmänna egen-
skaper 

1,3-Benzenedi-
carbonitrile, 
2,4,5,6-tetrach-
loro- 

Urea, N'-(3,4-
dichlorophenyl)-
N,N-dimethyl- 

Urea, N'-(4-
chlorophenyl)-
N,N-dimethyl- 

Urea, N-(3-chloro-4-
methylphenyl)-N,N-
dimethyl- 

Kokpunkt (°C) 350 354 335 347 

Vattenlöslighet (mg/l) 0.6 35 - 42 230 70 

Molekylvikt (g/mol) 266 233 198 213 

Koc 1800 72 - 383 82 – 225 1 - 3467 

Log Kow 2.9 2.7 1.94 2.4 

Ångtryck (mmHg) 0.000057 1.7E-10 - 6.9E-08 5E-07 3.6E-08 - 1.3E-07 

BCF 44.5 <3-74 6-29 14-40 

Allmänna egen-
skaper 

Cyclopropanecar-
boxylic acid, 3-
(2,2-dichloro-
ethenyl)-2,2-
dimethyl-, 
cyano(3-pheno-
xyphenyl)methyl 
ester 

3(2H)-Isothia-
zolone, 5-chloro-
2-methyl-, mixt. 
with 2-methyl-
3(2H)-isothia-
zolone 

1H-1,2,4-
Triazole, 1-((2-
(2,4-
dichlorophenyl
)-4-propyl-1,3-
dioxolan-2-
yl)methyl)- 

Benzene, 1,2-
dichloro- 

Kokpunkt (°C) 200 238 - 262 180 – 250 173 - 180 

Vattenlöslighet (mg/l) 0.004 2.4E05 - 5.4E05 100 – 110 80 - 156 

Molekylvikt (g/mol) 80 115 - 150 342 147 

Koc 580 - 1.6E05 27.88 - 45.15 1900 – 5564 0.0012 - 4654 

Log Kow 6 -0.83 -  -0.34 3.5 - 3.72 0.02 - 4654 

Ångtryck (mmHg) 3.1E-09 - 1.7E-07 0.0054 - 0.031 1E-06 0.98 - 490 

BCF 34 - 3280 3.2 146 – 270 66 - 14791 
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Begränsningar och förbud 

Samtliga ämnen är faroklassificerade som mycket giftiga för vatten-
levande organismer. Hälften av ämnena är även faroklassificerade 
som hälsoskadliga och irriterande på bl.a. andningsorgan och hud, 
CAS 1897-45-6 är dessutom mycket giftigt vid inandning. Fyra av 
ämnena har faroklassificerats som misstänkta för att kunna ge cancer 
och ett av ämnena för möjlig risk för fosterskador.  
 
Ämnena finns upptagna på ett antal begränsningslistor. CAS 95-50-1 
finns upptaget på ett väldigt stort antal listor i USEPAs Substance 
Registry System (SRS), bl.a. CAA111, CAA112 och TRI (se även 
sista sidan i ämnesrapporten och förklaringar i bilaga 16). 
 
Toxikologiska och ekotoxikologiska data 

Det finns en del toxikologiska data för ämnena i denna ämnesgrupp. 
Variationen i lägsta rapporterade LD50 dos är dock stor, från 0.0008 
till 2000 mg/kg. Ett LD50 värde på 0.0008 mg/kg får ändå anses vara 
anmärkningsvärt lågt. 

För många av ämnena finns det en mycket god tillgång på 
ekotoxikologiska data. De lägsta LC/EC50 och NOEC/LOEC är 
värdena är huvudsakligen < 0.1 mg/l respektive << 0.1 mg/l. 
Undantagen utgörs av CAS 55965-84-9 för vilket inget lägsta 
LC/EC50 värde rapporterats men där LOEC/NOEC är 16.5 mg/l, CAS 
60207-90-1 med ett lägsta NOEC/LOEC värde på 0.5 mg/l samt CAS 
95-50-1 med ett lägsta LD50 och NOEC/LOEC värde på 0.55 
respektive 0.63 mg/l.  

Det bör återigen påpekas att när endast ett ekotoxikologiskt värde har 
använts så är detta alltid ett beräknat värde och skall därför betraktas 
med viss skepsis. 

Generellt sett så finns det en del mycket miljö- och hälsofarliga 
ämnen i denna grupp vilket framförallt visar sig i de mycket låga 
LC/EC50 och NOEC/LOEC värdena. 

Hantering och emissioner 

Fyra av ämnena är s.k. högvolymsprodukter. Registrering av dessa 
ämnen varierar något, vissa ämnen uppvisar en ökande trend medan 
registreringen av andra kvarstannar på samma nivå som tidigare år. 
År 2004 var registreringen mellan 1 – 23 ton för de olika ämnena i 
denna grupp. 
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Spridning och omvandling i naturen 
De organiska halogenerna har låg- till mellanstor benägenhet för 
mobilitet i den terrestra miljön. Den beräknade (mha. fugacitets-
modeller) fördelningen i miljön visar att ämnena bör förekomma 
mestadels i vatten och jord, med undantag av CAS 52315-07-8 som 
fördelar sig jämnare mellan vatten, jord och sediment. 
 
Viss biologisk nedbrytning kan troligtvis förekomma. Den snabbaste 
abiotiska nedbrytningen sker i luft med en halveringstid mellan 7 
timmar och 3 dagar, med undantag av CAS 1897-45-6 vars snab-
baste abiotiska nedbrytning sker i vatten med en halveringstid av 38 
dagar. 
 
PBT-bedömning 
PBT-bedömning har genomförts för alla ämnen i gruppen. De flesta 
ämnena har bedömts vara toxiska eller mycket toxiska (cypermetrin, 
CAS 52315-07-8). Majoriteten av ämnena är persistenta eller mycket 
persistenta. Samtliga ämnen har låg potential för bioackumulering. Ett 
ämne, cypermetrin (CAS 52315-07-8), har bedömts vara ett 
potentiellt PBT-ämne. 
 
Förekomst i människa och miljö 

Många av de ämnen som ingår i gruppen har hittats i ytvatten, 
avloppsvatten och grundvatten. Detektion av ämnena i livsmedel har 
gjorts i förhållandevis stor omfattning. Ett par av ämnena har även 
återfunnits i sediment och jord.  

Bedömning av matris 

Resultatet från flödesanalysen för CAS 52315-07-8 (cypermetrin) och 
60207-90-1 visas i tabell 14. Dessa ämnen valdes primärt för att de 
hade mycket låga ekotoxikologiska effekthalter och relativt låga 
toxicitetsvärden relativt den registrerade mängden jämfört med andra 
ämnen i gruppen. Dessutom är båda dessa ämnen misstänkt 
cancerframkallande. Ytterligare en orsak att välja cypermetrin är att 
ämnet sprids direkt till den yttre miljön vid användning. 

Ämnena bör förekomma i anslutning till de industrier där de används i 
tillverkningen, i dagvatten kopplat till dessa industrier liksom i slam 
och utloppsvatten från de reningsverk till vilka industrierna är 
kopplade. Reningsverkens effektivitet gällande reduktion av CAS 
60207-90-1 är teoretiskt sett begränsad, varför ämnet även kan 
förekomma i reningsverkets recipient.  

Eftersom ämnena kan förekomma i byggnads- respektive inerta 
hushållsprodukter bör mätning i anslutning till byggnader samt 
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deponier som tar emot byggavfall och hushållsavfall genomföras. Så 
kallade myrdosor som används i hushåll för att bekämpa myror 
innehåller cypermetrin (CAS 52315-07-8), vilket gör att det bör vara 
intressant att mäta denna kemikalie i dagvatten som avvattnar 
hushåll. 

Tabell 14.  Föreslagna matriser för provtagning av utvalda organiska halogener 

 

Sammanställning och slutsatser 

Sammanfattande information för ämnesgruppen presenteras i tabell 
15, för mer detaljerade information hänvisas till bilaga 7. Ett flertal av 
de ämnen som ingår i denna grupp är mycket toxiska för 
vattenlevande organismer, misstänkt cancerframkallande samtidigt 
som den registrerade mängden statigt ökar. Även om de mängder 
som registreras i Sverige är förhållandevis låga skall detta ändå 
ställas i relation till deras miljöfarlighet. Slutsatsen blir att något av 
dessa ämnen bör vara intressant ur screeningssynvinkel. 
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4.7 Organiska jonföreningar 
Allmän information 

Organiska jonföreningar är en inhomogen grupp med avseende på 
fysiokemiska egenskaper. De organiska jonföreningar som ingår i 
litteraturstudien är alla anjoniska. Alla föreningarna innehåller 
dessutom minst en bensenring. Flera av ämnena är alkylben-
sensulfonater, några av dessa har linjära alkylgrupper och är alltså så 
kallade linjära alkylbensensulfonater (LAS). Dessa typer av ämnen är 
vanliga och förekommer både i hushållsprodukter och i industriappli-
kationer. De organiska jonföreningarnas egenskaper varierar med 
strukturen och de opolära delarnas struktur och storlek. 

Vattenlösligheten för ämnena är i allmänhet hög men varierar mellan 
9 (beräknat 3*10-7) och 512 000 mg/l. Ämnena i gruppen har i 
allmänhet hög vattenlöslighet samt höga smält- och kokpunkter och 
låga ångtryck (mellan 0 och 7.5 mmHg). Log Kow varierar mellan 
0.45 (beräknat -2.83) och 5.71 (beräknat 16.95). Koc varierar mellan 
19.12 och 10 043 (beräknat 1010). Natrium- och kaliumsalter av 
anjoniska tensider ger högre vattenlöslighet medan kalcium- och 
magnesiumsalter ger lägre vattenlöslighet. 

Beräknade värden inom parantes skall tolkas med mycket stor 
försiktighet då beräkningsmodellerna fungerar sämre för organiska 
jonföreningar än för andra typer av föreningar. 

Begränsningar och förbud 

Inget av ämnena i gruppen berörs av något förbud. Däremot omfattas 
flera av ämnena av begränsningar eller anmälningsplikt vid produk-
tion eller utsläpp i USA (se även slutet av ämnesrapporten, bilaga 8). 

Toxikologiska och ekotoxikologiska data 

Det finns en del toxikologiska data tillgängliga för de flesta ämnena i 
gruppen. Orala LD50-värden varierar mellan 404 och 16 200 mg/kg 
kroppsvikt. 

Det finns varierande tillgång av data om ekotoxikologiska effekter för 
ämnena i denna grupp. För två av ämnena saknas data helt. Till-
gängliga data ger också en spridd bild vad gäller ämnenas 
ekotoxikologiska effekter, de lägsta LC/EC50-värdena varierar mellan 
0.087 och 1000 mg/l och de lägsta NOEC/LOEC-värdena mellan 0.03 
och 30 mg/l. Fyra av ämnena har LC/EC50-värden ≤ 1 mg/l och två 
av dessa har NOEC/LOEC-värden ≤ 0.1 mg/l.  
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Två av ämnena i gruppen misstänks kunna ha toxiska effekter på 
nervsystemet och levern eller mag/tarmkanalen. Inget av ämnena i 
gruppen har klassificerats med avseende på cancerogenicitet eller 
mutagenicitet. 

Hantering och emissioner 

Av de sexton ämnena i gruppen är elva ämnen så kallade hög-
volymskemikalier enligt EUs definition medan endast två ämnen är 
lågvolymskemikalier. Produkterna används inom flera olika branscher 
och i många skilda produkttyper, främst olika rengörings- och 
ytbehandlingsmedel men också i exempelvis smörjmedel.  

Det går inte att se någon entydigt ökande eller minskande 
användning av ämnena i gruppen då detta varierar mellan de olika 
ämnena. År 2004 registrerades mellan 0.5 och 1691 ton av dessa 
ämnen i Sverige. Intressant att notera är att några av de ämnen som 
registreras i störst mängder framförallt ingår i hushållsprodukter. 

Spridning och omvandling i naturen 

Det saknas data angående beteendet i miljön för samtliga ämnen i 
gruppen organiska jonföreningar. Den teoretiska fördelningen i miljön 
(bestämd med fugacitetsmodeller) skiljer sig mellan de olika ämnena. 
Den övervägande delen av alla ämnen bör teoretiskt sett mestadels 
förekomma i jord eller vatten, medan endast ett fåtal bör förekomma i 
sediment.  

Vid fugacitetsmodellering används vanligtvis fördelningskoefficienter 
mellan vatten och organiskt kol samt vattenlöslighet som viktiga 
ingångsparametrar för de flesta typer av ämnen. För organiska 
jonföreningar skall egentligen en annan typ av ingångsparametrar 
användas som beskriver den faktiska fördelningskoefficienten mellan 
en lång rad olika matriser för ämnet ifråga. I detta uppdrag har det 
inte varit möjligt att genomför en sådan, mer korrekt fugacitets-
modellering, för organiska jonföreningar. De beräknade 
fördelningarna mellan olika miljömatriser för dessa ämnen bör därför 
ses med en hel del skepsis.  

Det finns mycket lite data angående biologisk nedbrytbarhet, men 
förekommande data tyder på att den biologiska nedbrytbarheten för 
de organiska jonföreningarna är liten.  

Beräknade halveringstider för abiotisk nedbrytbarhet tyder på att 
nedbrytningen går snabbast i luft med halveringstider mellan 0.72 och 
210 h. De beräknade halveringstiderna i övriga matriser varierar 
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mellan 360 och 38 900 timmar. Intressant att notera är dock att en 
uppmätt (CAS 16470-24-9) halveringstid i vatten (eutrof sjö) är 5.2 
timmar, att jämföra med den beräknade halveringstiden för ämnet i 
vatten på 4320 timmar. 

PBT-bedömning 

Data för PBT-bedömning saknas för de flesta ämnen i denna grupp. 
De data som finns tyder på att ämnena har låg persistens, toxicitet 
och bioackumuleringspotential. Ett av de ingående ämnena har dock 
mycket hög persistens enligt bedömningen. Bedömningarna skall 
dock ses med viss skepsis då dessa bygger på QSAR-beräkningar 
som fungerar sämre för jonföreningar än för andra ämnestyper. 

Förekomst i människa och miljö 

Data för förekomst i naturen finns endast för två av ämnena i 
gruppen. Båda ämnena har påvisats i ytvatten, avloppsvatten, slam 
och sediment. Ett av ämnena har dessutom hittats i grundvatten och 
jord. Halterna är i allmänhet låga, de högsta halterna som påträffats i 
vatten är 6200 µg/l i avloppsvatten och 2000 µg/l i ytvatten. Den 
högsta halten i slam uppgår till 30.2 g/kg. 

Ett av de påträffade ämnena tillhör de tre mest registrerade medan 
det andra hanteras i en relativt liten mängd. Detta kan innebära att 
andra ämnen i gruppen är mer frekventa i miljön. 

Bedömning av matris 

Resultatet från flödesanalysen för ämnen med CAS-nummer 25155-
30-0, 68081-81-2 och 83846-43-91 visas i tabell 16. Dessa ämnen 
valdes primärt för deras låga ekotoxikologiska effekthalter relativt den 
registrerade mängden jämfört med andra ämnen i gruppen och det 
faktum att dessa dessutom påträffats i den yttre miljön (se bilaga 8). 

Två av ämnena är högvolymskemikalier i EU och diffus belastning bör 
därför mätas i de matriser som föreslås enligt fugacitetsmodellering. 
Ämnena bör förekomma nära industrier där de används i 
tillverkningen, i dagvatten som är kopplat till dessa industrier och i 
utloppsvatten från reningsverk som är anslutna till industrier. 
Eftersom de också används i hushållsprodukter bör de mätas i 
reningsverk som är kopplade till hushåll. 

                                                 
1Benzenesulfonic acid, dodecyl-, sodium salt, Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-
alkyl derivs., sodium salts respektive Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C>13-alkyl 
derivs., calcium salts (2:1) 
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Tabell 16. Föreslagna matriser för provtagning av utvalda organiska jonföreningar. 

 
 
Sammanställning och slutsatser 

Sammanfattande information för ämnesgruppen presenteras i tabell 
17 och 18, för mer detaljerade information hänvisas till bilaga 8. Det 
finns relativt lite data om ämnena i denna grupp trots att de används i 
mycket stora mängder. Några av dessa ämnen har påträffats i 
naturen och i avloppsslam och -vatten. Det faktum att de två ämnen 
som hanteras mest inte produceras eller används vid tillverkning i 
Sverige gör att diffus belastning förmodligen är intressant för denna 
grupp av ämnen. Ämnena förekommer också i produkttyper 
(rengöringsprodukter) som hamnar i dag- och avloppsvatten vid de 
platser där de hanteras.  
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4.8 Gula pigmentämnen 
Allmän information om pigmentfärger 

Organiska färgpigment har en lång rad användningsområden inom 
ytbeläggningsindustrin och färgindustrin. Förekomst av organiska 
pigment i miljön är inte naturlig, eftersom de framställts med syfte att 
vara persistenta och tåliga så att de kan bibehålla sina färgegen-
skaper under hela sin användningstid.  

Det finns rapporter om att organiska pigment i allmänhet kan klassas 
som PBT-ämnen (danska Miljöstyrelsen 2003). Vi har ändå valt att 
bedöma PBT-potentialen enskilt för varje ämne i denna studie, 
eftersom det bör vara svårt att dra några generella slutsatser om en 
sådana heterogen grupp av ämnen.  

Allmänt om gula pigmentämnen 

Gula pigmentfärger består av komplexa polyaromatiska ämnen som 
ofta är halogenerade och har inslag av amingrupper. Det är en 
mycket inhomogen grupp med avseende på fysiokemiska 
egenskaper. Bland annat så varierar det beräknade Koc-värdet 
mellan 89 och 1.1*106 . Vattenlösligheten är ofta mycket låg för de 
flesta av dessa ämnen.  

Begränsningar och förbud 

Inget av ämnena i denna grupp är berörda av något förbud eller av 
några riktvärden i omgivningsmiljön. Inte heller är något av ämnena 
faroklassificerade. Däremot uppmärksammas ämnena i denna grupp 
på listor från CUS02 (Chemical Update System) och på TSCA inv 
(Toxic Substances Control Act) (se även sista sidan i ämnes-
rapporten och förklaringar i bilaga 16). 

Toxikologiska och ekotoxikologiska data 

För ämnet med CAS 5567-15-7 varierar uppmätta LC/EC50 värden 
mellan 18 - 3500 mg/l medan uppmätta LD50 värden varierar mellan 
50 och 10 000 mg/kg. För CAS 5102-83-0 och 5468-75-7 är de lägsta 
LD50 värdena 5000 mg/kg. 

För övriga gula pigmentämnen existerar inga uppmätta 
ekotoxikologiska värden. Istället så har dessa beräknats med 
EPIWIN. Lägsta beräknande kroniska ekotoxikologiska värden 
varierar mellan 3.7*10-4 och 15 mg/l medan de lägsta beräknade 
akuta toxicitetsvärden varierar mellan 18 och 3.4*10-6 mg/l. 
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Hantering och emissioner 

Tre av tio ämnen är så kallade högvolymsprodukter. Av dessa tre 
ämnen ökar registreringen för ett, medan den minskar för övriga. 
Registrerade mängder år 2004 låg mellan 0 och 255 ton för ämnena i 
denna grupp. 

Gula pigmentfärger används först och främst inom färg och textilindu-
strin, men även inom plasttillverkning samt grafisk och annan 
reproduktionsindustri. Typiska produkttyper där ämnena ingår är 
färgämnen, pigmentpasta och tryckfärg. 

Spridning och omvandling i naturen 

Information angående benägenhet för mobilitet i den terrestra miljön 
saknas för samtliga ämnen i denna grupp. Den teoretiska fördel-
ningen i miljön, som är beräknad med hjälp av fugacitetsmodeller, 
visar att ämnena fördelar sig relativt jämt mellan antingen vatten och 
jord eller jord och sediment.  

QSAR beräkningar i Epiwin indikerar att bionedbrytning inte är en 
viktig elimineringsmekanism för de flesta ämnen i denna grupp. Den 
teoretiskt snabbaste abiotiska nedbrytningen sker i luft med en 
halveringstid som varierar mellan 1.2 - 52 timmar.  

PBT-bedömning 

Ämnena är mellan- till högpersistenta och har låg potential för 
bioackumulering. Data saknas för två av ämnena. Toxiciteten är låg 
för alla ämnena i ämnesklassen enligt PBT-bedömningen, med 
undantag av ämnet CAS 2512-29-0 för vilket toxiciteten bedömts som 
medel. Inget av ämnena klassas som ett potentiellt PBT-ämne. 
Klassificeringen baseras på beräknade värden och ska därför ses 
med en viss skepsis. 

Förekomst i människa och miljö 

Inget av ämnena har hittats vare sig i ytvatten, jord, sediment, av-
loppsvatten, grundvatten, livsmedel eller i övriga matriser. 
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Bedömning av matris 

Resultatet från flödesanalysen av gula pigmentämnen visas i tabell 
19. Dessa ämnen valdes primärt för att de hade låga ekotoxikologiska 
effekthalter och relativt låga toxicitetsvärden relativt den registrerade 
mängden jämfört med andra ämnen i gruppen. CAS 2512-29-0 är 
dessutom nära att klassas som ett potentiellt PBT ämne vilket 
motiverar att ämnet väljs trots de låga registrerade mängderna. 

Ett av de utvalda ämnena är en högvolymskemikalie och en diffus 
spridning av ämnet ifråga kan då motivera mätningar i bakgrunds-
områden i de matriser som fugacitetsmodelleringen föreslår.  Ämnena 
bör förekomma nära industrier där de används i tillverkningen, i 
dagvatten som är kopplat till dessa industrier och i slam och 
utloppsvatten i reningsverk som är anslutna till industrierna. 

Ämnet kan även förekomma i byggnadsprodukter och 
hushållsprodukter och därför bör därför även mätas i anslutning till 
byggnader eller nära deponier som tar emot byggavfall och 
hushållsavfall. 

Tabell 19. Bedömda matriser för provtagning av utvalda gula pigmentämnen. 

 

Sammanställning och slutsatser 

Sammanfattande information för ämnesgruppen presenteras i tabell 
20 och 21, för mer detaljerad information hänvisas till bilaga 9. Det är 
frapperande hur litet information det finns om dessa ämnen trots att 
ett av ämnena är en högvolymskemikalie och att det registrerades 
mer än 500 ton gula pigmentämnen i Sverige 2004. Att det inte finns 
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någon kunskap om ämnenas farlighet bör inte innebära att de helt 
utesluts från framtida screeningar.  
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4.9 Orange pigmentämnen 
Allmän information 

Detta är en liten grupp som endast innefattar tre polyaromatiska 
ämnen. Två av dessa, CAS 3520-72-7 och 15793-73-4, är strukturellt 
mycket lika varandra vilket också avspeglas vad gäller deras 
fysiokemiska egenskaper. Det tredje ämnet skiljer sig strukturellt och 
fysiokemiskt, vilket gör att Koc varierar mellan 49 720 och 1*108 och 
vattenlösligheten mellan 3 *10-7 och 0.55 mg/l.  

Begränsningar och förbud 

Inget av ämnena i denna grupp är berörda av något förbud eller av 
några riktvärden i omgivningsmiljön. Inte heller är något av ämnena 
faroklassifierade. Däremot uppmärksammas ämnena i denna grupp 
på listor från CUS02 (Chemical Update System) och på TSCA inv 
(Toxic Substances Control Act), (se även sista sidan i 
ämnesrapporten och förklaringar i bilaga 16). 

Toxikologiska och ekotoxikologiska data 

Det finns endast uppmätta toxicitetsdata för ett av ämnena med ett 
lägsta LD50 värde på 5000 mg/kg.  

Inga uppmätta ekotoxikologisk värden finns för ämnesgruppen 
orange pigmentämnen. De lägsta beräknande kroniska 
ekotoxikologiska värdena varierar mellan 4.2*10-5 och 0.0017 mg/l, 
medan lägsta beräknade akuta toxicitetsvärden varierar mellan 
2.61*10-5  och 0.043 mg/l.  

Ett av ämnena (CAS 3468-63-1) är klassat som genotoxiskt, medan 
CAS 15793-73-4 har klassificerats som cancerogent. 

Hantering och emissioner 

Ett av ämnena är en så kallad högvolymsprodukt. Registreringen för 
ett av ämnena ökar, medan övriga ämnen visar samma trend som 
föregående år. År 2004 registrerades mellan 12 - 30 ton för de tre 
ämnena. 

Orange pigmentfärger används främst inom färgindustri och grafisk 
och annan reproduktionsindustri. Exempel på produkter där ämnena 
ingår är färgämnen, pigment till färg och tryckfärg samt pigmentpasta.  
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Spridning och omvandling i naturen 

Ämnenas teoretiska fördelning, beräknade med hjälp av fugacitets-
modeller, visar att samtliga tre ämnen fördelar sig relativt jämt mellan 
jord och sediment. Fraktionen som fördelar sig till vatten är låg, vilket 
även kan kopplas till dess låga vattenlöslighet. 

PBT-bedömning 

Ämnena är mellan- till högpersistenta och har låg potential för 
bioackumulering. Toxiciteten är låg för två och mycket hög för ett av 
ämnena enligt PBT-bedömningen. Inget av ämnena klassas som ett 
potentiellt PBT-ämne. Klassificeringen baseras på beräknade värden 
och ska därför ses med en viss skepsis. 

Förekomst i människa och miljö 

Data saknas för alla ämnen och matriser. 

Bedömning av matris 

Resultatet av flödesanalysen för CAS 3468-63-1 visas i tabell 22. 
Ämnet är inte en högvolymskemikalie men det kan förekomma nära 
industrier där det används i tillverkningsprocesser, i dagvatten som är 
kopplat till dessa industrier samt i slam och utloppsvatten från 
reningsverk som är anslutna till industrier. Ämnet kan även 
förekomma i byggnadsprodukter och hushållsprodukter och  bör 
därför även mätas i anslutning till byggnader eller deponier som tar 
emot byggavfall och hushållsavfall.  

Tabell 22. Bedömda matriser för provtagning av utvalt orange pigmentämne. 

 

 
Sammanställning och slutsatser 

Sammanfattande information för ämnesgruppen presenteras i tabell 
23, för mer detaljerad information hänvisas till bilaga 10. För 
sammanställning och slutsatser se gula pigmentämnen. 
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4.10 Lila, Blåa och Gröna pigmentämnen 
Allmän information  

De flesta ämnen i denna grupp är polyaromater med en lång rad av 
substituenter. De gröna pigmentämnena (CAS 1328-53-6 och 16143-
80-9) består 5-10 bensenringar som omgärdar en koppar- eller 
järnatom.   

Begränsningar och förbud 

Inget av de lila, blå eller gröna pigmentämnena är faroklassificerade. 
Ämnena finns dock upptagna på ett antal begränsningslistor i 
USEPAs Substance Registry System (SRS) t.ex. TSCA Inv, FIFRA-
Inerts och TSCA 8D HSDR (se sista sidan i ämnesrapporten och 
förklaringar i bilaga 16). 

Toxikologiska och ekotoxikologiska data 

För flera av ämnena finns det toxicitets data där de lägsta orala LD 50 
värdena varierar mellan 500 - 6400 mg/kg kroppsvikt. 

Uppmätta ekotoxicitetsdata finns för ett av de gröna pigmentämnena 
(CAS 1328-53-6) där LC/EC50 varierar mellan 250 och 10 000 mg/l 
medan NOEC/LOEC varierar mellan 500 och 10 000 mg/l. För ett av 
de blå pigmentämnena (CAS 147-14-8) finns det också empiriska 
data, som med ett NOEC/LOEC värde på mer än 750 mg/l visar att 
dessa ämnen inte tycks vara särskilt giftiga för vattenlevande 
organismer. Övriga ekotoxikologiska effekthalter är beräknade och 
redovisas i sammanfattningstabellen och i ämnesrapporterna som 
biläggs huvuddokumentet.  

Inget av ämnena klassas som humantoxiska eller cancer-
framkallande, ett av ämnena är dock klassat som ej klassificerbart 
som cancerogent. 

Hantering och emissioner 

Två av ämnena i grupperna utgör s.k. högvolymsprodukter enligt EUs 
definitioner. Importen och användandet av dessa ämnen ökar i 
samhället, år 2004 registrerades mellan 30 och 1250 ton. 

Pigmentfärgerna lila, blå och grön används främst inom färgindustrin 
men förekommer även i hårfärg.  
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Spridning och omvandling i naturen 

Ämnena inom pigmentfärger blå, lila och grön har varierande be-
nägenhet för mobilitet i den terrestra miljön. Den beräknade (mha. 
fugacitetsmodeller) fördelningen i miljön visar att två av ämnena, 
pigmentfärg lila CAS 2871-01-04 och 1047-16-1, fördelar sig främst 
mellan vatten och jord och har en mindre benägenhet att ackumule-
ras i sediment. Det blå pigmentet fördelar sig något mindre till vatten, 
i ungefär samma omfattning till jord och betydligt mer till sediment. 
För resterande ämnen sker fördelningen huvudsakligen mellan jord 
och sediment. 

Den potentiella biologiska nedbrytbarheten för ämnena inom pig-
mentfärg blå, lila och grön är låg. Den snabbaste abiotiska ned-
brytningen sker i luft med en halveringstid på 0.96 – 18 timmar. 

PBT-bedömning 

PBT-bedömning finns endast för de lila pigmentfärgerna. Två av 
ämnena bedöms ha hög persistens och det tredje mycket hög per-
sistens. Toxiciteten är enligt PBT-bedömningen låg vilket inte i samt-
liga fall stämmer överrens med uppmätta toxicitetsdata. Beräknade 
värden skall dock ses med en viss skepsis. Inget av ämnena klassas 
som ett faktiskt potentiellt PBT-ämne. 

Förekomst i människa och miljö 

Inget av ämnena i denna grupp har påvisats i biologiska och/eller 
abiotiska matriser. 

Bedömning av matriser 

Flödesanalysen för ämnena CAS 147-14-8, 6358-30-1 och 1328-53-6 
visas i tabell 24. Dessa ämnen valdes primärt för att de hade låga 
ekotoxikologiska effekthalter relativt den registrerade mängden 
jämfört med andra ämnen i gruppen (6538-30-1, 1328-53-6) eller för 
att en mycket stor mängd registrerades (147-4-8).  

Dessa ämnen är högvolymskemikalier inom EU varför diffus 
belastning bör mätas i de matriser som fugacitetsmodellering föreslår.  

Ämnena bör förekomma nära industrier där de används i 
tillverkningen. De kan även förekomma vid reningsverk, både sådana 
anslutna till industri och hushåll. Fugacitetsmodellering visar också att 
ämnena kan förekomma i anslutning till byggnader liksom vid 
deponier för byggmaterial och hushållsavfall, varför mätning i 
anslutning till denna typ av platser kan vara av intresse. 
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Tabell 24. Bedömda matriser för provtagning av utvalda lila, blå och gröna 
pigmentämnent. 

 

 

Sammanställning och slutsatser 

Sammanfattande information för ämnesgruppen presenteras i tabell 
25, för mer detaljerad information hänvisas till bilaga 11, 12 och 13. 
Ämnena inom grupperna pigmentfärg lila, blå och grön används i 
stora mängder, dock är inget ämne klassificerat som skadligt för 
organismer i miljön. Om något av färgpigmenten skulle väljas för ut 
för vidare screeningundersökningar så är t.ex. CAS 147-14-8 ett 
lämpligt ämne. Det har visserligen inte visar sig vara särskilt 
miljöfarligt i de få undersökningar som gjorts, men det registreras 
årligen i stora mängder (1250 ton år 2004). 
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4.11 Röda pigmentämnen 
Allmänt 

Röda pigmentämnen består mestadels av komplexa polyaromatiska 
molekyler, ofta med kvävesubstituenter, ibland halogenerade och i 
vissa fall med metaller som en del av molekylen. Det är en stor grupp 
av ämnen som alla har låg vattenlöslighet och högt Kow.    

Begränsningar och förbud 

Två av ämnena är faroklassificerade som hälsoskadliga vid inandning 
och hudkontakt. Ämnena finns med på en eller flera begräns-
ningslistor, bland annat är tre av ämnena upptagna på FIFRA-Inerts 
där alla inerta ingredienser i pesticider sålda eller distribuerade i USA 
finns listade (se slutet av bilaga 14). 

Toxikologiska och ekotoxikologiska data 

Uppmätta ekotoxicitets data finns endast för ett ämne (CAS 5160-02-
01) med ett lägsta LC50 värden på 420 mg/l.  För samma ämne var 
det lägsta orala LD 50 värdet 2000 mg/kg kroppsvikt. 

CAS 5160-02-1 är klassificerad som cancerogen, medan CAS 2425-
85-6 misstänks vara cancerframkallande, levertoxisk, njurtoxisk, 
blodtoxisk och toxisk för mastsmältningssystemet. Inget av de övriga 
ämnena har klassats som humantoxiskt eller cancerframkallande.  

Hantering och emissioner 

Tre av ämnena är högvolymsprodukter enligt EUs definition. Ingen 
tillverkning av dessa ämnen sker i Sverige och den registrerade 
mängden ligger mellan 0.9 och 120 ton. Registreringen av fyra av 
dessa ämnen ökar med tiden. 

De röda pigmentämnena används huvudsakligen i färgämnen alter-
nativt i pigmentpasta inom färgindustrin, inom grafisk industri och 
inom plastindustrin. 

Spridning omvandling i naturen 

Röda pigmentfärger har låg benägenhet för mobilitet i den terrestra 
miljön. Den beräknade (mha. fugacitetsmodeller) fördelningen i miljön 
visar att ämnena fördelar sig förhållandevis jämnt mellan jord och 
sediment, men att de har en mindre benägenhet att ackumuleras i 
vatten.  
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Den potentiella biologiska nedbrytbarheten för ämnena i gruppen är 
låg och den snabbaste abiotiska nedbrytningen sker i luft med en 
halveringstid av 8.3 – 20 timmar. 

PBT-bedömning 

För sex av ämnena har en PBT-bedömning genomförts. Samtliga sex 
har bedömts ha mycket hög persistens och tre av ämnena har även 
bedömts ha mycket hög toxicitet, vilket medför att dessa tre ämnen 
klassas som potentiella PBT-ämnen. 

Förekomst i människa och miljö 

Ingen information angående förekomst av ämnet i människa och miljö 
har hittats. 

Bedömning av matris 

Resultatet från flödesanalysen av utvalda ämnen redovisas i tabell 
26. Dessa ämnen valdes primärt för att de hade låga ekotoxikologiska 
effekthalter och relativt låga toxicitetsvärden relativt den registrerade 
mängden jämfört med andra ämnen i gruppen. CAS 2425-85-6 och 
2425-85-6 är dessutom potentiella PBT ämnen. CAS 5160-02-01 är 
cancerframkallande och registreras i relativt stora mängder vilket 
motiverar valet av detta ämne.  

 Två av ämnena är högvolymkemikalier (CAS 2786-76-7 och 2425-
85-6), varför diffus belastning bör mätas i de matriser som fugacitets-
modellering föreslår. Ämnena bör förekomma i anslutning till 
industrier där de används i tillverkningen, i dagvatten kopplat till 
dessa industrier samt i slam från reningsverk som är anslutna till 
industrierna.  

Eftersom ämnen även kan förekomma i byggnadsprodukter bör 
mätning ske i anslutning till byggnader eller deponier som tar emot 
byggavfall. Då ämnena också ingår i vissa inerta hushållsprodukter 
kan mätning i anslutning till deponier vilka tar emot hushållsavfall vara 
av intresse. 
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Tabell 26. Bedömda matriser för provtagning av utvalda röda pigmentämnen. 

 

Sammanställning och slutsatser 

Sammanfattande information för ämnesgruppen presenteras i tabell 
27 och 28, för mer detaljerade information hänvisas till bilaga 14. 
Liksom för andra pigmentämnen sker det en förhållandevis stor 
import och användning av röda pigmentämnen. Med tanke på att två 
av dessa ämnen kan klassas som potentiella PBT-ämnen samtidigt 
som de beräknade ekotoxicitets-halterna är förhållandevis låga, görs 
bedömningen att dessa ämnen har en relativt stor relevans för 
screeningarbetet. 
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4.12 Betongtillsatser 
Allmän information 

Betong är en av världens mest använda konstruktionsmaterial på 
grund av dess unika egenskap med avseende på hanterbarhet, 
hållfasthet och livslängd. Den tekniska utvecklingen av betongen och 
dess användningsområden har resulterat i att betongtillsatser numera 
används regelmässigt inom byggindustrin. 

Betongtillsatser är kemiska produkter som tillsätts betongen under 
betongtillblandningen för att förändra betongens egenskaper i dess 
flytande eller härdade tillstånd. Den totala mängden tillsatser som 
tillförs betongen uppgår normalt till maximalt 5 vikt-% (relativt till 
cementinnehållet). 

Tillsatser används i 60-80 % av den betong som tillverkas vid 
betongtillverkningsanläggningar och vid byggarbetsplatser. I prefabri-
cerade betongkomponenter används alltid tillsatser. 

I tabell 29  presenteras en översikt av betongtillsatser, deras 
huvudsakliga innehåll samt deras huvudsakliga användningsområde. 
Som kan utläsas ur tabellen innehåller betongtillsatser såväl 
organiska som oorganiska ämnen, vilket gör denna ämnesgrupp till 
mycket heterogen med avseende på ämnenas fysikaliska och 
kemiska egenskaper samt dess toxicitet och ekotoxicitet. Detta 
innebär att det är väldigt svårt att generalisera deras egenskaper med 
avseende på dess farlighet. 

De ämnen som har valts ut i denna studie anses representera de 
olika tillsatsmedlen relativt väl. Fokus har dock framförallt legat på att 
välja ut tillsatsmedel som kan misstänkas utgöra miljöproblem, 
snarare än sådana som bäst representerar alla de olika komponenter 
som sätts till betongen.  

Begränsningar och förbud 
Av de ämnen som valts ut i denna studie är det framförallt formalde-
hyd (CAS 50-00-0) och dietanolamin (CAS 111-42-2) som omfattas 
av ett flertal begränsningslistor.  
 
Vad gäller klassificering av denna grupp av ämnen är det etanolami-
nerna och formaldehyd som är klassificerade som hälso- och miljöfar-
liga, vilket innebär att de kan vara farliga eller mycket farliga för 
vattenlevande organismer. Tetraetylenpentamin (CAS 112-57-2) och 
trietylenetetramin (CAS 112-24-3) är båda klassificerade som 
miljöfarliga. Formaldehyd är klassificerad som cancerogen Kategori 3, 
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medan flera av de andra ämnena har klassningen R40 vilket innebär 
att de misstänks kunna ge upphov till cancer.  
 
Toxikologiska och ekotoxikologiska data 

Vad gäller toxikologiska data för ämnena i denna ämnesgrupp 
varierar dessa avsevärt både vad gäller mängd data och giftighet. 
Etanolaminerna tillsammans med formaldehyd är de ämnena som har 
den mest omfattande toxikologiska informationen. De lägsta LD50-
värdena för etanolaminerna är 80 – 200 mg/kg och 0.68 mg/kg för 
formaldehyd. NOAEL/LOAEL är som lägst 0.2 – 50 mg/kg för 
etanolaminerna och 10 mg/kg för formaldehyd. 

Den toxikologiska och ekotoxikologiska informationen som finns för 
de ämnen som valts varierar mycket. För etanolaminerna finns ett 
flertal referenser som visar en ekotoxicitet som är lägre 10 mg/l med 
avseende på LC/EC50 värden och lägre än 1 mg/l vad gäller 
NOEC/LOEC värden. EU kommissionen har i sin Risk Assessment 
Report (RAR) bestämt ett PNECvatten -värde (Predicted No Effect 
Concentration) för formaldehyd på 5.8 µg/l. 

Hantering och emissioner 

Samtliga aminer i denna ämnesgrupp samt formaldehyd är hög-
volymsprodukter (HPV) i ett EU-perspektiv. För aminerna finns också 
en trend att den registrerade mängden ökar i samhället. År 2004 var 
importen mellan 12 161 och 916 ton för aminerna. För formaldehyd 
var siffran 57 766 ton år 2004. 

Funktionen för de ämnena som ingår i denna grupp är mycket 
skiftande. Några av de användningsområdena som blivit identifierade 
är pH-reglerare, härdare, processregulator och bindemedel. 
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Tabell 29. Klassificering av olika betongtillsatsmedel, deras huvudsakliga innehåll 
och användningsområde. 

Betongtillsatser Innehåll Användningsområde 

Cementtillsatser Alkohol aminer 
Glykol 

Malningshjälpmedel 

Flythjälpmedel Lignosulfonater 
Melamin sulfonat 
Naftalen sulfonat 
Polykarboxylater 

Förbättra batongens flytegen-
skaper och reducera vatten-
cement kvoten (sänka den interna 
friktionen inuti betongen) 

Retarders Sackaros 
Gluckonat 
Fosfat 
Ligninsulfonat 

Fördröjer betongens tillstyvnande 
och tidpunkten när hållfasthetstill-
växten börjar utan att påverka 
hastigheten för hållfasthetstillväx-
ten, när den väl kommit igång. 
Förlänger härdtiden och därige-
nom ”workability” med flera tim-
mar. 
 

Accelerator Silikater 
Natrium- och kalium-
aluminater 
Aluminium hydroxider 
Aluminium sulfonat 

Används för att påskynda den 
tidiga hållfasthetsutvecklingen i 
betong och cementbruk (används 
för sprutbetong och vid kall 
väderlek).  
 

Luftporbildare Tvål från naturliga 
hartser (förtvålade 
talloljor, balsam och trä 
hartser. Syntetiska 
non-joniska och joniska 
tensider 

Bildar ett stabilt finfördelat luftpor-
system i betongens cementpasta. 
Luftporerna fungerar som expan-
sionskärl då fukten/vattnet i den 
hårdnade betongen expanderar 
vid frysning. Porerna gör även 
betongen lättarbetad och smidig. 
 

Antiurvasknings-
medel 

Polysackarider 
Nanosilikater och 
kolloidal kiselsyra 
Naturligt gummi 
Polyakrylater 
Polyetylenoxider 

Används för sprut- och undervat-
tensbetong. Ökar betongens 
nivellerande och själv-komprime-
rande egenskaper. Förhindrar 
segregation av betongen i en 
vattenmiljö. 
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Spridning och omvandling i naturen 

De betongtillsatser som redovisas här bör främst återfinnas i jord och 
vatten. Den terrestra mobiliteten har beräknats vara hög för 
etanolaminer och formaldehyd. 

Informationen om nedbrytningshastigheten för gruppen etanolaminer 
är mycket begränsad. I de fall data finns tillgänglig är nedbrytnings-
hastigheten relativt begränsad och är angiven som låg. Nedbrytnings-
hastigheten för formaldehyd är snabb i den yttre miljön. Formaldehyd 
bryts ner fotokemiskt vilket innebär att koncentrationen av formalde-
hyd i olika recipienter är relativt låg.  

För de andra ämnena i denna grupp är nedbrytningshastigheten 
långsam. 

PBT-bedömning 

De flesta ämnen i denna grupp beräknas vara lågpersistenta och ej 
bioackumulerbara. Endast ett av ämnena (formaldehyd) får 
klassningen toxisk i PBT-bedömningen. Ingen av de utvalda 
betongtillsatserna är ett potentiellt PBT-ämne.   

Förekomst i människa och miljö 

Formaldehyd (CAS 50-00-0) har påträffats i ytvatten och 
avloppsvatten. Man har också funnit formaldehyd i livsmedel i 
koncentrationer 1 - 100 mg/kg. Även en av etanolaminerna (CAS 
111-42-2) har påträffats i luftprover med en koncentration på 0.2-0.4 
mg/m3 samt i utloppsvatten till den yttre miljön vid betongtillblandning 
(0.1 – 0.7 mg/l). 

Bedömning av matris 

I denna studie har dietanolamin (CAS 111-42-2) valts som det mest 
intressanta ämnet i denna grupp. Dietanolamin är ett högvolymsämne 
med förhållandevis låga ekotoxikologiska haltvärden. Dessutom är 
detta det ämne i denna rapport som registrerats i störst mängder år 
2004 (12 161 ton) med undantag för formaldehyd.  

En annan intressant alkoholamin är trietanolamin som också används 
i stora mängder och har ungefär samma egenskaper som dietanol-
amin. Emellertid finns det indikationer att trietanolamin bryts ner till 
dietanolamin, varför fokus har lagts på dietanolamin. Dessutom är det 
troligt att om dietanolaminer väljs ut för screening kan flera av dem 
erhållas via samma analys. Förekomst av dietanolamin i 
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avloppsvatten från större byggprojekt har bekräftats vid ett flertal 
analystillfällen under 2006. 

Resultatet av flödesanalysen för CAS 112-42-2 redovisas i tabell 30. 
Detta ämne är en högvolymskemikalie både inom EU och i Sverige, 
varför diffus belastning bör mätas i de matriser som fugacitets-
modelleringen föreslår. Eftersom ämnet har återfunnits i luftprover bör 
denna matris inkluderas även om fugacitetsmodelleringen antyder att 
detta inte är en viktig matris.  

Ämnet bör förekomma nära de anläggningar där betong görs och i 
reningsverk och dagvatten som är anslutna till sådana anläggningar. 
Dessutom bör ämnet möjligtvis mätas i anslutning till byggnader för 
att utröna om diffus spriding från byggnadsmaterial sker. 

Tabell 30. Bedömda matriser för provtagning av det utvalda betongtillsatsmedlet. 

 

Sammanställning och slutsatser 

Sammanfattande information om betongtillsatser redovisas i tabell 31, 
för mer detaljerade information hänvisas till bilaga 15. Det har under 
senare tid framkommit att främst etanolaminer kan vara cancerogena 
samt påverka reproducerbarheten för däggdjur (ej redovisat i ämnes-
rapporten). Flera av etanolaminerna är dessutom högvolyms-
kemikalier som importeras och används i mycket stora mängder.  

Det är troligt att om dietanolaminer väljs ut för screening kan flera av 
dem erhållas via samma analys. En slutsats är att av alla ämnen som 
studerats i denna rapport är dietanolaminer bland de mest lämpliga 
att välja ut för framtida screening. 

X
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4.13 Nanopartiklar 

4.13.1  Fysiokemisk karaktärisering av nanopartiklar 

 Olika typer av nanomaterial 

Det finns en rad olika typer av nanomaterial som alla karaktäriseras 
av strukturer som förekommer på en skala som är mindre än 1 
nanometer (10-9m) (USEPA 2005). Nano är grekiska och betyder 
dvärg. Inom teknik och vetenskap betyder nano en miljarddel vilket 
innebär att en nanometer således är en miljarddels meter, 1 nm. 
Typiska avstånd mellan atomer i en kiselkristall är en halv nanometer, 
medan en vanlig atom är en tiondels nanometer stor. 

I princip finns det tre olika typer av nanomaterial, partikulära, linjära 
eller nanoytor/beläggningar (Luther 2004). 

Partikulära nanomaterial består av tiotals till hundratals atomer i en 
rad olika former och storlekar (kristallina, sfäriska, nålformade etc.).  

Linjära nanostrukturer såsom nanotrådar, nanotuber eller nanostavar 
kan bestå av en rad olika material. Mest omtalat är s.k. kol-nanorör, 
som väntas få en rad applikationer inom nanoelektronik och som vik-
tiga komponenter i nanokompositmaterial.  

Nanoytor är också en viktig applikation inom nanoteknologin, som 
innebär att ytbeläggningar ges specifika egenskaper utifrån strukturer 
på nanonivå.  

 Definition av nanopartiklar 

I denna rapport kommer huvudsakligen partikulära och linjära nano-
material med en storlek < 100 nm att diskuteras (hädanefter be-
nämnda nanopartiklar) med avseende på risker. Orsaken är dels att 
detta är de nanomaterial som det finns mest information om med av-
seende på risker, dels att detta är de nanomaterial som i sig utgör 
den största miljö- och hälsorisken (Luther 2004, USEPA 2005). 

 Nanopartiklars materialsammansättning  

Oorganiska nanopartiklar 
Metalloxider, framförallt av kisel (SiO2), titan (TiO2), aluminium (Al2O3) 
och järn (Fe3O4, Fe2O3) är de vanligast förekommande ämnena i  
oorganiska nanopartiklar. Andra ämnen som är på väg att bli viktiga 
är blandade oxider t.ex. indium—tennoxid (ITO) och antimon-tennoxid 
(ATO), silikater och bariumtitanat (Luther 2004). 
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Kolnanopartiklar 
Kolbaserade nanopartiklar är en annan kommersiellt och kvantitativt 
viktig grupp. De kolbaserade nanopartiklar som uppvisar en stor 
kommersiell potential och som också har börjat tillverkas i större 
mängder är framförallt s.k. fullerener och kolnanotuber (Luther 2004). 
Dessa består i princip endast av ett stort antal kolatomer där rymd-
strukturen på ”molekylen” bestämmer dess egenskaper och använd-
ningsområde, figur 2.  

 

 

 

 

 

                  

 

 

Intressant är att kolpulvermaterial, t.ex. kimrök (”carbon black” eller 
s.k. kolsvart) och aktivt kol alla klassas som nanopartikulära material 
(Luther 2004), vilket påvisar ett mycket viktigt faktum; nanopartiklar 
har producerats avsiktligt, bildats oavsiktligt vid industriella- och för-
bränningsprocesser och använts under en mycket lång tid. Spridning 
och human exponering med avseende på nanopartiklar är alltså inte 
en ny företeelse.  

Organiska nanopartiklar 
Det finns ett flertal olika typer av organiska nanopartiklar: 

• Polymeriska nanopartiklar  
• Mikroniserade läkemedel och kemikalier (vitaminer, pigment och 

läkemedelssubstanser) 
• Makromolekyler 
• Miceller och liposomer 

 
 

Fulleren Nanotub 

Figur 2. Molekylär struktur hos fulleren och nanotub. 
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Nanokompositers materialsammansättning  

Ovanstående nanopartikulära material används ofta för att förstärka 
eller förändra egenskaper hos andra mer konventionella material 
såsom polymerer, keramer eller metaller. Dessa blandningar av kon-
ventionella material och nanomaterial benämns nanokompositer. 

Polymera nanokompositer består av kopolymera material som har 
dopats med metalliska eller keramiska nanopartiklar. Metalliska 
nanokompositer tillverkas genom att förstärka metaller med kera-
miska nanofibrer av framförallt kiselkarbid, aluminiumoxid och alumi-
niumnitrid. Keramiska nanokompositer består av granulära keramiska 
material där nanopartiklar inkorporeras vid tillverkningen. 

4.13.2 Egenskaper 

En rad materialegenskaper hos nanomaterial skiljer sig åt från mer 
konventionella material. Förbättrade materialegenskaper är också ett 
av de huvudsakliga syftena med tillverkning av nanomaterial (tabell 
32).  

De speciella egenskaperna hos nanomaterial beror till största delen 
på den extremt stora ytan i förhållande till volymen i jämförelse med 
konventionella bulkmaterial. Detta innebär att en mycket stor andel av 
alla atomer befinner sig på ytan av strukturer, där de har en större 
möjlighet till att interagera med andra abiotiska eller biologiska mate-
rial. 

Detta illustreras av att i en nanopartikel med storleken 10 nm kommer 
endast 20 procent av alla atomer att befinna sig på ytan, medan i en 
nanopartikel med storleken 1 nm så kan upp till 90 befinna sig på 
ytan (Luther 2004). Den stora ytan hos nanopartiklar i förhållande till 
volymen leder troligtvis till att reaktioner sker i mycket större grad där 
de i normala material skulle ha varit termodynamiskt ogynnsamma 
(Jefferson 2003). 
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Tabell 32. Olika typer av materialegenskaper som är förändrade i förhållande till 
koventionella material. Från Luther 2004. 

Materialegenskaper Förklaring 

Katalytiska Bättre katalytisk förmåga genom ökad kvot 
mellan yta och volym 

Elektriska Ökad elektrisk konduktivitet i keramiska och 
magnetiska nanokompositer 

Magnetiska Ökad hårdhet och motståndskraft mot 
mekanisk stress hos metalliska och kera-
miska nanokompositer 

Optiska Bättre styrning av optiska absorptions- och 
fluorescensegenskaper  

Steriska (rymdgeomet-
riska) 

Ökad selektivitet så att t.ex. ihåliga nano-
sfärer kan transportera specifika läkeme-
delssubstanser i kroppen  

Biologiska Ökad permeabilitet genom biologiska bar-
riärer t.ex. cellmembran och blod-hjärn 
barriären och ökad kompabilitet mellan 
biologiska material och tillförda 
(nano)material. 

 

4.13.3 Användningsområden 

I det följande beskrivs användningsområden och i vissa fall den om-
sättning som dessa användningsområden ger upphov till. Observera 
att uppskattningar av omsättningen gäller för EU-området (Luther 
2004). 

Användning av oorganiska nanopartiklar 

De tre huvudsakliga användningsområdena för oorganiska nanopar-
tiklar är inom kosmetiska, framförallt i solskyddskrämer, i medicinsk-
tekniska applikationer och i katalysatorer. 

Solskyddskrämer 
Nanopartiklar av titanoxid (TiO) och zinkoxid (ZnO) används för sina 
UV-absorberande egenskaper i solkskyddskrämer och i andra hud-
vårdsprodukter, t.ex. olika typer av krämer för skydd av barns hud 
och hudkrämer för dagligt bruk.  
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Huvudorsaken till ett ökat användande av nanopartiklar inom detta 
produktområde är att de organiska UV-B och UV-A skyddande 
ämnena som vanligtvis använts i solskyddskrämer har visat sig ha 
negativa hälsoeffekter. Det finns misstankar om att nanopartiklar bil-
dar fria radikaler när de absorberar solljus, vilket gör att de nanopar-
tiklar som används för solskydd förses med en hinna som gör att fria 
radikaler oskadliggörs före de tränger igenom huden. Det finns vissa 
tveksamheter vad gäller funktionen hos dessa hinnor (Luther 2004). 

Medicinsk-tekniska applikationer 
Nanopartiklar av guld eller halvledarnanopartiklar används vid biolo-
giska screeningtest. Andra typer av oorganiska nanopartiklar används 
vid NMR-undersökningar och som antibakteriella ytor i olika typer av 
medicinska instrument. 

Katalysatorer 
I fordonsindustrin används aluminium med nanoporer som förank-
ringsunderlag för katalysatorer av ädla metaller för rening av avgaser. 

Användning av kolnanopartiklar 

Konventionella kolpulvermaterial, framförallt s.k. kolsvart (”carbon 
black” eller kimrök), dominerar fullständigt marknaden för kolnano-
partiklar med en årlig omsättning på ca 50 milliarder SEK.  Kolsvart 
består av kedjelika aggregat av kolnanopartiklar med en ungefärlig 
partikelstorlek på ett par nm. Användningsområden är huvudsakligen 
fyllnadsmedel för gummi i bildäck och som pigment i fotokopierings-
maskiner. 

Det anses att kolnanotuber och fullerener (figur 2) har en mycket stor 
marknadspotential inom områden såsom sensorteknologi, elektronik, 
elektriskt konduktiva polymerer och platta skärmar.  Den höga till-
verkningskostnaden gör dock att det kommersiella genombrottet för 
denna typ av kolnanopartiklar dröjer. 

Användning av organiska nanopartiklar 

Mikroniserade läkemedel och kemikalier är en viktig typ av organiska 
nanopartiklar med en marknad på ca 10 milljarder SEK. (Luther 
2004). Syftet med att tillverka läkemedel och t.ex. vitaminer i en 
mikroniserad nanopartikel-form är ofta att öka vattenlösligheten, som 
många gånger är mycket låg för den här typen av produkter, och på 
så vis öka upptag och fysiologisk verkan (Salata 2004). Orsaken till 
den höga vattenlösligheten för dessa material är den mycket stora 
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ytan i förhållande till volymen i jämförelse med konventionella 
material. 

En annan kommersiellt viktig applikation för organiska nanopartiklar 
är att ge vattenlösliga polymerbaserade dispergeringsmedel optimala 
egenskaper.  

Användning av polymera nanokompositer 

Polymera nanokompositer har en marknadsvolym på mellan 130 - 
260 MSEK. Ett av de huvudsakliga användningsområdena är att för-
bättra termiska-, mekaniska och elektroniska materialegenskaper 
genom att införliva nanopartiklar i olika typer av polymerer. Andra 
användningsområden är epoxiämnen som har dopats med nanopar-
tiklar för att användas i bilars elektriska kablage, samt elektriskt kon-
duktiva polymerer som har dopats med kolnanopartiklar för att 
användas som elektrostatiska skydd av elektroniska komponenter. 

Användning av keramiska nanokompositer 

Keramiska material karaktäriseras av att vara förhållandevis sköra. 
Genom att inkorporera nanopartiklar vid tillverkningen av granulära 
keramiska material fås både en minskad skörhet och en ökad form-
barhet. Dessutom underlättas tillverkningsprocesserna genom mins-
kade sintringstemperaturer och kortare tillverknings- och processtider.   

4.13.4 Export och import till Sverige 

Det går inte i nuläget att kvantifiera varken import, export eller mäng-
den nanopartiklar som används i Sverige. Orsakerna är flera. 

Det finns i nuläget inget krav på att material eller produkter som inne-
håller nanopartiklar skall rapporteras till någon myndighet, varken i 
Sverige eller på EU-nivå. Däremot finns det ofta krav på att tillverka-
ren och/eller importören skall visa att produkten ifråga inte får uppvisa 
några negativa hälsoeffekter.  

Ett exempel på detta är artikel 2 i rådets direktiv 76/768/EEG(1) som 
föreskriver att endast kosmetiska produkter som inte kan skada 
människors hälsa vid normal användning får släppas ut på 
marknaden. I detta ingår också att nanopartiklar i den kosmetiska 
produkten inte får ge upphov till negativa hälsoeffekter.  

Kemikalieinspektionen arbetar fortlöpande med att definiera vad som 
är ett kemiskt ämne och/eller produkt (Kemikalieinspektionen 2004) 
samt att precisera gränsdragningar mellan dessa kategorier. I detta 
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arbete överväger man t.ex. om partiklar med sådana fysikaliska 
egenskaper kan orsaka skada, t.ex. asbestfibrer, eller nanopartiklar 
skall betraktas som kemiska ämnen eller material.  

Enligt kapitel 3.14.3 finns det en mycket lång rad användnings-
områden för nanopartiklar, vilket gör att det kan vara mycket besvär-
ligt att sammanställa statistik som på ett tillförlitligt sätt kvantifierar 
användning, export och import. Det faktum att mycket stora mängder 
nanopartiklar (framförallt kolpulverbaserade nanopartiklar) använts i 
en lång rad år före begreppet nanopartiklar uppmärksammades, 
försvårar statistiksammanställningen ytterligare.  

4.13.5 Utsläpp, spridning och omvandling av nanopartiklar 

Utsläppskällor vid förbränning 

Den stora andelen nanopartiklar som förekommer i miljön återfinns 
troligtvis i atmosfären som ett resultat av förbränningsprocesser, 
speciellt från dieselmotorer, från olje- och koleldade värmekraftverk 
och från andra typer av förbränningsanläggningar (Luther 2004, 
USEPA 2004). 

Utsläppskällor vid tillverkning 

Producerade nanopartiklar kan spridas från de industriella processer 
vid vilka de tillverkas: 

1. Vid mekaniska malningsprocesser som sker i närvaro av en inert 
gas kan nanopartiklar spridas när gasen ventileras bort. 

2. Vid vakuumprocesser bildas nanopartiklar på insidan av en 
vakuumkammare varefter de samlas upp på ett substrat. När 
kammaren öppnas kan spridning av nanopartiklar ske. 

3. Vid spraymetoder bildas nanopartiklar i en flamma där en bland-
ning av bränslen och flytande föregångssubstanser förbränns. 
Spridning kan då ske vid uppsamlande av de bildade nanopartik-
larna. 

4. Nanopartiklar kan också tillverkas vid en s.k. ”sol-gel” process där 
de fälls ut från en vätska. Vid torkning av vätskan kan spridning 
av nanopartiklar ske.  

Dessutom kan spriding av nanopartiklar ske vid all typ av uppsamling 
efter tillverkningsprocessen. Detta är extra känsligt vad gäller nano-
partiklar eftersom de är så lätta att gravationskrafter inte har någon 
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större effekt på deras lufttransport. Detta innebär alltså att 
nanopartiklar i luftfas/gasfas kommer att stanna kvar i denna fas 
under mycket lång tid om den inte aktivt samlas upp. 

När finkornigt material hanteras i bulk kan s.k. dammexplosioner upp-
stå vilket skulle kunna ge upphov till att stora mängder nanopartiklar 
skulle spridas under en mycket kort tid. Även ventilationsanläggningar 
utan lämpliga filter kan ge upphov till kontinuerlig spridning av 
nanopartiklar från produktionsanläggningar. Slutligen så kan 
nanopartiklar spridas från industriella anläggningar vid underhåll och 
framförallt vid rengöring av processkärl.  

Utsläppskällor vid användande och deponering 

Ofta förekommer tillverkade nanopartiklar i ett kompositmaterial där 
risk för spridning är mycket låg. I dessa fall kan spridning endast ske 
vid skärning/uppdelning av kompositmaterialet. I andra fall, när par-
tiklarna ingår i en emulsion av något slag är det mer osäkert hur 
spridning skulle kunna ske. Spridning till luft från sådana material kan 
tyckas vara osannolikt. Snarare kan spridning ske via t.ex. avlopp (för 
nanopartiklar som ingår i kosmetiska produkter) och därefter till 
ytvatten. 

Vid deponering av avfall från tillverkningen och vid deponering av 
tillverkade och använda nanomaterial finns både en risk för spridning 
via luft och via ytvatten, eftersom nanopartiklar i alla former och i alla 
typer av matriser kommer att förekomma på en deponi. 

Spridning via luft 

Ett flertal processer påverkar spriding av nanopartiklar via luft. Storlek 
och kemiska sammansättning är viktig eftersom den påverkar nano-
partiklarnas densitet. Benägenheten att aggregera med andra 
partiklar är också viktig eftersom detta påverkar hur snabbt de växer 
tills de kan påverkas av gravitionella krafter. 

Lufttransport av partiklar med en storlek <100 nm styrs av 
diffusionsmekanismer. Detta innebär att diffusionshastigheten är 
omvänt proportionell mot partikelstorleken, medan den gravitionella 
sjunkhastigheten är direkt proportionell mot partikelstorleken (USEPA 
2005, Aitken m.fl. 2004).  

Luftburna nanopartiklar kan också delas in i flera klasser med ut-
gångspunkt från deras storlek och aggregeringsbeteende. 
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1. Små partiklar (<80 nm) befinner sig i ett kortlivat aggregations-
tillstånd eftersom de snabbt aggregerar med andra partiklar. 

2. Stora partiklar (>2000 nm) befinner sig i ett grovkornigt tillstånd 
och påverkas av gravitionella krafter. 

3. Intermediära partiklar kan vara luftburna dagar till veckor innan de 
blir så pass stora att de börjar sjunka nedåt. 

Det är dock osäkert hur pass väl nanopartiklar aggregerar. För funk-
tionen hos vissa typer av nanopartiklar (t.ex. kolnanotuber) är det 
viktigt att de inte aggregerar till större storlekar. Därför pågår försök 
med att designa nanopartiklar som är mindre benägna att aggregera, 
vilket skulle påverka deras transportbeteende i luft. 

Spridning i jord 

Nanomaterial som sprids till jord tenderar antagligen att binda in hårt 
till partiklar. Å andra sidan är nanopartiklar tillräckligt små för att före-
komma i porutrymmet mellan jordpartiklarna, vilket kan innebära att 
de transporteras längre än andra typer av partiklar innan de fastnar i 
jordmatrisen. Hur pass starkt nanopartiklarna binder in beror på den 
kemiska sammansättningen och storleken på nanopartiklarna. Studier 
har påvisat förhållandevis stora skillnader vad gäller olika typer av 
nanopartiklars mobilitet i jord (USEPA 2005). 

Även fysiokemiska egenskaper hos jordmatrisen kommer att påverka 
transport av nanopartiklar i jord. Det är t.ex. känt att transporten av 
mineralkolloider påverkas starkt av jordpartiklarnas laddning. Det är 
dock besvärlig att studera hur nanopartiklar beter sig i jord pga. före-
komsten av naturliga nanopartiklar, t.ex. järnoxider (USEPA 2005). 

Spridning via vatten 

Transport av nanopartiklar i vatten påverkas främst av deras vatten-
löslighet, interaktionen mellan nanomaterialet och andra ämnen i 
vattnet samt biologiska och abiotiska processer. 

Nanopartiklar kommer pga. av sin låga densitet och ringa storlek ofta 
att kvarstanna längre i det fria vattnet jämfört med större partiklar. 
Processer som sedan kan påverka nanopartiklarna är: 

1. Inbindning till humöst material (löst organiskt kol) vilket tenderar 
till att ytterligare öka vattenlösligheten. 
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2. Bionedbrytning av kolbaserade eller organiska nanopartiklar 
skulle kunna minska förekomsten av nanopartiklar i vatten. 

3. Fotokatalyserade reaktioner i ytvatten kan förändra egenskaper 
och struktur hos nanopartiklar vilket kan ändra deras transport-
beteende. 

Det är i stor grad okänt i vilken grad dessa processer påverkar nano-
partiklar och detta är områden där forskning för närvarande sker 
(USEPA 2005). 

Bionedbrytning 

Det har visats att rötsvampar kan bryta ner fullerener med 60 - 70 
kolatomer. Vissa nanopolymerer som används för transport av 
läkemedel kan också brytas ner via biologiska processer (USEPA 
2005). 

4.13.6 Humanfarlighet 

Nanopartiklars potentiellt negativa hälsoeffekter har utretts i en rad 
olika försök. Eftersom det finns så många olika typer av nanopartiklar 
och då det finns en rad svårigheter när det gäller exponerings-
beräkningar (hur beräknar man t.ex. dosen?), är inte resultaten enhäl-
liga även om vissa tydligt negativa effekter har påvisats.  

De största problemen hänger samman med nanopartiklarnas förmåga 
att interagera med biologiska system. Partiklar på mellan en och 
hundra nanometer tar sig effektivt in i kroppen på olika vägar – via 
lungorna, mag- och tarmsystemet eller genom huden. Nanopartiklar 
kan nå hela andningssystemet, tas upp i matsmältningssystemet, 
eventuellt passera blod-hjärnbarriären och eventuellt också tränga 
genom huden.  

Fria nanopartiklar ger irriterande effekter på lungvävnad och de kan 
vara bärare av giftiga ämnen. Vår kropp kan försvara sig mot partiklar 
av den här storleken, men det gäller främst mot virus som immunför-
svaret har lärt sig känna igen och oskadliggöra. Däremot har det visat 
sig att immunförsvaret är betydligt sämre på att känna igen och 
oskadliggöra nanopartiklar. 

I det följande ges en översiktlig bild av olika exponeringsvägar och 
potentiella effekter. 
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Exponering  

Luftburna nanopartiklar utgör den största exponeringsrisken. Detta 
beror på att det framförallt är i luften som man förväntar sig den 
största förekomsten av nanopartiklar. Det beror också på att nano-
partiklar, till skillnad mot större konventionella partiklar, kan nå 
alveoler i lungvävnaden.  

På grund av nanopartiklarnas ringa storlek sker sedan endast en 
begränsad eliminering via makrofager. I slutändan kan detta leda till 
inflammatoriska effekter i lungorna. Det har t.ex. visat sig att råttor 
som har fått in kolnanorör i lungorna får skador som liknar de som 
uppstår vid tuberkulos (Luther 2004). 

Det har också visats att nanopartiklar kan transporteras från lungväv-
naden (alveolerna) till blodomloppet (Umwelt Bundes Amt 2006), där 
graden av transport är direkt relaterat till storleken på nanopartiklarna. 
Djurförsök på råttor har också visat att nanopartiklar som befinner sig 
i blodomloppet kan ta sig över den s.k. blod-hjärn barriären, även om 
inga negativa effekter på djuren har påvisats i dessa försök (Obers-
dörster m.fl. 2005). 

Det bör nämnas att hälsofarligheten med inandning av små partiklar 
är välkänt när det gäller de sotpartiklar som bildas i bilavgaser. Det 
har visat sig att exponering för dessa kan leda till allt från andnings-
svårigheter till hjärtproblem. Trots att avgaspartiklarna är små, är de 
ändå flera hundra gånger större än nanopartiklar.  

När det gäller hudexponering finns det i princip två möjliga expone-
ringsvägar. Antingen kan partiklar tränga direkt igenom huden eller så 
kan de transporteras in i kroppen via hårsäckar (Umwelt Bundes Amt 
2006). Även om nanopartiklar är för små för att vår hud och våra 
slemhinnor ska kunna stoppa dem, har denna exponeringsväg inte 
undersökts särskilt väl och det är därför okänt hur pass viktig den är. 
Inom EU pågår ett forskningsprojekt (NANODERM) med syfte att 
vidare undersöka denna frågeställning. 

Ytterligare en exponeringsväg är oralt intag av nanopartiklar, t.ex. via 
intag av läkemedel eller via intag av matprodukter som innehåller 
tillsatta nanopartiklar. Det har visats att nanopartiklar som når mag-
tarm systemet absorberas via tarmarna in i lymfvätskan. Därefter är 
det full möjligt att de sprids till blodomloppet och resten av kroppen 
(Luther 2004). 
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Mycket tyder också på att cellmembranen inte utgör ett hinder för 
nanopartiklar. Det har t.ex. observerats att nanopartiklar kan röra sig 
längs med axonen i nervceller. Det är emellertid okänt vilka even-
tuella hälsoeffekter förekomsten av nanopartiklar innanför cell-
membranet kan ge upphov till. 

Vilken av ovan beskrivna exponeringsvägar som är den viktigaste är i 
nuläget okänt eftersom det inte finns ett tillräckligt bra dataunderlag 
för att göra en sådan bedömning. Det står dock klart att nanopartiklar 
har potentialen att nå de flesta organ i kroppen. Man känner till att 
bionedbrytbara nanopartiklar kan brytas ner och utsöndras, medan 
ödet för icke-nedbrytbara nanopartiklar är mer okänt. Det verkar tro-
ligt att dessa partiklar till största delen bioackumuleras i de organ där 
detoxifiering sker. 

Modeller för exponeringsberäkningar och riskbedömning 

Normala modeller för exponeringsberäkningar och riskbedömningar 
är troligtvis inte direkt applicerbara på nanopartiklar. Ett problem är att 
massa eller koncentration inte är ett lämpligt exponeringsmått. Många 
studier indikerar att toxicitet ökar med minskande partikelstorlek och 
att förhållandet yta till volym är ett bättre mått på toxicitet för dessa 
material.  

När det gäller riskbedömning måste alltså  faktorer som storlek, längd 
och förhållande mellan yta och volym tas med i riskbedömnings-
modellen. Ett förslag (från Luther 2004) på en sådan riskbedöm-
ningsmodell visas i figur 3. 
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Toxicitet 

Nedan följer några exempel på direkt toxiska effekter som har obser-
verats: 

• På 48 timmar dog hälften av odlade mänskliga lever- och hud-
celler när de utsattes för en mycket utspädd fullerenlösning 
(Luther 2004). 

• Nanopartiklar har visat sig ge upphov till oxidativ stress i levern 
(Luther 2004). 

• Kolpartiklar som var mindre än 100 nanometer har visat sig 
orsaka rubbningar i hjärtfrekvensen. Dessutom visar samma 
försöksserie att kolnanopartiklar minskar artärernas förmåga att 
snabbt ändra diameter. Det får till följd att hjärtat i stressiga 
situationer inte kan pumpa tillräckligt med blod, vilket ger 
störningar i hjärtrytmen (USEPA 2005). 

 

Figur 3. Riskbedömningsmodell för att riskprioritera olika nano-material. Från 
Luther 2004. 
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Ekotoxicitet 

Ekotoxikologiska effekter av nanopartiklar är inte lika väl undersökta 
som potentiella hälsoeffekter. Nedan följer några exempel på direkt 
ekotoxikologiska effekter som har observerats:  

• När abborre exponerades för fullerener med 60 kolatomer reduce-
rades lipidperoxidering i gälarna samtidigt som den ökade i fisken 
hjärna. Detta togs som indikationer på förekomst av oxidativ 
stress (USEPA 2004). 

• Fullerener med 60 kolatomer har en akut toxicitet för vattenlevan-
de organismer (48 h LC50, Daphnia) på 0.8 mg/l (USEPA 2004). 

• Vid en jämförelse mellan titanoxid och fullerener med 60 kolato-
mer var titanoxid något mer toxisk gentemot Daphnia med effekt-
koncentrationer på ca 1-5 mg/l (USEPA 2005). 

• Det finns också studier som visar att fullerener med 60 kolatomer 
inhiberar olika typer av bakterier (USEPA 2005).  

• Nanojärnpartiklar (ca 30 nm stora) gav upphov till subletala effek-
ter på Daphnia magna vid en koncentration på 15 - 30 mg/l. 
LC50värdet vid dessa studier var 54 mg/l (Oberdörer m.fl. 2006). 

4.13.7 Analysmetoder 

En rad olika metoder finns tillgängliga för att analysera nanopartiklar. 
Mycket få av dem ingår i den vanliga arsenalen av instrument som 
kommersiella laboratorier vanligtvis använder sig av. Istället används 
dessa metoder främst inom forskningsvärlden på universitet och vid 
forsknings- och utvecklingsenheter i näringslivet. 

Atomär struktur och kemisk sammansättning hos nanopartiklar kan 
mätas med hjälp av: 

• Vibrationsspektroskopiska metoder såsom ”fourier transform 
spectroscopy” (FTIR) och ”raman spectrometri” (RS).  

• Nukleär magnetisk resonans (NMR) metoder. 

• Röntgenstrålning och UV-spektrofotometri. 

Nanopartiklars storlek, ytarea och form kan mätas med hjälp av 
följande tekniker: 
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• Elektronmikroskop. 

• ”Brunauer Emmet Teller” (BET) metoden som baseras på adsorp-
tionsisotermen hos en inert gas. 

• ”Epiphaniometer” som mäter ytkoncentrationen av aerosolpartik-
lar. 

• Laser granulometri. 

• Epiliptiskt polariserad ljus spridning. 
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