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1 Introduktion 
Denna produktguide ger en översikt över globala (ISO), europeiska (CEN) och svenska (SS) standarder 

som är tillämpbara vid undersökning, karaktärisering och riskbedömning av jord från förorenade 

områden. Syftet är att ge vägledning kring vilka standarder som finns att tillgå för att utföra 

provtagning, provberedning och olika typer av analyser (fysikaliska, kemiska och biologiska) av 

förorenad jord. Den tar också upp standarder som kan användas på ett mer övergripande plan så som 

standarder för terminologi och definitioner, metodik för riskbedömning av potentiellt förorenade 

områden och vägledning för hållbar efterbehandling (riskvärdering). 

Urvalet som presenteras här baseras på standarder som publicerats eller behandlats inom kommittén 

SIS/TK 535 Karaktärisering av avfall, mark och slam och som kan ha betydelse för arbetet med 

förorenad mark. Flera av SIS andra miljökommittéer ger också ut standarder som kan vara relevanta 

för miljöbedömning av förorenade områden (så som t.ex. analyser av sediment, ytvatten och 

grundvatten). För mer information kring dessa hänvisas till www.sis.se. 

Standarderna som presenteras kan ses som ett komplement till det vägledningsmaterial som 

Naturvårdsverket har tagit fram för arbetet med förorenade områden (t.ex. rapport 5976, 5977 och 

5978) och SGFs Fälthandbok ”Undersökningar av förorenade områden” (Rapport 2:2013). Det finns i 

dagsläget ingen myndighetsföreskrift eller förordning som reglerar vilka standarder som ska användas 

för att undersöka jord från förorenade områden1. Det finns inte heller några hänvisningar till specifika 

standarder i vägledningsmaterialet från Naturvårdsverket eller i SGFs Fälthandbok. Därför blir det i 

praktiken upp till beställaren2 att, eventuellt i samråd med analyslaboratoriet, välja lämpliga metoder. 

Syftet med produktguiden är att göra det enklare för beställaren att få en överblick över utbudet och 

att välja ”rätt”. Produktguiden ska ge en översikt över vilka standardmetoder som finns att tillgå, både 

för rutinanalyser och mindre vanliga analyser. Med rutinanalyser avses t.ex. bestämning av totalhalten 

av en förorening i jord för att kunna jämföra mot ett riktvärde, eller provberedningsmetoder som 

behövs inför en sådan analys. För dessa metoder ges en vägledande text eller annan information som 

kan vara bra att känna till.  

Vid en fördjupad riskbedömning behövs också andra metoder som inte är så vanliga. Flera sådana 

metoder har standardiserats men används fortfarande sällan i Sverige. Ett skäl kan vara att beställare 

helt enkelt inte känner till att de finns. I produktguiden har vi grupperat dessa under Kemiska-, 

Biologiska- och Övriga analysmetoder för att skapa en bättre överblick av utbudet. I de fall SIS/TK535s 

medlemmar har haft kunskap som kan ge vägledning om val av dessa metoder ges kortare 

beskrivningar. I annat fall har vi valt att enbart lista standarderna i tabell-format och lämna öppet för 

läsaren att själv undersöka tillämpbarheten av standarden3.  

Produktguiden baseras på en inventering av standarder utförd av Statens geotekniska institut, SGI, i 

samarbete med SIS/TK 535 under 2016–2017. Arbetet med standarder är en fortlöpande process, där 

                                                           
1 För deponering av förorenade massor gäller dock Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering (NFS 2004:10) 
och de standarder som anges där (för mer information se avsnitt 6).  
2 Med beställare avser vi alla som är i behov eller kan dra nytta av de standarder vi presenterar här; d.v.s. 
handläggare och fälttekniker som planerar och utför fältarbetet, som tolkar resultat och utför riskbedömningar 
etc., men också miljömyndigheter som kan behöva ställa krav eller följa upp att en viss typ av metod/analys har 
använts. 
3 För att få information om vad en standard omfattar kan man söka efter standarden på www.sis.se (eller 
websidorna för ISO och CEN). 

http://www.sis.se/
http://www.sis.se/
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metoderna kontinuerligt ses över och uppdateras. Ambitionen är att uppdatera produktguiden på 

årsbasis. För aktuell information om nya utgåvor se: www.sis.se.  

 

1.1 SIS/TK 535, Karaktärisering av avfall, mark och slam 

SIS/TK 535 är en teknisk kommitté (TK) inom SIS (Swedish Standards Institute) som består av svenska 

projektdeltagare fördelade på privata företag, branschorganisationer, myndigheter, institut och 

universitet. Kommitténs syfte är att delta i samt utveckla och påverka det europeiska och det globala 

standardiseringsarbetet inom CEN (European Committee for Standardization) och ISO (International 

Organization for Standardization) inom områdena avfall, mark och slam, men också att vid behov 

utarbeta nationella standarder inom området. 

Arbetet inom SIS/TK 535 påverkar och påverkas av följande kommittéer: 

• ISO/TC 190 Soil quality 

• CEN/TC 345 Characterization of soils 

• CEN/TC 292 Characterization of waste 

• CEN/TC 444 Test methods for environmental characterization of solid matrices 

1.2 Vad är en standard? 

En standard inom det här området behöver inte vara en ”analysmetod” utan kan även vara en 

vägledning. Det finns t.ex. vägledningar som syftar till att ge stöd vid provtagning eller val av analys för 

att ta fram lämpligt underlag till en riskbedömning. För att metoderna och vägledningarna ska vara 

användbara krävs att de kontinuerligt ses över, revideras och uppdateras.  

För att en testmetod ska kunna bli en fullvärdig standard krävs att metoden har genomgått en 

validering. Ibland kan det vara viktigt att snabbt nå ut med en metod trots att den ännu inte hunnit gå 

igenom valideringsprocessen. Då kan metoden istället publiceras som en teknisk specifikation (TS). En 

TS kan vara en fullt färdigutvecklad metod, men det saknas ofta information om metodens repeter- 

och reproducerbarhet, vilket kan vara bra att känna till när data som metoden har genererat ska 

utvärderas. För enkelhetens skull omnämner vi både TS och fullvärdiga standarder i denna guide som 

”standarder”. 

Standarder från ISO och CEN ges ut på engelska och översättningar till svenska är ovanliga. När dessa 

standarder implementeras som svenska standarder får de beteckningen SS framför den internationella 

beteckningen (dvs. SS-ISO eller SS-EN) och en svensk titel (trots att själva standarden inte översätts). 

Här har vi använt den svenska titeln om en sådan finns, i annat fall den engelska. 

http://www.sis.se/
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Viktigt att komma ihåg! 

Befintliga standarder revideras kontinuerligt och nya versioner ges ut. Tänk därför på att 

alltid kontrollera att den standard du vill använda dig av är den senaste utgåvan. För 

aktuell information se www.sis.se.  

 

http://www.sis.se/
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2 Terminologi och definitioner 
Under denna rubrik har vi samlat standarder som förklarar termer och definitioner som används när 

det gäller markundersökningar. Som alltid, är det i arbetet med förorenade områden viktigt att ha en 

gemensam terminologi, för att få en klar bild av resultat och bedömningar och undvika missförstånd. 

De standarder som nämns nedan finns inte i svensk översättning (Tabell 2.1). De kan därför, i första 

hand, komma till användning i internationella projekt eller vid andra internationella kontakter 

(nätverk, konferenser etc.). Värt att notera är dock att enligt utbildningsmaterial för certifierade 

provtagare från SGF ska provtagning som rapporteras med hänvisning till ett Nordtest provtagnings-

certifikat (NT ENVIR 008, Nordtest Sampler Certification Scheme Handbook Version 2-1) 

överensstämma med beskrivning i standarden ISO 11074-2 (Tabell 2.1).  

Med markundersökningar avses här en vidare bemärkelse än bara undersökningar av förorenade 

områden, d.v.s. standarderna nedan kan innehålla termer och definitioner avsedda för annan mark än 

förorenade områden, t.ex. jordbruksmark.  

 

 

Fotograf: Elin Sjöstedt, SGI 

  

Tabell 2.1 Terminologi och definitioner 
SS-EN ISO 11074 Markundersökningar – Terminologi 
SS-ISO 15709 Markundersökningar – Markvatten och den omättade zonen - Definitioner, symboler och teori 
SS-ISO 15903 Markundersökningar – Format för registrering av information om mark och markområden 
SS-EN ISO 25177 Markundersökningar – Beskrivning av markområden 
SS-EN ISO 28258 Markundersökningar – Digitalt utbyte av mark-data 
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3 Provtagning, provberedning och fältmätning av förorenad jord 
För att resultat av mätningar och analyser ska bli representativa för det undersökta området, måste 

provtagning och provberedning utföras på ett sätt som inte gör att provets egenskaper och innehåll av 

olika ämnen ändras mer än nödvändigt. Eftersom påverkan inte helt kan undvikas är det också mycket 

viktigt att provtagning, provhantering och lagring alltid görs på samma sätt, oberoende av vem som 

utför provtagningen. Standarderna i Tabell 3.1 och 3.2 beskriver metoder för upprättande av 

provtagningsplan, val av provtagningsteknik, hantering och lagring av prover, mätningar i fält samt 

rutiner och utrustning för att upprätthålla en säker arbetsmiljö.  

Utöver de standarder som listas här ger SGF:s Fälthandbok ”Undersökningar av förorenade områden” 

Rapport 2:2013 också vägledning för planering och genomförande av undersökningar men den saknar 

referenser till miljötekniska standarder.  

3.1 Provtagning 

I Tabell 3.1 listas standarder som rör provtagning och förvaring. De fyra första tillhör en äldre serie (ISO 

10381) som är på väg att bytas ut mot en ny. Den nya standard-serien heter ISO 18400. Några delar i 

ISO 18400 är redan klara och listas i tabell 3.1. Fler delar är under utveckling (se avsnitt 8 ”På gång”). 

När dessa standarder är klara kommer de att ersätta ISO 10381-standarderna som då upphävs. Enligt 

utbildningsmaterial för certifierade provtagare från SGF ska provtagning som rapporteras med 

hänvisning till ett Nordtest provtagnings-certifikat (NT ENVIR 008, Nordtest Sampler Certification 

Scheme Handbook Version 2-1) överensstämma med beskrivningar i standarderna i ISO 10381-serien 

(del 1, 4, 5ch del 8).  

3.2 Provberedning 

Olika analyser kan kräva olika provberedning. Det är viktigt att som beställare av en analys stämma av 

med analyslaboratoriet hur provet ska vara beskaffat när det lämnas in och vilken provberedning som 

ska utföras på lab. Vägledning om vilken provberedning som är lämplig ges ofta i analysstandarden i 

form av normativa hänvisningar eller referenser till lämpliga standarder för provberedning.  

I Tabell 3.2 listas standarder som rör provberedning. I Sverige har vi länge använt oss av en 

internationell standard för provberedning (ISO 11464). Nu finns även en europeisk standard att tillgå 

(EN 16179). I EN 16179 tas ett samlat grepp kring de flesta aspekter som berör provberedning i hela 

kedjan från fält till lab vilket saknas i ISO 11464. Betydelsen av en provtagningsplan, där en lämplig 

Tabell 3.1 Provtagning 
SS-ISO 10381-1 Markundersökningar - Provtagning - Del 1: Vägledning avseende uppläggning av provtagningsprogram 
SS-ISO 10381-4 Markundersökningar - Provtagning - Del 4: Vägledning för provtagning av naturlig och odlad mark 
SS-ISO 10381-5 Markundersökningar - Provtagning - Del 5: Vägledning till metodik för examination av kontaminerade jordar 

i urbana och industriella markområden 
SS-ISO 10381-8 Markundersökningar - Provtagning - Del 8: Vägledning vid provtagning av jordupplag  
SS-ISO 18512 Markundersökningar - Vägledning avseende kort- och långtidsförvaring av jordprover 
ISO 18400-100 Soil quality - Sampling - Umbrella 
ISO 18400-101 Soil quality - Sampling - Framework for the preparation and application of a sampling plan 
ISO 18400-102 Soil quality - Sampling - Selection and application of sampling techniques 
ISO 18400-103 Soil quality - Sampling - Safety 
ISO 18400-105 Soil quality - Sampling - Packaging, transport, storage, preservation 
ISO 18400-106 Soil quality - Sampling - Quality control and quality assurance 
ISO 18400-107 Soil quality - Sampling - Recording and reporting 
ISO 18400-201 Soil quality - Sampling - Physical pretreatment in the field 
ISO 18400-204 Soil quality - Sampling - Guidance on sampling of soil gas 
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procedur för provberedning i förhållande till syftet med undersökningen utformas och dokumenteras, 

lyfts också fram i EN 16179. Därför anser SIS/TK535 att EN 16179 är att föredra framför ISO 11464. 

 

 

3.3 Fältmätning - val och tillämpning av screeningmetoder  

Det har tagits fram en vägledning för val och tillämpning av screeningmetoder (Tabell 3.3), men 

utbudet av standarder för screening av föroreningshalter är inte stort. De som finns tillgängliga 

(samtliga är bestämning med XRF (röntgenfluorescens)-mätning) listas i Tabell 3.4. 

 

XRF-mätning används ofta som en första screeningmetod för att få en överblick över provets 

metallinnehåll. Bestämning med XRF i fält ger ett snabbt resultat och kan vara ett sätt att välja ut 

relevanta jordprover som skickas till lab för grundligare analyser. XRF-mätning i fält kan både 

överskatta och underskatta metallinnehållet och resultatet bör därför ses som en indikation på 

förekomst. För mer exakta kvantifieringar med XRF finns även metoder som utförs på lab som kräver 

provberedning. Vid XRF-mätning bidrar även metaller i provets mineral till resultatet. För vissa metaller 

innebär därför XRF-mätning att resultaten överskattas jämfört med ovan nämnda kemiska 

uppslutningsmetoder. Generellt anses XRF-mätningar (i lab) ge resultat som är jämförbara med 

resultat från kemisk analys för arsenik, bly, koppar och zink4 (gäller ISO 18227 och SS EN 15309). 

 

  

                                                           
4 af Sandeberg, 2004, XRF – ett fältinstrument inom efterbehandling av förorenad mark – en studie av funktion 
och tillförlitlighet, Examensarbete, Linköpings universitet, LITH-IFM-EX-04/1219-SE 

Tabell 3.2 Provberedning 
SS-EN 16179 Slam, behandlat bioavfall och mark - Vägledning för förbehandling av prover 
ISO 11464 Markundersökningar - Förbehandling av prover för fysikalisk och kemisk analys 
ISO 14507 Soil quality - Pretreatment of samples for determination of organic contaminants 
SS-EN ISO 16720 Markundersökningar - Förbehandling av prover genom frystorkning för efterföljande analys 
ISO 23909 Markundersökningar - Beredning av laboratorieprover från stora provmängder 

Tabell 3.3 Vägledning screeningmetoder 
SS-EN ISO 12404 Markundersökningar - Vägledning för val och tillämpning av screeningmetoder 

Tabell 3.4 Bestämning med XRF 
I fält:  
SS-EN ISO 13196 Markundersökningar - Screening av utvalda grundämnen i jord genom energidispersiv 

röntgenfluorescensspektrometri (XRF) med handhållet eller portabelt instrument 
På lab:  
ISO 18227 Markundersökningar - Bestämning av grundämnessammansättning genom röntgenfluorescens 
SS-EN 15309 Karaktärisering av avfall och jord - Bestämning av sammansättning av grundelement med 

röntgenfluorescens 
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4 Analyser av förorenad jord för jämförelse med riktvärden 
Naturvårdsverket har utvecklat en modell för att ta fram riktvärden för förorenad mark5. Riktvärdena 

kan användas som ett verktyg i den riskbedömning som görs för att avgöra om ett område behöver 

efterbehandlas. I detta avsnitt listas metoder som är lämpliga att använda när man analyserar prover 

för att bestämma halten föroreningar och jämföra resultaten med riktvärden framtagna enligt 

Naturvårdsverkets modell.  

För att kunna bestämma halten av föroreningar i jord genom kemisk analys, måste provet först 

upparbetas, det vill säga förberedas för analys genom uppslutning (behandling med syra) för analys av 

metaller, eller extraktion (behandling med ett lösningsmedel) för analys av organiska ämnen. Den 

kemiska analysen kan göras med olika metoder som ICP (induktivt kopplat plasma) eller GC-MS 

(gaskromatograf med masspektrometri) för att nämna några. 

Olika uppslutnings- och extraktionsmetoder kan vara olika effektiva på att frigöra föroreningen från 

jorden. Olika analysmetoder kan ha olika känslighet för de föroreningar som ska analyseras och olika 

förmåga att skilja på ämnen. Det gör att metoderna för upparbetning och kemisk analys av ett prov 

kan påverka analysresultatet.  

Hur man väljer metod för upparbetning och analys styrs av en rad faktorer, t.ex. vilka föroreningar eller 

kombinationer av föroreningar som förekommer, jordens egenskaper, föroreningshalter, behov av 

noggrannhet och krav på att kunna identifiera enskilda ämnen. Laboratorierna kan ha modifierat en 

standardmetod utifrån sina erfarenheter för att t.ex. förenkla provhanteringen. I samband med 

redovisning och utvärdering av analysresultat bör man därför alltid redovisa och motivera vilken 

upparbetningsmetod och kemisk analys som man har valt samt eventuella avvikelser från standard. 

4.1 Oorganiska ämnen 

För analys av arsenik (As), barium (Ba), bly (Pb), kadmium (Cd), kobolt (Co), koppar (Cu), krom (Cr), 

kvicksilver (Hg), nickel (Ni), vanadin (V) och zink (Zn) har vi i Sverige traditionellt sett använt oss av 7 

molar salpetersyra för uppslutning av jordprover då resultaten ska jämföras med de generella 

riktvärdena för förorenad mark. Lämplig metod att välja för uppslutning med 7M salpetersyra är 

(Tabell 4.1): 

Vid uppslutning med salpetersyra kan analysresultaten för ämnena molybden (Mo) och antimon (Sb) 

bli betydligt lägre än då uppslutning görs med kungsvatten6. Därför används vanligen kungsvatten för 

uppslutning innan analys av Mo och Sb. Lämplig metod att välja för uppslutning med kungsvatten är 

(Tabell 4.2):  

                                                           
5 För modellbeskrivning se Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Rapport 5976, 
Naturvårdsverket, Stockholm. För senaste version av beräkningsverktyget (Excel-program) och aktuella 
riktvärden se www.naturvardsverket.se  
6 Naturvårdsverket 2009. Metoder för haltbestämning av huvud- och spårelement och PAH i jord och avfall. 
Rapport 2009-04-30. Naturvårdsverket, Stockholm. 

Tabell 4.1 Uppslutning och analys för jämförelse med generella riktvärden 
As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, V och Zn 
SS 28311 Markundersökningar - Bestämning av spårmetaller i jord genom extraktion med salpetersyra 

Tabell 4.2 Uppslutning och analys för jämförelse med generella riktvärden  
Mo, Sb: 
SS EN 16174 Slam, behandlat bioavfall och mark - Uppslutning av kungsvattenlösliga fraktioner av grundämnen. 

http://www.naturvardsverket.se/
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Cr(VI) kan förekomma i olika former i förorenad mark, både som lättlakade föreningar (t.ex. K2CrO4) 

och mer svårlösliga utfällningar (t.ex. PbCrO4, BaCrO4). Olika uppslutningsmetoder kan ge olika 

resultat7. Lakning med avjoniserat vatten ger ett lägre utbyte än om provet behandlas med en lösning 

som har ett högt pH-värde, eller innehåller joner som kan konkurrera med kromat-jonerna om 

bindningsställen på partiklarna. Lämplig metod att välja för ett högt utbyte av Cr(VI), d.v.s. en metod 

som kan extrahera både lättlösliga och en hög andel av svårlösliga föreningar, är (Tabell 4.3): 

För bestämning av cyanid kan dessa standarder användas (Tabell 4.4): 

 

 

 

Fotograf: Elin Sjöstedt, SGI   

                                                           
7 Stener, M., 2012; http://www.renaremark.se/filarkiv/konferens/2012/Analys_sem121129/Krom6.pdf 

Tabell 4.3 Analys för jämförelse med generella riktvärden  
Cr(VI) 
SS-EN 15192 Characterisation of waste and soil - Determination of Chromium (VI) in solid material by alkaline 

digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection 

Tabell 4.4 Analys för jämförelse med generella riktvärden  
Cyanid: 
SS-ISO 11262 Markundersökningar - Bestämning av total cyanid 
SS-EN ISO 17380 Markundersökningar - Bestämning av total cyanid och lättillgänglig cyanid - Kontinuerligt flöde 

analysmetod 

http://www.renaremark.se/filarkiv/konferens/2012/Analys_sem121129/Krom6.pdf
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4.2 Organiska ämnen 

För bestämning av organiska ämnen finns följande standarder att tillgå (Tabell 4.5): 

Under avsnitt 5 listas ytterligare några standarder för upparbetning och analys av organiska ämnen 

eller ämnesgrupper. 

  

                                                           
8 Gällande dioxin i jord är EPA 1613 en internationellt vanligt förekommande metod som bygger på samma 
principer som de angivna ISO- och EN-standarderna. 
9 Förordning EU 589/2014 anger att GC-MS/MS analys är acceptabel som alt till HR-GC-MS för livsmedel. Även 
för jord erhålls rapporteringsgränser och selektivitet med GC-MS/MS som är helt tillräckligt för NV riktvärden i 
mark. 
10 EPA 5021A (2014) beskriver direkt provuttag från jordprov på laboratoriet vilket kompletterar metoder 
beskrivna i de andra standarderna. EPA 5021A omfattar också analys av fler flyktiga ämnen än SS-EN ISO 22155 
och SS-EN ISO 15009. 

Tabell 4.5 Analyser för jämförelse med generella riktvärden 
Organiska 
tennföreningar 

 

SS-EN ISO 23161 Markundersökningar - Bestämning av vissa organiska tennföreningar - Gaskromatografisk metod 
PAH  
ISO 13859 Soil quality - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and 

high performance liquid chromatography (HPLC) 
SS-ISO 18287 Markundersökningar - Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Gaskromatografisk 

metod med masspektrometrisk detektion (GC-MS) 
SIS-CEN/TS 16181 Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) med 

gaskromatografi (GC) och högupplösande vätskekromatografi (HPLC) 
PCB  
ISO 13876 Soil quality - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography with mass 

selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD) 
SS-EN 16167 Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Bestämning av polyklorerade bifenyler (PCB) genom 

gaskromatografi med masselektiv detektion (GC-MS) och gaskromatografi med 
elektroninfångningsdetektor (GC-ECD) 

ISO 10382 Soil quality - Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls - Gas-
chromatographic method with electron capture detection 

Dioxiner, furaner och 
dioxinlikande PCB8, 9 

 

ISO 13914 Soil quality - Determination of dioxins and furans and dioxin-like polychlorinated biphenyls by gas 
chromatography with high resolution mass selective detection (HR GC-MS) 

SIS-CEN/TS 16190 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of dioxins and furans and dioxin-like polychlorinated 
biphenyls by gas chromatography with high resolution mass selective detection (HR GC-MS)  

Klorfenoler  

ISO 14154 Soil quality - Determination of some selected chlorophenols - Gas-chromatographic method with electron-
capture detection 

ISO/TS 17182 Soil quality - Determination of some selected phenols and chlorophenols - Gas chromatographic method 
with mass spectrometric detection 

Flyktiga aromatiska 
och halogenererade 
kolväten10 

 

SS-EN ISO 22155 Markundersökningar - Gaskromatografisk bestämning av flyktiga aromatiska och halogenererade 
kolväten och vissa etrar - Statisk Headspace metod 

SS-EN ISO 15009 Markundersökningar - Gaskromatografisk bestämning av halten flyktiga aromatiska kolväten, naftalen 
och flyktiga halogenerade kolväten - "Purge-and-trap"-metod med termisk desorption 

Fenolföreningar från 
stenkoltjära 

 

ISO/TS 17182 Soil quality - Determination of some selected phenols and chlorophenols - Gas chromatographic method 
with mass spectrometric detection 

SS-ISO 11709 Markundersökningar - Bestämning av utvalda specifika fenolföreningar från stenkoltjära med HPLC 
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4.2.1 Analys av lättflyktiga och mellanflyktiga organiska föreningar 

De generella riktvärden som finns för oljeföroreningar (t.ex. bensin och diesel) gäller för alifater 

respektive aromater av olika fraktioner (antal kol i kedjan) och PAH i olika storleksintervall. Metoder 

för analys ges av SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet), tidigare SPI (Svenska Petroleum 

Institutet)11 och rapport utgiven av Nordtest12. 

4.2.2 Analys av fraktionen Aromater >C16-C35 

Naturvårdsverket publicerade år 2009 nya riktvärden för aromatfraktionen >C16-C35. Vid tidpunkten 

för publiceringen saknades för laboratoriebranschen och andra aktörer en gemensam analysmetod. 

På initiativ av Naturvårdsverket och med representanter från SIS/TK535 och SPIMFAB togs därför en 

instruktion fram för bestämning av tyngre aromatiska kolväten (fraktionen >C16–C35). Denna finns att 

ladda ner från www.naturvardsverket.se (sök på ”Instruktion för analys av fraktionen Aromater C16-

C35”). 

4.3 Bestämning av torrsubstans 

För att kunna ange elementhalt i mg/kg torrsubstans (TS) måste provets innehåll av vatten 
bestämmas, lämpliga metoder för detta är (Tabell 4.6): 

 

 

  

                                                           
11 SPI, 2011, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, SPI rekommendation. 
www.spbi.se 
12 Karstensen, K.H., 1996. Nordic Guidelines for Chemical Analysis of Contaminated Soil Samples. Nordtest Techn 
Report 329, second version, approved 1996-03, Espoo. 

Tabell 4.6 Metoder för bestämning av torrsubstans 
SS-ISO 11465 Markundersökningar - Bestämning av torrsubstans och vattenkvot - Gravimetrisk metod 
SS-EN 15934 Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Beräkning av torrsubstanshalt efter bestämning av 

indunstningsrest eller vatteninnehåll   

http://www.naturvardsverket.se/
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5 Fördjupad riskbedömning av förorenad mark 
Nedan har vi listat standarder som kan vara till stöd vid fördjupad riskbedömning av förorenad mark. 

Det första avsnittet visar befintliga vägledningar (Tabell 5.1-5.4) och en metodik för plastspecifik 

ekologisk riskbedömning (Tabell 5.5). Därefter listas olika typer av karaktäriseringsmetoder som kan 

ge ett underlag till riskbedömningen (dvs. kemiska, biologiska och fysikaliska analysmetoder/tester).  

5.1 Vägledningar och metodik 

5.1.1 Vägledningar för karaktärisering och bedömning av jord 

 

5.1.2 Vägledning för långtidsuppföljning 

 

5.1.3 Vägledningar för biotillgänglighetstester, lakprocedurer och ekotoxikologiska 

tester  

Följande standarder (Tabell 5.3) ger vägledning om metoder som kan användas för att 

uppskatta/bedöma föroreningars biotillgänglighet, lakbarhet och ekotoxicitet:  

 

SS-ISO 15799 ger en allmän beskrivning av olika typer av enskilda ekotoxikologiska tester som kan 

användas för att karaktärisera jord och jord-eluat (lakvatten), medan SS-ISO 17616 ger vägledning om 

val av lämpliga kombinationer av testmetoder för ekologisk riskbedömning (i enkel tabellform och 

beslutsträdsdiagram).  

5.1.4 Vägledning för analys av oral biotillgänglighet 

Vid hälsoriskbedömning av en förorenad jord är oralt intag ofta en viktig exponeringsväg. Många 

föroreningar är starkt bundna till jorden. Vid oralt intag är det därför ofta bara en andel av den totala 

föroreningshalten i jorden som kan tas upp av kroppen och därmed ha en toxisk effekt. Genom att ta 

hänsyn till oral biotillgänglighet i riskbedömningar kan man öka precisionen i bedömningen och 

undvika en överskattning av hälsorisk. ISO 17924 ger vägledning om olika metoder för att uppskatta 

human biotillgänglighet av metaller i jord (Tabell 5.4): 

Tabell 5.1 Vägledningar för karaktärisering och bedömning av jord 
SS-EN ISO 15175 Markundersökningar - Vägledning för karaktärisering av jord med avseende på grundvattenskydd 
SS-ISO 15176 Markundersökningar - Karaktärisering av uppgrävd jord och jordmaterial för återanvändning 
SS-ISO 15800 Markundersökningar - Karaktärisering av mark med avseende på människans exponering 
ISO 11504 Markundersökningar - Bedömning av påverkan från jord som förorenats av petroleumkolväten 
SS-EN ISO 19258 Markundersökningar - Vägledning vid bestämning av bakgrundsvärden (ISO 19258:2005) 

Tabell 5.2 Vägledning för långtidsuppföljning 

SS-EN ISO 16133 Markundersökningar - Vägledning för upprättande och underhåll av övervakningsprogram 

Tabell 5.3 Vägledning för biotillgänglighet, lakbarhet och ekotoxicitet 

SS-EN ISO 17402 Markundersökningar - Krav och vägledning för val och tillämpning av metoder för värdering av 
biotillgänglighet hos föroreningar i jord och jordmaterial 

SS-EN ISO 18772 Markundersökningar - Vägledning för lakprocedurer avsedda för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk 
prövning av jord och jordmaterial 

SS-ISO 15799 Markundersökningar - Vägledning för ekotoxikologisk karaktärisering av jord och jordmassor 
SS-ISO 17616 Markundersökningar - Vägledning för val och utvärdering av bioanalys för ekotoxikologisk 

karaktärisering av jord och jordmaterial 

Tabell 5.4 Vägledning om metoder för analys av oral biotillgänglighet 

SIS-ISO/TS 17924 Markundersökningar - Bedömning av humanexponering för jord och jordmaterial genom födointag - 
Vägledning för tillämpning och val av fysiologiskt baserade extraktionsmetoder för uppskattning av 
human biotillgänglighet för metaller i jord 
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5.1.5 Metodik för fördjupad ekologisk riskbedömning 

En metodik som kan användas vid fördjupade miljöriskbedömningar är Triad-metodiken13,14,15 

(Tabell 5.5). Med hjälp av den kan man göra en sammanvägd riskbedömning av föroreningars effekter 

på markmiljön och som tar hänsyn till ekologisk, ekotoxikologisk och kemisk påverkan. 

Riskbedömning enligt Triad utförs därför med både kemiska och biologiska metoder i flera nivåer där 

biologiska metoder innefattar både ekologiska och ekotoxikologiska tester. Efter varje 

riskbedömningsnivå tas ett beslut om åtgärder eller om fortsatta undersökningar. Komplexiteten i 

riskbedömningen ökar med ökad riskbedömningsnivå. 

Flertalet av de metoder som presenterats under avsnitten om kemiska och biologiska metoder 

(avsnitt 4 och 5.2-5.3) syftar till att ta fram underlag för ekologisk riskbedömning.  

 

 
  

                                                           
13 Jensen J, Mesman M, 2006. Ecological risk assessment of contaminated land, Decision support for site specific investigations, ISBN 90-

6960-138-9, 978-90-6960-138-0, RIVM report number 711701047. 
14 Gilek M, Jones C, Allard AS, Gunnarsson J, Lenoir L, Persson T, Taylor A, Yesilova H, 2009. Metodik för miljöriskbedömning av förorenade 

områden, Rapport 5928, Naturvårdsverket. 
15 Jones C, Allard AS, Gilek M, Gunnarsson J, Lenoir L, Persson T, Taylor A, Yesilova H, 2009. Tillämpning av metodik för miljöriskbedömning 

på utvalda förorenade områden, Rapport 5983, Naturvårdsverket. 

Tabell 5.5 Metodik för platsspecifik ekologisk riskbedömning (TRIAD-metodik) 

ISO 19204 Markundersökningar - Metodik för platsspecifik ekologisk riskbedömning av förorenad mark (TRIAD-
metodiken) 
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5.2 Kemiska analysmetoder  

5.2.1 Haltbestämning av föroreningar i jord  

De vanligaste uppslutnings-, extraktions och analysmetoderna för haltbestämning av föroreningar i 

jord (och som används för att jämföra med riktvärden) finns listade under avsnitt 4. Här listar vi övriga 

publicerade standarder (Tabell 5.6 och 5.7). 

Oorganiska ämnen: 

 

  

Tabell 5.6 Övriga analysmetoder för oorganiska ämnen (för rutinanalyser för jämförelse med riktvärden se avsnitt 4)   
Uppslutning/Smältanalys 
för totalbestämning av 
oorganiska ämnen 

 

SS-ISO 14869-1 Markundersökningar - Upplösning för totalbestämning av grundämnen - Del 1: Upplösning med 
fluorväte- och perklorsyra 

SS-ISO 14869-2 Markundersökningar - Upplösning för totalbestämning av grundämnen - Del 2: Uppslutning med 
alkalisk smälta 

Bestämning av 
oorganiska ämnen i 
jordextrakt 
(uppslutningar och/eller 
analysmetod): 

 

SS-ISO 11047 Markundersökningar - Bestämning av bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, mangan, nickel och zink i 
kungsvattenextrakt av jord - Metoder för atomabsorptionsspektrometri i flamma och i elektrotermisk 
ugn 

SS-ISO 16772 Markundersökningar - Bestämning av kvicksilver i kungsvattenextrakt av jord med användning av 
flamlös atomabsorptionsspektrofotometri och atomfluorescensspektrofotometri 

SS-ISO 11466 Markundersökningar - Extraktion av spårelement lösliga i kungsvatten 
ISO 12914 Markundersökningar - Extraktion av den i kungsvatten lösliga fraktionen av grundämnen med hjälp 

av mikrovågor 
ISO 16729 Markundersökningar - Grundämnesfraktioner lösliga i salpetersyra genom uppslutning 
SS-ISO 22036 Markundersökningar - Bestämning av spårämnen i jordextrakt med induktivt kopplad plasma - 

atomemissionsspektrometri (ICP-AES) 
ISO/TS 16727 Soil quality - Determination of mercury - Cold vapour atomic fluorescence spectrometry (CVAFS) 

ISO/TS 16965 Soil quality - Determination of trace elements using inductively coupled plasma mass spectrometry 

(ICP-MS) 

ISO/TS 17073 Soil quality - Determination of trace elements in aqua regia and nitric acid digests - Graphite furnace 

atomic absorption spectrometry method (GFAAS) 

ISO 20280 Soil quality - Determination of arsenic, antimony and selenium in aqua regia soil extracts with 

electrothermal or hydride-generation atomic absorption spectrometry 

SIS-CEN/TS 16188 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of elements in aqua regia and nitric acid digests - 
Flame atomic absorption spectrometry method (FAAS) 

SS-EN 16173 Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Uppslutning av salpetersyralösliga fraktioner av 
grundämnen 

SIS-CEN/TS 16170 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of elements using inductively coupled plasma 
optical emission spectrometry (ICP-OES)    

SIS-CEN/TS 16171 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of elements using inductively coupled plasma mass 
spectrometry (ICP-MS) 

SIS-CEN/TS 16172 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of elements using graphite furnace atomic 
absorption spectrometry (GF-AAS) 

SIS-CEN/TS 16175-1  Sludge, treated biowaste and soil - Determination of mercury - Part 1; Cold-vapour atomic absorption 
spectrometry (CV-AAS) 

SIS-CEN/TS 16175-2  Sludge, treated biowaste and soil - Determination of mercury - Part 2; Cold-vapour atomic 
fluorescence spectrometry (CV-AFS) 

SIS-CEN/TS 16177 Sludge, treated biowaste and soil - Extraction for the determination of extractable ammonia, nitrate 
and nitrite 

ISO/TR 18105 Soil quality - Detection of water soluble chromium(VI) using a ready to use test kit method 
SS-ISO 20279 Markundersökningar - Extraktion och bestämning av tallium med elektrotermisk 

atomabsorptinspektrometri 
SS-ISO 14870 Markundersökningar - Extraktion av spårelement med buffrad DTPA-lösning 
ISO 19730 Soil quality - Extraction of trace elements from soil using ammonium nitrate solution 
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Organiska ämnen och ämnesgrupper: 

 

5.2.2 Laktester  

Laktester kan användas för att ta fram underlag till en fördjupad riskbedömning, så att t.ex. 

platsspecifika riktvärden kan beräknas, men även för att producera lakvatten som kan användas för 

att utföra ekotoxikologiska tester på. ISO 190 Soil Quality har utvecklat en serie laktester för jord som 

kan användas för lakning av både oorganiska och organiska icke-flyktiga ämnen (Tabell 5.8): 

De satsvisa laktesterna (del 1 och 2 i CEN ISO/TS 21268) har visat sig mindre lämpliga för bestämning 

av hydrofoba organiska ämnen (som t.ex. PAH). Därför har andra satsvisa metoder utvecklas för 

bestämning av dessa ämnen, som ännu inte blivit standarder:   

• Perkolationstest med återcirkulation16 för bestämning av den mobila (lakbara) 

koncentrationen. 

                                                           
16 SGI 2009, Laktest för ickeflyktiga organiska föroreningar - Utvärdering och rekommendationer Statens geotekniska institut, SGI Varia 595. 

Tabell 5.7 Övriga analysmetoder för organiska ämnen (för rutinanalyser för jämförelse med riktvärden se avsnitt 4) 

ISO 11264 Soil quality - Determination of herbicides -- Method using HPLC with UV-detection 

ISO 11916-1 Soil quality - Determination of selected explosives and related compounds -- Part 1: Method using high-

performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet detection 

ISO 11916-2 Soil quality - Determination of selected explosives and related compounds -- Part 2: Method using gas 

chromatography (GC) with electron capture detection (ECD) or mass spectrometric detection (MS) 

ISO/TS 13896 Soil quality - Determination of linear alkylbenzene sulfonate (LAS) -- Method by HPLC with fluorescence 

detection (LC-FLD) and mass selective detection (LC-MSD) 

SIS-CEN/TS 16189 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of linear alkylbenzene sulfonates (LAS) by high-
performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection (FLD) or mass selective detection 
(MS) 

ISO/TS 13907 Soil quality - Determination of nonylphenols (NP) and nonylphenol-mono- and diethoxylates -- Method by 

gas chromatography with mass selective detection (GC-MS)  

SIS-CEN/TS 16182 Sludge treated biowaste and soil - Determination of nonylphenols (NP) and nonylphenol-mono- and 
diethoxylates using gas chromatography with mass selective detection (GC-MS)  

SS-EN 16166 Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Bestämning av adsorberbara organiskt bundna halogener 
(AOX) 

ISO 13913 Soil quality - Determination of selected phthalates using capillary gas chromatography with mass 
spectrometric detection (GC-MS)  

SIS-CEN/TS 16183 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of selected phthalates using capillary gas 
chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS) 

SS-EN ISO 16558 Soil quality - Risk-based petroleum hydrocarbons - Part 1: Determination of aliphatic and aromatic 
fractions of volatile petroleum hydrocarbons using gas chromatography (static headspace method) (ISO 
16558-1;2015) 

CEN ISO/TS 16558-2 Soil quality - Risk-based petroleum hydrocarbons - Part 2: Determination of aliphatic and aromatic 
fractions of semi-volatile petroleum hydrocarbons using gas chromatography with flame ionisation 
detection (GC/FID) 

EN ISO 16703 Markundersökningar - Bestämning av kolväten inom intervallet C10 till C40 med gaskromatografi 
SS-EN ISO 22892 Markundersökningar - Vägledning för identifikation av målkomponenter med gaskromatografi och 

masspektrometri 

Tabell 5.8 Laktester   
SIS-CEN ISO/TS 21268-1 Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord 

och jordmaterial - Del 1: Satsvis laktest med 2 liter vätska per kilogram torrsubstans 
SIS-CEN ISO/TS 21268-2: Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord 

och jordmaterial - Del 2: Satsvis laktest med 10 liter vätska per kilogram torrsubstans 
SIS-CEN ISO/TS 21268-3 Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord 

och jordmaterial - Del 3: Uppströms perkolationstest 
SIS-CEN ISO/TS 21268-4 Markundersökningar - Lakningsprocedurer för efterföljande kemisk och ekotoxikologisk provning av jord 

och jordmaterial - Del 4: Påverkan av pH på lakning med initial syra/bas tillsats  
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• Passiva provtagare (t.ex. POM-metoden17) för bestämning av den biotillgängliga 

koncentrationen i markvatten, d.v.s den verkligt lösta koncentrationen. 

5.2.3 Metoder för undersökning av parametrar för geokemisk modellering av lakning 

Med hjälp av geokemiska modeller kan resultat från laktester, (som i listan ovan), översättas till ett 

platsspecifikt scenario för att beskriva och uppskatta föroreningstransport och biotillgänglighet i 

marken på området man vill riskbedöma. Vid geokemisk modellering kan det också vara viktigt att ha 

kunskap om markens innehåll av organiskt material, järn- och aluminiumoxider och -hydroxider, då 

dessa i hög grad påverkar rörligheten och tillgängligheten av många föroreningar.  Därför har det tagits 

fram en serie för bestämning av dessa parametrar för geokemisk modellering av lakning och 

specificering av beståndsdelar i mark (Tabell 5.9): 

 

 

Fotograf: Elin Sjöstedt, SGI   

                                                           
17 Slutrapport och excel-verktyg för riskbedömning av PAH med POM kan hämtas under ”Downloads” här: http://projects.swedgeo.se/ibracs 

Tabell 5.9 Parametrar för geokemisk modellering av lakning 

SS-EN ISO 12782-1 Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av 
beståndsdelar i mark och material - Del 1: Extraktion av amorfa järnoxider och järnhydroxider med 
askorbinsyra 

SS-EN ISO 12782-2 Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av 
beståndsdelar i mark och material - Del 2: Extraktion av kristallina järnoxider och järnhydroxider med 
ditionit 

SS-EN ISO 12782-3 Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av 
beståndsdelar i mark och material - Del 3: Extraktion av aluminiumoxider och aluminiumhydroxider med 
ammoniumoxalat/oxalsyra 

SS-EN ISO 12782-4 Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av 
beståndsdelar i mark och material - Del 4: Utvinning av humusämnen från fasta prover 

SS-EN ISO 12782-5 Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av 
beståndsdelar i mark och material - Del 5: Utvinning av humusämnen från vattenbaserade prov 

http://projects.swedgeo.se/ibracs
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5.3 Biologiska metoder 

Vid en fördjupad riskbedömning är det vanligt att man utför undersökningar med både kemiska och 

biologiska metoder (ofta i flera nivåer). De biologiska metoderna kan bestå av både ekologiska och 

ekotoxikologiska tester, som t.ex. vid en TRIAD-riskbedömning (Tabell 5.5). Nedan har vi listat 

befintliga biologiska standardmetoder framtagna av ISO 190 och CEN/TK 345 som skulle kunna ingå i 

t.ex. en Triad-riskbedömning (Tabell 5.10 och 5.11). Arbete pågår också med att standardisera fler 

biologiska metoder, se avsnitt 8 ”På gång”.  

5.3.1 Ekologi 
Tabell 5.10 Ekologiska testmetoder som kan användas vid fördjupad riskbedömning 

Mikroorganismer  
SS-ISO 10381-6 Markundersökningar - Provtagning - Del 6 Vägledning för insamling, hantering och förvaring av 

jordprover under aeroba förhållanden för bedömning av mikrobiologiska processer, biomassa och 
diversitet på laboratorium 

SS-EN ISO 11063 Markundersökningar - Metod för direktextraktion av DNA från jordprover 
ISO 11266 Soil quality - Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under 

aerobic conditions 
SS-EN ISO 14238 Markundersökningar - Biologiska metoder - Bestämning av kvävemineralisering och nitrifiering i jord 

och kemikaliers inverkan på dessa processer 
SS-ISO 14239 Markundersökningar - Inkubationssystem för bestämning av mineraliseringen av organiska 

kemikalier i jord under aeroba förhålla 
SS-EN ISO 14240-1 Markundersökningar - Bestämning av markens mikrobiella biomassa - Del 1: Substratinducerad 

respirationsmetod  
SS-EN ISO 14240-2 Markundersökningar - Bestämning av markens mikrobiella biomassa - Del 2: Fumigering - 

extraheringsmetod  
SS-ISO 15473 Markundersökningar - Vägledning vid laboratorieprovning av organiska kemikaliers biologiska 

nedbrytning i jord under anaeroba förhållanden 
SS-ISO 15685 Markundersökningar - Bestämning av potentiell nitrifikation och nitrifikationshämning - Snabb-test 

genom ammoniumoxidation  
SS-EN ISO 16072 Markundersökningar - Laboratoriemetod för bestämning av mikrobiell markrespiration  
ISO 17155 Soil quality - Determination of abundance and activity of soil microflora using respiration curves 
CEN ISO/TS 29843-1 Soil quality - Determination of soil microbial diversity - Part 1: Method by phospholipid fatty acid 

analysis (PLFA) and phospholipid ether lipids (PLEL) analysis 
CEN ISO/TS 29843-2 Soil quality - Determination of soil microbial diversity - Part 2: Method by phospholipid fatty acid 

analysis (PLFA) using the simple PLFA extraction method 
ISO 17601 Soil quality - Estimation of abundance of selected microbial gene sequences by quantitative  PCR from 

DNA directly extracted from soil 
Fauna  
SS-EN ISO 11268-3 Markundersökningar - Föroreningars effekt på daggmaskar - Del 3: Vägledning för bestämning av 

effekterna av tillsatta eller befintliga kemikalier i jord ute i fält 
SS-EN ISO 23611-1 Markundersökningar - Provtagning av marklevande ryggradslösa djur - Del 1: Handsortering och 

formalinextraktion av daggmaskar 
SS-EN ISO 23611-2 Markundersökningar - Provtagning av marklevande ryggradslösa djur - Del 2: Provtagning och 

extraktion av "microarthropods" (Collembola and Acarina) 
SS-EN ISO 23611-3 Markundersökningar - Provtagning av marklevande ryggradslösa djur - Del 3: Provtagning och 

extraktion av enchytraeider  
SS-EN ISO 23611-4 Markundersökningar - Provtagning av marklevande ryggradslösa djur - Del 4: Provtagning extraktion 

och identifikation av marklevande nematoder 
SS-EN ISO 23611-5 Markundersökningar - Provtagning av marklevande ryggradslösa djur - Del 5: Provtagning och 

extraktion av marklevande makroinvertebrater 
SS-EN ISO 23611-6 Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 6: Guidance for the design of sampling programmes 

with soil invertebrates  
ISO 18311 Soil quality - Method for testing effects of soil contaminants on the feeding activity of soil dwelling 

organisms - Bait-lamina test 
Flora  
ISO 17126 Soil quality - Determination of the effects of pollutants on soil flora - Screening test for emergence of 

lettuce seedlings (Lactuca sativa L.) 
SS-EN ISO 16198 Markundersökningar - Växtbaserat biotest för värdering av spårämnens miljöbetingade 

biotillgänglighet för växter 
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http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53529
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5.3.2 Ekotoxikologi 

 

 

Fotograf: Helena Branzén, SGI  

Tabell 5.11 Ekotoxikologiska testmetoder som kan användas vid fördjupad riskbedömning 

Mikroorganismer  
ISO/TS 22939:2010 Soil quality - Measurement of enzyme activity patterns in soil samples using fluorogenic substrates in 

micro-well plates 
SS-EN ISO 23753-1 Markundersökningar - Bestämning av dehydrogenasaktivitet i jord - Del 1: Metod med 

trifenyltetrazoliumklorid (TTC)  
SS-EN ISO 23753-2 Markundersökningar - Bestämning av dehydrogenasaktivitet i jord - Del 2: Metod med 

jodtetrazoliumklorid (INT)  
ISO 18187 Soil quality - Quality of solid samples -- Solid contact test using the dehydrogenase activity of Arthrobacter 

globiformis 
SIS-ISO/TS 10832 Soil quality - Effects of pollutants on mycorrhizal fungi - Spore germination test 
Fauna  
SS-EN ISO 11267 Markundersökningar - Reproduktionshämning av Collembola (Folsomia candida) på grund av 

markföroreningar  
SS-EN ISO 11268-1 Markundersökningar - Föroreningars effekt på daggmaskar - Del 1: Bestämning av akut toxicitet med 

Eisenia fetida/Eisenia andrei  
SS-EN ISO 11268-2 Markundersökningar - Föroreningars effekt på daggmaskar - Del 2: Bestämning av effekter på 

reproduktion av Eisenia fetida/Eisenia andrei  
SS-EN ISO 15952 Markundersökningar - Föroreningars effekt på unga marklevande sniglar (Helicidae) - Bestämning av 

jordföroreningars effekt på tillväxt 
SS-EN ISO 16387 Markundersökningar - Föroreningars effekt på Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Bestämning av effekter 

på reproduktion och överlevnad 
SS-ISO 17512-1 Soil quality - Avoidance test for determining the quality of soils and effects of chemicals on behaviour - 

Part 1: Test with earthworms (Eisenia fetida and Eisenia andrei) 
SS- ISO 17512-2 Soil quality - Avoidance test for determining the quality of soils and effects of chemicals on behaviour - 

Part 2: Test with collembolans (Folsomia candida) 
SS-EN ISO 20963 Markundersökningar - Effekter av föroreningar på insektslarver (Oxythyrea funesta) - Bestämning av 

akut toxicitet 
Flora  
SS-EN ISO 22030 Markundersökningar - Biologiska metoder – Kronisk toxicitet hos högre växter 
SS-EN ISO 11269-1 Markundersökningar - Bestämning av föroreningars effekt på markfloran - Del 1: Metod för bestämning 

av tillväxthämning hos rötter  
SS-EN ISO 11269-2 Markundersökningar - Bestämning av föroreningars effekt på markfloran - Del 2: Effekter av 

kontaminerade jordar på högre växters grobarhet och tidig tillväxt 
ISO 2920 Soil quality - Assessment of genotoxic effects on higher plants - Vicia faba micronucleus test 
ISO 18763 Soil quality - Determination of the toxic effects of pollutants on germination and early growth of higher 

plants 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=41226
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=37975
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=37976
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61723
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57582
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53527
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53528
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=37667
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57067
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http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=36065
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51388
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51382
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=45340
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5.4 Övriga analyser 

Det är ofta fördelaktigt att man parallellt med analys av föroreningsinnehåll och torrsubstans även 

bestämmer markens innehåll av organiskt kol och pH i de markprov man tagit. Andra 

karaktäriseringsanalyser så som kornstorleksfördelning, katjonbyteskapacitetkan också behövas. 

Nedan har vi listat befintliga standarder som kan användas för ytterligare karaktärisering av 

markprover (Tabell 5.12). 

Tabell 5.12 Övriga analyser 
pH  
SS-ISO 10390 Markundersökningar - Bestämning av pH  
SS-EN 15933 Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av pH 
Bestämning av 
glödförlust och org. kol 

 

SS-EN 15935 Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Bestämning av glödförlust 
SS-ISO 10694 Markundersökningar - Bestämning av organiskt kol efter torrförbränning (elementaranalys) 
SS-EN 15936 Slam, behandlat bioavfall, mark och avfall - Bestämning av totalt organiskt kol (TOC) med 

torrförbränning    
ISO 14235 Soil quality -Determination of organic carbon by sulfochromic oxidation 
SS-EN 13137 Karaktärisering av avfall - Bestämning av totala mängden organiskt kol i avfall, slam och sediment 
Densitet, 
kornstorleksfördelning, 
markvatteninnehåll 

 

SS-EN ISO 11272 Markundersökningar - Bestämning av volymvikt 
SS-EN ISO 11508 Markundersökningar - Bestämning av partikeldensiteten 
SS-ISO 11277 Markundersökningar - Bestämning av kornstorleksfördelningen i mineraldelen av jord – Sikt- och 

sedimentationsmetod 
SS-ISO 16586 Markundersökningar - Bestämning av markvatteninnehåll som volymfraktion utgående från volymvikt - 

Gravimetrisk metod 
CEC och  utbytesaciditet   
SS-EN ISO 11260 Markundersökningar - Bestämning av effektiva katjonbyteskapaciteten och basmättnadsgraden med 

användning av bariumkloridlösning 
SS-EN ISO 23470 Markundersökningar - Bestämning av katjonbyteskapacitet (CEC) och utbytbara katjoner med 

användning av hexamminkobolttrikloridlösning  
SS-ISO 13536 Markundersökningar - Bestämning av potentiella katjonbyteskapaciteten och utbytbara katjoner med 

användning av bariumkloridlösning buffrad till pH=8,1 
SS-EN ISO 14254 Markundersökningar - Bestämning av utbytesaciditet i bariumkloridextrakt  
Konduktivitet, redox   
SS-ISO 11265 Markundersökningar - Bestämning av den elektriska konduktiviteten 
SS-ISO 11271 Markundersökningar - Bestämning av "redoxpotential" - Fältmetod 
SS-EN ISO 11275 Markundersökningar - Bestämning av omättad konduktivitet och vattenhållande förmåga - Winds 

avdunstningsmetod 
SIS-CEN/TS 15937 Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av den elektriska konduktiviteten 

SS-ISO 17312 
Markundersökningar - Bestämning av hydraulisk konduktivitet hos mättade porösa material genom 
användning av en permeameter  

Kol, kväve och fosfor  
SS-EN ISO 10693 Markundersökningar - Bestämning av karbonathalt - volymetriska metoder 
SS-EN ISO 17184 Soil quality - Determination of carbon and nitrogen by near infrared spectrometry  
SS-ISO 13878 Marknadsundersökningar - Bestämning av totalkväve efter torrförbränning (elementaranalys) 
SS-EN 16168 Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av totalt kväve genom torrförbränning 
SS-ISO 11261 Markundersökningar - Bestämning av totalkväve - Modifierad Kjeldahlmetod 
SS-EN 16169 Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av kväve med Kjeldahlmetoden 
SS-ISO 14255 Markundersökningar - Bestämning av nitratkväve, ammoniumkväve och totalt lättlösligt kväve i 

lufttorkad jord med kalciumkloridlösning som extraktionsmedel 
ISO/TS 14256-1 Soil quality - Determination of nitrate, nitrite and ammonium in field-moist soils by extraction with 

potassium chloride solution - Part 1: Manual method 
SS-ISO 14256-2 Markundersökningar - Bestämning av nitrat, nitrit och ammonium i fältfuktig jord genom extraktion 

med kaliumkloridlösning - Del 2: Automatisk metod med bestämning i segmenterat flöde 
SS-ISO 11263 Markundersökningar - Bestämning av fosfor - Spektrofotometrisk bestämning av fosfor löslig i 

natriumvätekarbonat 
Mineralisering  
ISO 14239 Soil quality - Laboratory incubation systems for measuring the mineralization of organic chemicals in 

soil under aerobic conditions 
Svavel och sulfat  
SS-ISO 15178 Markundersökningar - Totalbestämning av svavel genom torrförbränning 
SS-ISO 11048 Markundersökningar - Bestämning av vattenlösligt och syralösligt sulfat 
Vattenhalt - fältmetod  
SS-ISO 10573 Markundersökningar - Bestämning av vattenhalt i den omättade zonen - Metod med neutronsond 
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6 Analyser av jord (som avfall) som ska deponeras 
Jord som ska deponeras ska undersökas enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier 

och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10 och 

NFS 2010:4).  

6.1 Analyser av totalhalter i jord (som avfall)  

För undersökning av oorganiska ämnen i avfallet hänvisar NFS 2004:10 och NFS 2010:4 till två olika 

metoder (Tabell 6.1): 

 

SS-EN 13657 är en uppslutningsmetod med kungsvatten som medger olika uppvärmningsmetoder i 

slutet eller semiöppet kärl. Metoden kan utföras så att den blir identisk med SS-EN 16174 (se avsnitt 

4.1) som enbart föreskriver slutna kärl. Om SS-EN 13657 utförs på alternativt vis (t ex med semi-öppet 

kärl) kan eventuellt förluster uppstå och ett lägre resultat erhållas. Det betyder alltså att om jorden 

redan är undersökt med SS-EN 16174 bör resultatet kunna användas även för karaktärisering av avfall 

trots att föreskriften anger ett annat standardnummer. Observera dock att det motsatta inte behöver 

gälla.   

Kungsvatten förmår inte alltid lösa upp hela den fasta fasen av ett avfall. Den så kallade smältanalysen, 

SS-EN 13656, är då ett kraftfullare alternativ. 

6.2 Laktester för grundläggande karaktärisering av jord (som avfall)  

Utöver föroreningshalterna i jorden finns det, vid mottagning av avfall till deponi, krav på att fastställa 

massornas lakningsegenskaper (Naturvårdsverket 2007). I bilagan till NFS:2004:10 och NFS:2010:4 

(Föreskrift om ändring i NFS 2004:10) anges analysmetoder vid mottagning av avfall till deponi. De 

laktester som föreskrivs är (Tabell 6.2):  

SIS-CEN/TS 14405 har uppdaterats sedan föreskrifterna gavs ut. Den nya utgåvan heter 

SS-EN 14405:2017. I den nya utgåvan har man utvecklat metoden så att den även kan tillämpas för 

utlakning av organiska ämnen, samt validerat metoden för oorganiska ämnen. Testet är mycket likt 

perkolationstest för jord, SIS-CEN ISO/TS 21268-3, (avsnitt 5.5.2). Om jorden som ska undersökas har 

en kornstorlek som är mindre än 4 mm kan de båda metoderna utföras nästintill identiskt. Skillnaden 

är jonstyrkan på det destillerade vattnet som används som lakvätska. I testet för jord har man valt att 

sätta till salt (CaCl2), eftersom det är känt att avjonat vatten ökar frisättningen av löst organiskt kol 

(DOC) som i sin tur kan påverka utlakningen av föroreningar. En jämförelsestudie som utfördes inom 

Naturvårdsverkets kunskapsprogram Hållbar sanering18 har visat att tillsats av CaCl2 kan ge högre 

                                                           
18 Föroreningsspridning - Delrapport 2: Utvärdering av metoder för uppskattning av lakning för organiska och 
oorganiska ämnen från förorenad jord. Rapport 5863. ISBN 978-91-620-5863-0. 

 

Tabell 6.1 Analyser för totalhalt enligt NFS 2004:10 / NFS 2010:4 
SS-EN 13657 Karaktärisering av avfall – Uppslutning för bestämning av element lösliga i kungsvatten (delvis 

nedbrytning av fast avfall före elementär analys, så att silikatmatrisen förblir intakt). 
SS-EN 13656 Karaktärisering av avfall – Uppslutning i mikrovågsugn med fluorvätesyra (HF), salpetersyra (HNO3) och 

saltsyra (HCl) för elementaranalys (totaluppslutning av fast avfall för elementaranalys). 

Tabell 6.2 Analyser för bestämning av lakegenskaper enligt NFS 2004:10 / NFS 2010:4 

SIS-CEN/TS 14405 Karaktärisering av avfall - Bestämning av lakegenskaper - Uppströms perkolationstest (under bestämda 
förhållanden). Detta perkolationstest används för material med partikelstorlek < 4 mm, utan eller med 
nedkrossning .  

SS-EN 12457-3 Tvåstegs skaktest för material med partikelstorlek < 4 mm, utan eller med nedkrossning 
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utlakade halter av Ba, Cd, K, Mg, Ni, och Zn (upp till 4 gånger högre), och i vissa fall även högre halter 

av Co och Mn (upp till 3 gånger högre). Utlakade halter av Cu, Pb och S var likvärdiga eller lägre i samma 

studie. Halten DOC var ned till 50% lägre i lakvatten från perkolationstest med tillsats av CaCl2 jämfört 

med enbart destillerat vatten.  

Vidare föreskriver NFS 2004:10 att om det testade avfallet överskrider de angivna gränsvärdena för 

utlakning av DOC vid dess egna pH-värde kan det alternativt provas med andra laktester som tillåter 

reglering av pH (testet ska utföras mellan pH 7,5 och 8,0). Metoder att använda är (Tabell 6.3): 

 

6.3 Övriga analyser  

Övriga standarder som föreskrivs eller rekommenderas i NFS för karaktärisering av jord (avfall) som 
ska deponeras är: 

 

  

Tabell 6.3 Tester för bestämning av pH-inverkan på lakning enligt NFS 2004:10 / NFS 2010:4 

SIS-CEN/TS 14429 Karaktärisering av avfall – Bestämning av lakegenskaper – pH-inverkan på lakning vid initial tillsättning 
av syra/bas 

SIS-CEN/TS 14997 Karaktärisering av avfall - Bestämning av lakegenskaper - pHs inverkan på utlakning vid kontinuerlig pH-
justering 

Tabell 6.4 Övriga analyser för karaktärisering av avfall enligt NFS 2004:10 / NFS 2010:4 

SS-EN 13137 Karaktärisering av avfall - Bestämning av totala mängden organiskt kol i avfall, slam och sediment 
SS-EN 14346 Karaktärisering av avfall - Beräkning av torrhalt baserad på torrsubstans och vatteninnehåll. 
SS-EN 12506, utgåva 1 Karaktärisering av avfall - Analys av lakvatten - Bestämning av pH, As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, Cr VI, Cu, Mo, Ni, 

NO2-, Pb, total S, SO42-, V och Zn (analys av oorganiska komponenter i fast avfall eller dess lakvatten; 
större, mindre samt spårelement). 

SS-EN 13370, utgåva 1 Karaktärisering av avfall - Analys av lakvatten - Bestämning av ammonium, AOX, ledningsförmåga, Hg, 
fenolindex, TOC, lättillgänglig cyanid, fluorid (analys av oorganiska komponenter i fast avfall eller dess 
lakvatten (anjoner). 

SS-EN 14039, utgåva 1 Karaktärisering av avfall - Bestämning av kolväteinnehåll i intervallet C10 - C40 med gaskromatografi. 
SS-EN 14899, utgåva1 Karaktärisering av avfall - Provtagning - Riktlinjer för upprättande och tillämpning av en 

provtagningsplan. 
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7 Riskvärdering 
Begreppet hållbar efterbehandling (sustainable remediation) används allt oftare, men det har tidigare 

saknats globala riktlinjer för vad som menas med begreppet. Därför har ISO/TC 190 tagit fram en 

standard för att beskriva detta (Tabell 7.1): 

Tabell 7.1 Standard om hållbar efterbehandling  
ISO 18504 Markundersökningar - Hållbar efterbehandling 

Standarden syftar till att förtydliga relevant terminologi och beskriva de viktigaste komponenterna och 

aspekterna av efterbehandling som utförs på ett hållbart sätt. Efterbehandling av förorenade områden 

kan förutom de positiva effekter en sanering medför även leda till negativa ekologiska, ekonomiska 

eller sociala konsekvenser. Med hållbar efterbehandling försöker man eliminera eller kontrollera 

oacceptabla risker på ett säkert sätt, samtidigt som man försöker maximera de miljömässiga, sociala 

och ekonomiska fördelarna med efterbehandlingsarbetet. Standarden är tänkt att kunna användas 

dels av konsulter för att kunna utforma hållbara efterbehandlingsalternativ, men även av 

problemägare vid själva utförandefasen. Även tillsynsmyndigheter, som ställer krav på att 

hållbarhetsaspekter beaktas i riskvärderingsprocessen och på vilket sätt de beaktas, kan få vägledning 

genom detta dokument.  

 

Fotograf: Helena Branzén, SGI   
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8 På gång 
Flera nya standarder som kopplar till riskbedömning och efterbehandling av förorenade områden är 

under utveckling. Nedan har vi listat några av dessa som kan vara bra att känna till.  

8.1 Provtagning 

För provtagning av jord pågår ett arbete med att ta fram en ny serie av standarder (ISO 18400), tabell 

8.1, som när de är klara kommer att ersätta de befintliga i provtagningsserien ISO 10381: 

 

8.2 Biologiska metoder 

Några biologiska standarder som kan ge underlag till ekologisk riskbedömning eller bedömning av 

förekomst av mikroorganismer är under utveckling (Tabell 8.2): 

 

8.3 Potentiell biotillgänglig fraktion av icke-polära organiska föroreningar 

För icke-polära organiska föroreningar som t.ex. PAH finns ett förslag på att standardisera kemiska 

analysmetoder som syftar till att uppskatta potentiellt biotillgängliga fraktioner (Tabell 8.3): 

Tabell 8.3 Förslag på standard för bestämning av potentiell biotillgänglig fraktion av organiska ämnen  
ISO/DTS 16751 Soil quality - Environmental availability of non-polar organic compounds - Determination of the potential 

bioavailable fraction and the non-bioavailable fraction using a strong adsorbent or complexing agent 

 

8.4 Konceptuell modell för riskbedömning 

ISO 190 arbetar också med att ta fram en vägledning om hur konceptuella modeller för potentiellt 

förorenade områden kan tas fram och användas (Tabell 8.4).  

Tabell 8.4 Förslag på standard som beskriver hur en konceptuell modell kan tas fram och se ut  
ISO/CD 21365 Soil quality - Conceptual site models for potentially contaminated sites 

Standarden kommer att beskriva vad konceptuella modeller är, vad de kan används till och vad de 

består av. Den ska ge en översikt över hur man kan utveckla konceptuella modeller för potentiellt 

förorenade områden och poängtera betydelsen av att ha ett iterativ och dynamiskt förhållningssätt. 

Eftersom förhållandena på förorenade områden kan variera kraftigt från en plats till en annan kommer 

den här standarden att vara allmänt hållen. Den kommer inte ge detaljerade beskrivningar av 

platsspecifika konceptuella modeller. Den är avsedd att användas av alla som är involverade i att 

Tabell 8.1 Standarder under utveckling - Provtagning av jord 

ISO 18400-104 Soil quality - Sampling -  Strategies and statistical evaluations 
ISO 18400-202 Soil quality - Sampling - Preliminary investigations 
ISO 18400-203 Soil quality - Sampling - Investigation of potentially contaminated sites 
ISO 18400-205 Soil quality - Sampling - Guidance on investigation of natural, near-natural and cultivates sites 
ISO 18400-206 Soil quality - Sampling - Guidance on the collection, handling and storage of soil for the assessment of 

biological functional and structural endpoints in the laboratory 

Tabell 8.2 Standarder under utveckling - Biologiska metoder 

Mikroorganismer  
ISO/CD 20130 Soil quality - Measurement of enzyme activity patterns in soil samples using colorimetric substrates in 

micro-well plates 
ISO/DTS 20131-1 Soil quality - Easy laboratory assessments of soil denitrification, a process source of N2O emissions - Part 

1: Soil denitrifying enzymes activities 
ISO/DTS 20131-2 Soil quality - Easy laboratory assessments of soil denitrification, a process source of N2O emissions - Part 

2: Assessment of the capacity of soils to reduce N2O 
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utveckla konceptuella modeller och av dem som är beroende av att använda dem som t.ex. 

tillsynsmyndigheter, konsulter, problemägare.  

 

 

Vill du veta mer om aktuella arbeten med standarder som rör karaktärisering av avfall, 

mark och slam?  

Har du synpunkter eller förbättringsförslag på den här guiden? 

Välkommen att kontakta SIS/TK 535! Lorena Olivares (projektledare): 

lorena.olivares@sis.se, Anja Enell (ordförande): anja.enell@swedgeo.se 

  

lorena.olivares@sis.se 
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