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Hur tillämpa Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för
förorenade områden platsspecifikt i praktiken?
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UR KURSENS INNEHÅLL
• Vad innebär det att arbeta platsspecifikt vid
riskbedömning av förorenad mark? Vilken är
miljönyttan?
• Grunderna kring generella riktvärden för
förorenad mark och när platsspecifika
riktvärden kan tillämpas
• Hur beräknas de generella riktvärdena för
förorenad mark?
• Andra riktvärden för förorenad mark
– storstadsspecifika, branschspecifika samt
riktvärden för ämnen som inte finns i
riktvärdesverktyget

KURSLEDARE
Celia Jones

Konsult och expert på bedömning av
hälso- och miljörisker från föroreningar och
radioaktiva ämnen i förorenade områden
Kemakta

Mark Elert

Konsult och expert på riskbedömning av
förorenade områden
Kemakta

• Hur ska tillsynsmyndigheten granska
konsulters rapporter?
• Praktisk övning i beräkningsverktyget – hur kan
de olika parametrarna anpassas till platsspecifika
förhållanden?
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Idag bygger vi allt oftare på mark där det tidigare funnits verksamheter som förorenat på platsen. Det handlar om platser där det tidigare
har funnits industriell verksamhet, bensinstationer och kemtvättar som nu omvandlas till bostadsområden, kontorsbyggnader, förskolor
och skolor, gator och torg.
I dessa projekt har det blivit allt vanligare att exploatören använder platsspecifika riktvärden vid riskbedömning, utifrån
föroreningssituation och planerad markanvändning, för att möjliggöra en mer kostnadseffektiv efterbehandling av förorenade områden.
Då behöver marken inte röras eller saneras där det inte finns behov av det, och massor kan användas mer lokalt i byggprojektet, så att
transporter undviks.
För kommunen som tillsynsmyndighet är uppgiften att bevaka det allmännas intresse, och säkerställa människors, djurs och organismers
hälsa och överlevnad – både på kort och lång sikt - samt inte minst arbeta för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, som t.ex.
en giftfri miljö, ett rikt växt- och djurliv och en god bebyggd miljö. Tillsynsmyndigheten behöver därmed ha god kunskap om när
platsspecifika riktvärden kan användas och vilka avsteg från de generella riktvärdena som kan godkännas i olika situationer vid
förändrad markanvändning i förorenade områden.
Under denna kurs ökar du din kunskap om:
Hur platsspecifika riktvärden kan användas vid riskbedömning av förorenade områden
Vilka avsteg som är acceptabla från de generella riktvärdena, och i vilka situationer
Hur Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för generella riktvärden för förorenad mark fungerar, och hur modellen kan användas
platsspecifikt
Under den andra kursdagen får du arbeta själv i beräkningsverktyget, och praktiskt öva på hur du tar fram platsspecifika riktvärden
vid riskbedömning av förorenade områden, utifrån föroreningssituation och planerad markanvändning.
Varmt välkommen till kursen!

Malin Ek Lara
Studia

Kursledare
Celia Jones

Konsult och expert på bedömning av hälso- och miljörisker från föroreningar och radioaktiva ämnen i förorenade områden,
Kemakta. Celia har en PhD i växtekologi och har arbetat med miljö- och avfallsfrågor sedan 1982. Hon har arbetat med ett stort
antal efterbehandlingsprojekt som omfattat många olika branscher och typer av föroreningar. Celia har tagit fram metodik för
bedömning av hälso- och miljöeffekter av föroreningar i mark, avfall, och andra material, bland annat Naturvårdsverkets riktvärden
för förorenad mark. Celia har också varit projektledare vid framtagning av bedömningsgrunder för friklassning av mark som
kontaminerats med radioaktiva ämnen samt i utveckling av en metodik för miljöriskbedömningar av förorenade områden. Hon har
även deltagit i ett flertal projekt rörande omhändertagande av avfall och förorenade massor.

Mark Elert

Konsult och expert på riskbedömning av förorenade områden, Kemakta. Mark är fil. kand. i matematik och fysik, och han har sedan
mitten av 1990-talet varit konsult åt Naturvårdsverket för framtagning av riktvärden och riskbedömningsmetoder. Mark har deltagit
i framtagning av underlagsrapporter för Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbete. Han var även
projektledare vid framtagning av Avfall Sveriges bedömningsgrunder för förorenade massor samt de branschspecifika riktvärdena för
petroleumkolväten vid bensinstationer. Mark har deltagit i ett stort antal utredningar som riskbedömningsexpert med särskild fokus
på bedömning av spridning av föroreningar och dess inverkan på människors hälsa.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer på kommunen, handläggare inom förorenade områden på
Länsstyrelse och miljökonsulter. Även andra som arbetar med exploatering i förorenade områden och
som har behov av att fördjupa sina kunskaper är välkomna till kursen!
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Program dag 1:
Kursledare: Celia Jones
Vad innebär det att arbeta platsspecifikt vid
riskbedömning av förorenad mark? Vilken är
miljönyttan?

Gemensam diskussion kring olika case – hur arbeta
med platsspecifika riktvärden vid olika förutsättningar
på platsen?

• Naturvårdsverkets utgångspunkter för riskbedömning av
förorenad mark
• Varför ta fram platsspecifika riskbedömningar?
• Vad finns för vägledningsmaterial gällande riskbedömning av
förorenade områden och platsspecifika riktvärden?
• Återvinning, behandling eller deponering – mål för att minska
resursanvändandet i samhället?

Vi diskuterar kring olika typer av projekt där man använd
platsspecifika riktvärden, t.ex. exploatering och friluftsområden. Vi
ser på vad som var framgångsfaktorer i de lyckade projekten och
vanliga fallgropar i de mindre lyckade projekten.

Diskussion: Vilken är nyttan och värdet av att arbeta platsspecifikt

– miljönytta och riskaspekter?

Program dag 2:
Kursledare: Mark Elert

Grunderna kring generella riktvärden för förorenad mark
och när platsspecifika riktvärden kan tillämpas
• Naturvårdsverkets generella riktvärden – vad står de för? Vad ska
skyddas?
• Hur resonerar andra länder kring riktvärden och riskbedömning
vid exploatering i förorenade områden?
• Viktiga faktorer att tänka på när man tar fram platsspecifika
riktvärdena?
• Speciella aspekter för olika ämnen, t.ex. mycket vattenlösliga
ämnen eller flyktiga ämnen?
• Hur resonerar du när det finns höga bakgrundshalter?
• Grundvatten och ytvatten – hur hanteras det i
beräkningsmodellen och hur fungerar riktvärden för vatten?

Hur beräknas de generella riktvärdena för förorenad
mark?
• Hur är modellen uppbyggd? Och hur ska den tillämpas för
platsspecifika riktvärden?
• Hur beräknas hälsorisker och risker för markmiljön?
• Hur beräknas risken med spridning till grundvatten och
ytvatten?

Under kursdagen arbetar vi med olika praktiska övningar i
Naturvårdsverkets beräkningsverktyg. Du behöver ta med egen
dator för att kunna delta i övningarna.
Beräkningsverktyget för generella riktvärden för
förorenad mark
• Hur är verktyget uppbyggt?
• Vilka parametrar kan man justera? Vilka bör man inte justera?

Praktisk övning i beräkningsverktyget – hur kan de olika
parametrarna anpassas till platsspecifika förhållanden?
• Kan man ta bort vissa exponeringsvägar?
• Vad innebär det att man ändrar exponeringstider, t.ex. drar ner
antal dagar vid förskola, vilka konsekvenser får detta?
• Vad påverkar riskerna för spridning?
• Vad innebär det att man ändrar ”skydd av markmiljö” eller ”skydd
av grundvatten”?
• Hur kan du jämföra modellens resultat med uppmätta halter?
• Hur tolkar du lakförsök som gjorts på förorenade massor?

Sammanfattning

Andra riktvärden för förorenad mark
• Storstadsspecifika riktvärden och branschspecifika riktvärden för
bensinstationer – hur togs dessa fram och hur har de använts?
• Riktvärden för ämnen som inte finns i riktvärdesverktyget

• Tips på hur du enklare kan granska resultaten
• Typiska fallgroparna när man använder modellen platsspecifikt,
t.ex. stryker en exponeringsväg

Hur ska tillsynsmyndigheten granska konsulters
rapporter?
• Hur granska? Vilka är de vanliga fallgroparna att vara
uppmärksam på?
• Hur bedöma om de platsspecifika riktvärdena är rimliga?
Vilka avsteg är acceptabla?
• Information och data som behövs

Dag 1
09.00
09.30
11.40-12.40
14.30-14.50
16.30

Registrering, kaffe, te och smörgås
Kursen inleds
Lunch
Eftermiddagsfika
Kursens första dag avslutas

Dag 2
09.00
10.00-10.20
11.40-12.40
14.30-14.50
16.00

Kursens andra dag inleds
Förmiddagsfika
Lunch
Eftermiddagsfika
Kursen avslutas
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PLATS

Citykonferensen Ingenjörshuset
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

PRIS

9 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår
kursdokumentation i digitalt format, lunch och föroch eftermiddagsfika.

08-650 09 29
bokning@studia.se
Studia AB
Box 550
101 30 Stockholm

För våra avbokningsregler, allmänna villkor och
integritetspolicy se www.studia.se.
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