
Passiva provtagare för organiska ämnen

Vill du veta mer, kontakta:

Statens geotekniska institut ● 581 93 Linköping ● Tel: 013-20 18 00 
e-post: sgi@swedgeo.se ● www.swedgeo.se A

ug
us

ti 
20

14

 

Riskbedömning av miljöföroreningar i mark baseras  
traditionellt sett på totalhalter av föroreningen. Det är 
dock väl känt att det för både organiska och oorganiska 
ämnen endast är en del av det totala innehållet som är 
tillgängligt för snabb utlakning eller för upptag i mark-
levande organismer. Vid framtagning av platsspecifika 
riktvärden finns därför ett behov av att utvärdera  
föroreningarnas lakningsegenskaper och få en bild av 
ämnenas biotillgänglighet. 

Sedan några år tillbaka finns standardiserade laktester 
för organiska ämnen som syftar till att bedöma riskerna 
för lakning till grund- och ytvatten. Ny forskning  
visar dock att dessa metoder kan överskatta den  
biotillgängliga halten av ämnena och att det i många fall 
kan vara bättre, enklare och säkrare att använda så  
kallade passiva provtagare. 

Inom det europeiska forskningsprojekteten IBRACS 
har SGI tillsammans med bland andra ITM, NGI, SLU, 
IVL och Umeå universitet studerat en ny typ av passiva 
provtagare som kan användas för att mäta porvatten- 
koncentrationen av organiska ämnen. Provtagaren 
består av en remsa mjukt plastmembran av så kallat 
polyoxymetylen (POM), vilket absorberar fria organiska 
molekyler i porvattnet. Membranet jämviktas med en 
suspension av jordprovet under ca en månad. Resultat 
framtagna inom IBRACS visade att POM-provtagaren 
är särskilt lämplig att använda då man vill uppskatta 
hydrofoba organiska ämnen i markvatten och att de upp-
mätta halterna var väl korrelerade till upptaget i  
marklevande organismer (maskar). Genom att redan i ett  
tidigt skede komplettera markundersökningar med 
POM-tester kan man skapa ett bättre underlag till  
riskbedömningen. I förlängningen kan det leda till  
både bättre beslut och att tid/pengar kan sparas. 

Fördelar med passiv provtagning
• Särskilt lämpliga att använda för mätning av hydro-

foba organiska miljögifter så som tex polycykliska 
aromatiska kolväten; ämnen som kan vara svåra att 
mäta i vatten med vanlig kemisk analys.

• Passiva provtagare är bättre på att uppskatta bio-
tillgänglig koncentration av hydrofoba organiska 
miljögifter än vanliga ”klassiska” laktester.

• Upptaget av organiska miljögifter till maskar 
korrelerar bättre med markvattenkoncentrationer 
bestämda med POM än med jordens totalhalter. 
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POM-provtagarna absorberar fritt lösta organiska molekyler, 
dvs den del av föroreningen som kan tas upp av levande  
organismer och skapa miljöproblem.

Jämviktsprincip 
POM-provtagaren fungerar enligt jämviktsprincipen. 
Testet utförs som ett vanligt laktest där vatten och 
jord skakas tillsammans i en vial (tillsammans med 
provtagaren). Om plastremsan får vara i kontakt med 
jord-vatten-suspensionen tills dess att jämvikt har 
uppnåtts mellan alla faser (POM, vatten och fast fas) 
erhålls en stabil koncentration i plasten.  
 
Genom att mäta koncentrationen i plasten kan sedan  
föroreningshalten i porvattnet räknas ut med hjälp av 
förutbestämda ämnesspecifika fördelningskonstanter, 
det vill säga den föroreningshalt som marklevande 
organismer utsätts för. Metoden kan också användas 
på sedimentprover.


