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Sigbrit Franke, dåvarande landshövdingen Gösta Gunnarsson, profes-
Sten Orrenius journalisten Ewonne Winblad.samtsorn

Länsrådet Göran Enander förordnades den december12 till1997
i kommissionen.expert

Dåvarande rådmannen och hovrättsrådet Anna Mörner för-numera
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förordnades1997 hovrättsassessom Lena Petersson till sekreterare.
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1 Uppdraget och dess genomförande

börjanI 1990-talet påbörjades arbete med lägga delett attav en av
Västkustbanan i tunnel Hallandsåsen. Bygget har orsakat attgenom
grundvattnets nivå har sjunkit förväntat, framför alltavsevärt änmer
kring tunnelns del. harDet dessutom visat sig kemisktatt ettnorra me-
del, Rhoca Gil, för i tunneln har lett till skador föranvänts tätaattsom
människor, djur och miljö. konsekvenserDessa tunnelbygget harav
tilldragit sig mycket uppmärksamhet i hela landet. Händelsema harstor
fått katastrofdimension.en

Uppdragetl l
.

direktiven dirI 1997: bilaga124, l redogörs kortfattat för bakgrun-se
den till inträffadedet och till särskild kommission har tillkallats.att en
Kommissionens uppdrag omfattar enligt direktiven sammanfattningsvis
följande.

"Kommissionen skall
redovisa de kemikalie-, och miljöfrågorövriga inklusivevatten-,-
hushållningsfrågor frågor livsmedel och arbetsmiljö,samt om som
har samband med tunnelbygget Hallandsåsen,genom
utvärdera orsaken till de skador på och olägenheter för miljön som-
har uppkommit och deti sammanhanget analysera besluten, inklu-

beslutsprocessen,sive och dess bakgrund myndigheternas roll,samt
utvärdera hur arbetsmiljöarbetet har organiserats och bedrivits och-
hur samverkan har skett med arbetstagarna och deras representanter,
beskriva, analysera och dra slutsatser uppgifts- och informations-av-
hanteringen hos myndigheter och andra berörda,
lämna förslag till de åtgärder enligt kommissionen behöversom-
vidtas för liknande händelser skall kunna undvikas framtiden.iatt

Kommissionen skall också undersöka och vid behov lämna förslag i
frågan särskild beredskapsplan för centrala myndigheter behöverom en
utarbetas. sådan plan skulleEn innehålla bl.a. krav på inbördes samråd
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mellan myndigheterna innan sådana beslut fattas kan ha väsentligsom
betydelse för enskilda."

skall den november tillKommissionen 17 1998 regeringensenast
redovisa resultatet sitt arbete. Senast den skall dock15 maj 1998av
kommissionen lägesbeskrivning sitt pågående arbete.ge en av

Skanska har till miljödepartementet framhållit till skillnadAB att
från vad står direktiven avsåg kontraktet med Skanska s.k.isom en
generalentreprenad och mellanpåslaget drivits med traditionellatt
sprängningsteknik.

Kommissionens arbete1.2

första del uppdrag redovisar vi denna delrapport delsSom vårt ien av
fått viktigaeffekter det påbörjade tunnelbygget har i vissa hälso-som

och miljöhänseenden, dels de beslut och andra faktiska händelser som
effekter och hur det kritiska läget har hanteratshar lett fram till dessa

be-sedan det uppdagats. Delrapporten med andra ord väsentligenär
bl.a. söka värdera och analy-skrivande. vår slutrapport återstårFör att

fram till det inträffade.beslut och de mekanismer lett Detde somsera
utvärdera orsakenslutrapporten vi kommerinnebär det iär attatt som

uppkommit, liksom analysera be-miljön hartill de skador på attsom
denoch myndigheternas roll. också i vislutsprocessen Det är rapporten

eventuellt behöver vidtasförslag till åtgärderkommer lämnaatt som
skall kunna undvikas framtiden. slutrap-för liknande händelser i Iatt

vidare redovisa de kostnaderkommer vi närmareattporten som upp-
undersökningsamband med tunnelbygget. kommerstått i Dessutom en

myndigheter och andra berördainfonnationshanteringen hos attom
redovisas.

arbete inriktatdel har alltså kommissionens inledande varitTill stor
faktiskt ledde fram till det hänt ochfå vadpå att somgrepp om som

andra därefter har vidtagit.åtgärder berörda myndigheter ochvilka som
Hallandsåstunneln har planerats, och varitde årFrån många utrettssom

omfattande skriftligt material formbyggas finns det ipå väg ettatt av
myndighetsbeslut, domar, tekniska utredningar,riksdagsbeslut, pro-

redovisning beslut och händelseförlopp i övrigtmemorior Våretc. av
bygger till del på detta material.stor

information tunnelbygget harfå kompletterande kring viFör att
dessutom bjudit berörda myndigheter och andra till medin möten

sammanträffatkommissionen. Kommissionen har på detta medsätt
företrädare för Arbetarskyddsstyrelsen, Yrkesinspektionen Malmö,i
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Banverket, Kemikalieinspektionen, Riksrevisionsverket, Skanska, Sta-
Livsmedelsverk, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen.tens

har ordförandenDärutöver och sekretariat eller i flertalet fall— -
sekretariatet haft kontakter med antal företrädare förensamt ett stort
myndigheter, och organisationer, kunnat bidra till be-experter attsom
lysa fakta intresse.av

Vidare har kommissionen vid två tillfällen besökt Hallandsåsen. Vid
det första tillfället, i januari 1998, sammanträffade bl.a.vi med ledning-

för Båstads kommun.en
skall ocksåHär ordföranden och sekretariatetnämnas iatt mars

1998 haft med antal företrädare för berörda hushåll påmöte ochett ett
invid Hallandsåsen för höra deras erfarenheter tunnelbyggetatt om av
och dess konsekvenser hittills.

kunna redovisa effekternaFör tunnelbygget har vi låtitatt göraav
särskilda undersökningar rörande grundvattnet och Rhoca Gil. Resul-

dessa undersökningar redovisas dennaitaten rapport.av

1.3 innehållRapportens

bakgrundsbildFör hur tunnlama Hallandsåsen pla-att ge en av genom
nerades och de förutsättningar gällde för bygga dem har vi iattsom
kapitel redogjort för dels de2 dragen i planeringsprocessen, dels istora
korthet Vilka geologiska och tekniska villkor rådde. kapitel harI 3som

redogjort framförvi allt för beslut fattats och lagar haft rele-som som
under den tid då planering och genomförande ägde ka-detIvans rum.

pitlet redovisas också hanteringen och tillsynen miljöfrågorna. Enav
detaljerad beskrivning hela händelseförloppet fram till att tun-mer av

nelbygget stoppades har vi gjort i kapitel Vad sedan hände kringsom
Ävenoch efter byggstoppet har förklarats kapiteli arbetsmiljöfrå-

skall enligt direktiven redovisas, vilket vi har kapitelgjort igorna
Slutligen, kapiteli redovisas vilka effekter för människor och miljö

såvitt känt, uppstått användningen Rhoca Gil och densom, av av upp-
komna grundvattensänkningen.

uppgifter förekommerVissa på ställe i såAttän ett rapporten.mer
fallet beror på vi inom varje avsnitt velat läsaren såär att ge en

sammanhängande beskrivning möjligt.som
i Kapitel och4 avslutas med kronologisk5 förteckning överen

viktigare händelser berörts i respektive kapitel.som
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området1.4 Karta över
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2 Bakgrund

2.1 Något planeringsprocessenom

I regeringens proposition 1987/88:50 Trafikpolitiken inför 1990-om
talet utpekades antal jämvägsobjekt klartstörre angelägnaett attsom
påbörja under den planeringsperioden. Till dessanärmaste projekt räk-
nades förstai hand fortsatt utbyggnad stambanan och Väst-en av norra
kustbanan. Gemensamt för projekten enligt propositionen deär för-att

kraven på samhällsekonomisk betydelse med viktiga miljö- ochenar
regionalpolitiska effekter samtidigt de bidrar till öka effekti-attsom
viteten i jämvägssystemet.

Principer och övergripande mål för den gällande trafikpolitikennu
slogs fast riksdagen i 1988 års trafikpolitiska beslut. Enligt det be-av
slutet det syftet med trañkpolitiken bibehållaär ochyttersta utvecklaatt
välfärden. Utgångspunkten skulle trafiksystemet utfördes så,att attvara
det bidrog till effektivt resursutnyttjande i samhället helhet.ett som
Detta innebar bl.a. infrastrukturen skulle planeras efter samhälls-att
ekonomiska kriterier, och samhällsekonomiskt effektivtatt ett utnytt-
jande skulle eftersträvas. Samtidigt betonades det samhällsekono-att
misk effektivitet i strikt bemärkelse inte kan den enda vägled-vara
ningen för trafikpolitiken detta mål måste andra kravutan att vägas mot
på inte alltid kan uttryckas ellertransportsystemet värderas i eko-som
nomiska Beträffande jämvägspolitiken konstateradestermer. järn-att

skall förutsättningar spelavägen viktig roll konkur-att ettges en som
renskraftigt, miljövänligt och energisnålt transportmedel.

Dåvarande Statens Järnvägar SJ delades 1988 i affärsverkettupp
med för tågtrafiken SJ och myndighet med för in-ansvar en ansvar- —
frastrukturen Banverket. enlighetI med riksdagens beslut uppdrog-
regeringen åt Banverket förslag till flerårsplan föratt upprätta en
stomjärnvägar 1991 2000 inom planeringsram på miljarder10 kr.en-
Enligt Banverkets förslag, remitterades 1990, skulle Hallandsås-som
tunneln byggas med enkelspår för kostnadut 600 Mkr meden av
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färdigställande Flera remissinstansemaoch 1998.byggstart 1994 av
borde byggas med dubbelspår. Banverkettunnelnhävdade utatt

planeringsramensamtliga ansågkonstaterade instanser attatt var
förslagtidigareläggas. Banverketsoch objekten måsteotillräcklig att

fannsverkets styrelse december 1990. Detdock ifastställdes av
Banverkets beslut till regeringen.överklagamöjlighet att

för1990/91:87 NäringspolitikpropositionEfter regeringens om
för 1990-talet anvisariksdagen våren 1991beslutadetillväxt att

järn-anslag till investeringar ilcr ordinariemiljarder10 vägar,utöver
betonades in-propositionenkollektivtrafikanläggningar. Iochvägar

och näringslivetsbetydelse för tillväxtenfrastrukturinvesteringamas
samhällsekonomiskt lönsammasammanhållnakonkurrenskraft. Större

Bedömningenskulle prioriteras.strategiska projektoch för landet var
förutsättningar förmiljö och bättreskulle leda till bättredettaatt en

särskilt angelägna projekt inom jämvägs-ekonomisk tillväxt. Somökad
hela Västkust-dubbelspårsutbyggnad längsnämndes bl.a.området en
för infrastruk-tillsatt arbetsgruppfrån särskiltEfter förslagbanan. en

Hallandsåstun-byggetbeslutade regeringen i juni 1991turfrågor att av
tunnel,dubbelspårigformtidigareläggas och iskulleneln göras av en

enlighet medmed sträckning itunnlarfram idär spåren går separata en
fast-banutredningkap 4.från 1990 se EnbanutredningBanverkets

detaljprojekte-innebär ingensträckningstandard ochlägger m.m., men
miljard kr. Arbetettillberäknades lför projektetTotalkostnadenring.

tunneln kundesådantpåoch bedrivasinledas år 1991skulle sättett att
trafik under 1996.föröppnas

infördes 1992 1993för infrastrukturenplaneringsprocessEn ny -
Utgångspunktenför perioden 1994 2003.investeringsplanernainför -

långsiktiga investe-deninflytandetdet politiskaförstärka överattvar
stärkas och ökadskullenationella perspektivetringsplaneringen. Det

lyftes "från ob-projekten. Perspektivetstrategiskapå detonvikt läggas
förbättrasskulleplanernaRedovisningensystemsyn".jektnivå till av

Riksdagensinfördes.planernakonsekvensbeskrivningaroch krav på av
deneftersomblevtill beslutet 1991förhållandeinflytande i större, nu

perspektivlängreekonomiska idels den änkom ettettatt ramenange
olika trafikslagen. Påmedlen mellan defördelningendelsår i taget, av

underfattade riksdagentrafikverkenfrånredovisningargrundval av
skullehur medleninvesteringsvolymen,den totalabeslut1993 omom

inriktningen investe-trafikslagende olikafördelas mellan samt avom
fastställde regeringen1994 Ban-Istomjämvägsnätet.ringarna i mars

förslaget be-för åren 1994 2000. Itill stomnätsplanförslagverkets -
kostnadslutförd tillHallandsåstunneln 1997räknades en avvara

kronor.miljonermiljard 2461



SOU 1998:60 Bakgrund 13

planeringsperiodenFör 1998 2007 har den samhällsekonomiska—
aspekten lyfts fram tydligare för den tidigare perioden liksom hän-än

till miljön. Banverkets förslagI till stomnätsplan denattsynen anges
inte innebär något ställningstagande till projektet Tunnel Hal-genom
landsåsen, den totala kostnad beräkningen utgår frånsamt att ärsom
2 miljarder miljoner866 kronor, 1 miljard miljoner66 kronorvarav
ligger före år 1998.

2.2 Geologin

På uppdrag kommissionen har Sveriges Geologiska Undersökningav
SGU sammanställt de geologiska förhållandena på Hallandsåsen och
den omgivningspåverkan grundvattensänkningen medfört. dettaI av-
snitt sammanfattas redovisningSGU:s vad gäller de geologiska förhål-
landena. Motsvarande sammanfattning vattenförhållandena finns iav
avsnitt SGU:s utredning finns helhet7.2. i sin i bilaga

de utmärkande dragen SkånesEtt i dess åsarmest ärnaturav som
landskapetvisar ligger i övergångsområde med omväxlandeatt ett ur-

berg och sedimentär berggrund. Dessa åsar i geologisk meningär upp-
skjutande urbergsribbor, horstar, formats omfattande rörelsersom av
och deformationer berggrunden. geologiskti I hänseende Hallandså-är

och Bjärehalvön delar urbergshorst. Geografiskt brukarsen av samma
däremot området Sinarpsdalen kallas Hallandsåsen och områ-öster om
det därom Bjärehalvön.väster

Hallandsåsen den km långa och km30 6 10 bredautgörs av ca -
delen urbergshorsten frånsträcker sig Sinarpsdalen tilli västerav som

Örkelljungatrakten i högsta delarna liggerDe 200öster. änav mer
ö.h. Hallandsåsen markerad höjd med mycket branta slutt-utgörm en

såväl södra sidan,ningar på Sinarpsdalen i väster.samt motnorra som
Bjärehalvön består den västligaste delen urbergshorsten ochav av

sträcker sig från Sinarpsdalen tilli Kattegatt i Denöster väster. är ca
lO km lång i såväl nord-sydlig väst-östlig riktning. högsta de-Desom
larna ligger på ö.h.170 180 Bjärehalvöns sida, från Båstadm norra—
till Hovshallar, mycket brant, medan den södra sidan betydligtär är
flackare.

omfattande rörelserna berggrunden harDe i resulterat medi zoner
spröd uppsprickning berggrunden efter branta sprickor. tunnelEnen av

Hallandsåsen korsar dessa sprickzoner ungefär vinkelrätt. Degenom
markanta defonnationema berggrundeni kan förväntas denvidmest
förkastningsbranten, eventuellt också i söder. spricksystemenInorra

har basisk och stelnat till diabaser, vilka stårträngtmagma upp nu som
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branta skivor berggrunden.i Kontaktema mellan diabasema och urber-
ofta längs vilka rörelserget utgör lett tillägt ut-svaga zoner, rum som

bildning myloniter finkrossat berg eller breccior fragmenteratav
berg. Förutom stömingszoner längs med åsen förekommer sprickor

Ävenoch amfibolitgångar skär åsen i tunnelns riktning.över dessasom
påverkar förutsättningarna för tunnelbygge högst väsentligt.ettzoner

Uppsprickningen berggrunden har också medfört vittringen lokaltattav
kunnat på djupet och leromvandla berget. Spröda omväxlandezoner
med leromvandlade kan därför förväntas.

Deforrnationema berggrundeni medför berggrunden, förutomatt en
mycket dålig bergkvalitet i vissa delar, betydligt vattenförandeär mer

vad normalt för svensk urberggrund.än Brantståendeär sprick-som
med betydligt genomsläpplighet omgivande berg-större änzoner en

de huvudsakliga för grundvattnet.utgör transportvägamamassa
Jorddjupet Hallandsåsenpå allmänheti litet, mindre 5 Lo-är än m.

kalt förekommer talrika berggrundsblottningar. Större jorddjup har
dock påvisats i delar, framförvissa allt sprickdalama.i Dominerande
jordart den sandiga täcker berggrundsytan.är morän De storasom
torvmarkema på Hallandsåsen och kärr. Mossarnasutgörs av mossar
torvmäktighet varierar mellan ochl 8 Jordlagrens sammansätt-m m.

och utbredningning har betydelse för både den ytligastor vattenom-en
sättningen på Hallandsåsen och för grundvattenbildningen till berg-
grunden.

bygga2.3 Att tunnlar

kommissionensFör räkning har Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forsk-
ning SveBeFo översiktligt beskrivit villkor och förangreppssätt un-
dennarksprojekt så de vanligen genomförs idag. Beskrivningensom
finns i sin helhet i bilaga detta kapitel återgesI Vissa de omstän-av
digheter lyfts fram betydelsefulla och karaktäristiska.som som

förhållanden under vilkaDe bygger berg skiljeri sig på vä-man
sentliga punkter från bygga hus. Byggnadsmaterialets bergetsatt t.ex.
egenskaper förhandi bara delvis kända och det kostsamt samlaär är att
information. För varje ytterligare undersökningspunkt eller metod
måste därför kostnaden den information för-vägas mot nyttan av man

sig erhålla. lederDetta till utifrån den första bildenväntar att att man av
de byggnadsgeologiska förhållandena till lösning, försö-gör ansatsen
ker bedöma de viktigaste förutsättningarna och sedan detta till grundtar
för ytterligare undersökningar information fårDen vid sinetc. man un-
dersökning ofta indirekt, dvs. inte direkt den egenskapenär mäterman
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vill fastställa i stället indikator på egenskapen.utan Exempelvisman en
kan förekomst krosszonmäta borrens has-mätaattman av en genom
tighet med vetskapen borrens hastighet krossati berg högreatt iär än
det okrossade berget. Mellan undersökningen och egenskapen ligger
således tolkning, kanett ellermoment mindreav som vara mer
komplicerat. Dessutom undersökningarna stickprov,utgör mellan vilka
förhållandena varierar. Kunskapen ökar efterhand bygget påbörjassom
och berget Eftersom den slutliga kännedomen depenetreras. bygg-om
nadsgeologiska förutsättningarna finns först sedan tunneln färdig-är
byggd, kan ingen tunnel färdigprojekteradsäga förrän denatt är ärman
byggd.

Sverige stark bergbyggarnation. ochär I med berggrunden tillatten
del uppbyggd hårda, kristallina bergarterär förhållandenastor förärav

bygga i berg Genom gruvtraditionen har mycketatt godagynnsamma.
kunskaper berg och bergbrytningsteknik erhållits. Bergetom som
byggnadsmaterial låter sig inte enkelt beskrivas antal tydligaettgenom

Tekniken bygga i berg därför fortfarande i hög gradparametrar. att är
empiriskt grundad, dvs. får lita till erfarenheter från tidigare arbe-man

Mycket erfarenhet finns samlad i s.k. bergklassiñceringssystem,ten.
bygger på studier redan byggda berganläggningar. Densom av senare

tidens utveckling datortekniken möjliggör också beräkningarav av en
och omfattning tidigare inte möjliga. försökaart Att avgörasom var

bergets stabilitet viktigt, väl så avgörande för insatsernaär ochmen
kostnaderna vid bergbygge kraven på tunnelns vattentäthet.är Kraven

till del sikte depå skador kan uppkomma på den omgi-tar stor som
vande marken vid alltför inläckage med åtföljande grundvat-ett stort
tensänkning. bedömaFör vad godtagbar vatteninläckningatt ärsom en
måste skaffa sig kännedom bl.a. berört områdes vattenbalansman om
och markförutsättningar.

Såväl klassificeringssystemen datormodellema har sina be-som
gränsningar. blir användbara baraDe för förhållanden liknar demsom
metoden eller modellen utvecklats för. faktorerDe betydelse ärvars
särskilt svår bedöma och kan orsaka kostnader oftaatt extra ärsom

eller udda, projektspecifika företeelser enkeltinte låtervatten sigsom
kvantifieras för på något hanteras. Varje projekt unikt ochatt sätt är
kräver sina särskilda ställningstaganden.

under planeringenDet grunden läggs förär möjligheten välattsom
genomföra projekt. geologiska förundersökningenDen sker olikaiett

i syfte bl.a. inledningsvis områdets lämplighet försteg att avgöra en
berganläggning och därefter indikera svaghetszoner,större t.ex.
krosszoner i berget. Resultatet underlag för bestämma anlägg-utgör att
ningens läge och form. Sedan följer detaljerade undersökningarmer om
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Ekonomiskt kan det i vissaoch sprickighet.bergets hårdhet settt.ex.
tillfredsställande delar denoch tekniskt fulltfall riktigt att stora avvara

utförs från tunnelfronten.undersökningengeologiska
form för ersättning tillentreprenadforrn ochBeställarens val ent-av
den organisationensuppfattningenbl.a.reprenören styrs om egnaav

kontrollbehov ochsvårhetsgradbedömdaprojektetskompetens, samt
under byggandet regelmäs-Eftersomriskbenägenheten.den manegna

beslut på knappt ochfatta avgörandeosäkerheter ochhanteramåstesigt
stabil organisationbyggagäller detosäkert underlag,ibland att enupp

föroch goda forumoch befogenhetertydlig fördelningmed ansvarav
inriktasskall ansträngningamauppstårsvårigheterkommunikation. När

risk-utformat kontrakt medvälsvårigheterna.förbi Ettpå sigatt ta en
uppfattarbäggebeställare ochfördelning mellan entreprenör partersom

ochflexibelt agerandeskall fåförrimligt krävs ettettatt mansom
förtroende.ömsesidigt
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beslutochlagarRelevanta3

och lagarfattatshuvudsak för beslutkapitel redogör vi idettaI som
genomförande ägdeochtiden då planeringunderhaft relevanssom

kraftireglerkortheti trätt3.9.3Slutligen nämns senaresomrum.
föreslagits.eller

Naturresurslagenl

medhushållning1987:12med lagen naturresurserSyftet m.m.om
samhällsekonomisksocial ochekologisk,frånfrämjaNRL är att en

och denmed marken,hushållninggodlångsiktigt vattnetsynpunkt
enligt vissafattasdå beslutskall tillämpasövrigt. Denmiljön ifysiska

ochvattenlagenbygglagen,ochplan-lagar,andra t.ex.
samordnad bedömningståndfå tillAvsiktennaturvårdslagen. är att en

vattenanvändningen.mark- ochkonkurrensfrågorgällerdetnär om
byggandeenligt lagenvid beslutnaturresurslagenVidare tillämpas om

tillämpades inteDessförinnankraft 1996.trädde ijärnväg, somav
Tankenjärnvägar. ärvid planeringen attdirektnaturresurslagen av

skall fungeramånnågonhushållningsbestämmelsema i som
splittringmotverka dendärmedochgrundregler""gemensamma som

lagarna.miljöanknutnamångai dekravreglemamellanfinns
bl.a.kaphushållningsbestämmelser i 2 sägsgrundläggandelagensI

ekologiskfrånsärskilt känsligavattenområden,ochmark- äratt som
skadakanåtgärderskyddasskallmöjligtlångtsynpunkt, så mot som

synpunkt påfrån allmänbetydelseOmrådennaturmiljön. ärsom av
skall långtfriluftslivet såhänsyn tilleller mednaturvärdegrund sittav

kul-ellerskadapåtagligtkanåtgärderskyddas natur-möjligt mot som
turmiljön.

riksin-tunnelbyggetberörsområden ärspecifikaVissa avsom av
förändamålområde" för visst"uniktungefärmeningi lagenstresse

sådana åtgär-skyddasdärföroch skallfriluftslivetoch motnaturvärden
tillgodose natio-förriksintresseVästkustbananSamtidigt attder. är av

riksintresseområdenflestaDekommunikationsintressen.nella av
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inte i lagen fårnämns sin deutan relevantstatus statligattgenom av
sektorsmyndighet i detta fall Naturvårdsverket respektive Banverket
bedöms riksintresse i visst avseende. Myndigheternas beslutsom om
detta dock inte rättsligt bindande.är Frågan relevansenom av en myn-
dighets klassificering visst område riksintresse kan därförav som
komma till bedömning i tillståndsärende.t.ex. ett Avgörande vidupp
bedömningen de flestai fall dock huruvidaär riksintresset påtagligt
skadas. ochEtt område kan bedömas riksintresse för heltsamma som
olika, kanske oförenliga ändamål. så fallI skall företräde det än-ges
damål på lämpligaste främjar långsiktigsätt hushållning.som en

Naturresurslagen emellertid också uttryckligen antalettanger om-
råden riksintresse, för vilka särskilda hushållningsbestämmelserav
gäller 3 kap NRL. gällerDetta bl.a. Kullaberg och Hallandsåsen med
angränsande kustområden, i sin helhet sådant riksintresseärsom av
med hänsyn till de naturvärden finns där, turismens och fri-attsom
luftslivets intressen särskilt skall beaktas tillåtlighetennär exploate-av
ringsföretag och andra ingrepp i miljön Beslutprövas. före-attom ge
träde Visst ändamål vid kolliderande intressen i föregå-nämntssom
ende stycke får inte strida de särskilda hushållningsbestämmel-mot
serna.

Vissa från miljösynpunkt särskilt ingripande anläggningar och verk-
samheter, framför allt fabriksanläggningar, skall tillåtlighetsprövas av

Ävenregeringen 4 kap NRL. anläggning eller åtgärd egentligensom
inte omfattas krav tillståndpå kan komma så dengöraattav antasom
få betydande omfattning eller bli ingripande beskaffenhet ochav om
regeringen beslutar tillstånd skall krävas. För Hallandsåstunnelnatt har
regeringen inte krävt sådant tillstånd.

Lagens femte kapitel innehåller bestämmelser miljökonsekvens-om
beskrivningar. Syftet med sådan beskrivning i princip få framär atten

beslutsunderlag inför tillståndsprövningar,ett planläggning och lik-
nande beslut vidi mening miljöpåverkan vidrör användningsom av
mark och En ansökan tillstånd för anläggningvatten. eller verk-om
samhet enligt fjärde kapitlet skall innehålla miljökonsekvensbe-en
skrivning. I antal svenska miljölagar har ocksåett införts krav på mil-
jökonsekvensbeskrivning. Kravet gäller bl.a. vid prövningar enligt vat-
tenlagen, miljöskyddslagen och naturvårdslagen. Enligt plan- och
bygglagen krävs miljökonsekvensbeskrivning detaljplanen med-en om

användning mark, byggnader eller anläggningger en av annan som
innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med
naturresurser.

Länsstyrelsen har tillsynen läneti hushållningen medöver naturre-
Lagen tillämpas också enligt andra författningar,sagts därsurser. som
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tillsynsuppgiftema hör bl.a.uppgifter. Tillålagts viktigalänsstyrelsen
fordrar tillstånd kommeranläggningarverksam för attatt un-somvara

och kontrollera villkoroch övervakaprövningder regeringens attatt
efterlevs. centrala för-tillståndsbeslut Deföreskrifter regeringensoch i

verksamhetsområdehar och inom sittvaltningsmyndighetema envar
meduppsikt hushållningen naturresurser.över

Naturvårdslagen3.2

nationell tillgång1964:822naturvårdslagenEnligt utgör naturen en
och visa hän-och det åliggeroch vårdas,skall skyddas attvar ensom

frågormed Näroch varsamhet i sitt natur-umgänge naturen. omsyn
beslut enligttillämpas.naturresurslagen Ettskallvård natur-prövas

områdesbe-detaljplan ellerstrida kommunensfår intevårdslagen mot
tillståndsplikt för täktverksam-innehåller reglerstämmelser. Lagen om

beträf-med länsstyrelsensamrådspliktoch markavvattninghet samt
väsentligt ändrakommaarbetsföretag kanandrafande vissa attsom

ocksåflertal andra lagarsamspelar mednatunniljön. Lagen ett som
ochmiljöskyddslagenoch bygglagen,plan-naturvärden,berör t.ex.

tillsidan hänsynmellan åreglerar konflikterochvattenlagen, na-ena
viddetandra sidan olika näringar. Omfriluftslivet, åochturmiljön ar-

skall deskadaundvika pågåreller intebetsföretag naturenattannars
skadan.eller motverkabegränsabehövs förvidtasåtgärder attsom
allmän-betydelse förskönhet ellersingrundOmråden på t.ex.avsom

skydd kan förklarassärskiltbehöverfriluftsliv utgöra naturre-hetens
naturvårdsområde.ellerservat

beläget inomtunnelbyggetberörsområdedel det ärEn avsomav
föreskrifter hurnordsluttning medHallandsåsensnaturreservatett om

någratunnelbygget stredEftersomanvändas.marken får mot reser-av
framdra-lövskog ochavverkningvad gällerföreskrifter, bl.a.vatets av

föreskrif-frånundantagBanverketansöktegande luftledning, omav
novemberKristianstad i 1991.länsstyrelsen ibiföllsAnsökanterna. av

Banverket under vårenskedde dånaturvårdslagenenligtPrövning även
till schaktningtillståndansökterespektive 19961995 samtm.m.om

mellanpåslaget. läns-för Sammatillfälliganläggande transportvägav
skekunderiksintressena intepåtaglig skada påstyrelse ansåg att anses

schaktnings-tillstånd till utföradecemberden 1995och lämnade 12 att
schaktmassoma.läggamellanpåslaget och på visstarbeten för sätt upp
den augustilämnades 27tillfälligTillstånd anlägga transportvägatt

1996.



20 Relevanta lagar och beslut SOU 1998:60

Naturvården såväl statligär kommunal angelägenhet. Medanen som
länsstyrelsen har verka för naturvärden i länetatt och fattar huvuddelen

myndighetsbesluten Naturvårdsverketär den centrala förvaltnings-av
Ävenmyndigheten. kommunala myndigheter har beslutanderätt i vissa

frågor. Vissa lagens bestämmelser förenade med straffansvar.ärav
Som medlem i harEU Sverige följa bl.a. det s.k. ochatt habitat-art-

direktivet Rådets direktiv 92/43/EEG den 21 maj 1992. Dennaav
skyldighet har kommit till uttryck i 19 i naturvårdslagen. Etta-c av
direktivets syften bevara ochär att iarter europeisktnaturtyper ettsom
perspektiv betraktas skyddsvärda i sammanhängandeettsom europe-
iskt ekologiskt nätverk naturområden Natura 2000. Varje med-av -
lemsland skall vidta sådana åtgärder områdena får det skyddatt och
den vård de behöver. Medlemsländerna skall föreslå naturområden som

viktiga för bevaraär de ochatt berörs.arter EG-kom-naturtyper som
missionen skall sedan godkänna vilka områden skall ingå i nätver-som
ket, vilket planeras ske under 1998. Därefter skall medlemsländerna

till år 2004 utpeka områdenasenast "särskilda bevarandeområden"som
och vidta åtgärder krävs för bevara och skydda de utpekadeattsom
naturvärdena.

Sverige har föreslagit mängd områden landeti ingå i Naturaatten
2000 enligt och habitatdirektivet. Någraart- dessa Lya Ljunghedav

Älemossenoch finns på Hallandsåsen och berörs tunnelbygget.av

3.3 Miljöskyddslagen

Miljöskyddslagen 1969:387 reglerar och luftföroreningarvatten- samt
buller och andra störningar i den miljön stömingen härrör frånyttre när

Ävenfasta källor såsom mark, byggnad eller anläggning. trafikanlägg-
ningar omfattas. Det lagen gäller för benämns "miljöfarlig verksamhet".

Lagen kräver den från milj öskyddssynpunkt bästaatt rimliga platsen
väljs för miljöfarlig verksamhet och bästa möjliga teknikatt utnyttjas
för förebygga eller minska inverkanatt på den miljön.Vilken tek-yttre
nik skall användas dock efter bedömningavgörs vadsom ären av som
ekonomiskt möjligt och miljömässigt motiverat. relativtEn omfattande
förprövningsplikt föreligger. Tillstånd enligt miljöskyddslagen får inte
meddelas i strid detaljplan eller områdesbestämmelser,mot och natur-
resurslagen skall tillämpas.

I materiellt hänseende gäller miljöskyddslagen och vattenlagen fullt
vid sidan varandra då detut gäller vattenföretag kan medföraav som

vattenförorening. Om vattenmål innefattarett miljöskyddsfrågoräven i
mindre omfattning kan vattendomstolen i målet dessa, ipröva även
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länsstyrel-skallmiljöskyddsprövning görasstället för separatatt aven
tillstånd fördomen Ban-inför den förstaförhandlingarnaVid omsen.

ansågHallandsåsengrundvatten frånoch släppabortledaverket utatt
utsläppetprövningentillräckligtdetsålundalänsstyrelsen attatt avvar

domstolen.gjordesoch VadebäckenStensåniavleddadet vattnet avav
denlagen, medantillsynencentraladenNaturvårdsverket har över

och kommunen.länsstyrelsenåliggerlokal nivårespektiveregionalpå
följa.straffansvarbestämmelser kanlagensvissaVid brott mot av
påbörjadesHallandsåsenjämvägstunnlamabyggetNär genomav

förprövningtrafikanläggningarifrågamiljöskyddslagenföreskrev om
bygg-utredningstorlek.viss Närmaretrafikflygplatsendast för omav

Banverket sefastställdesbanutredningigjordesandet avsomen
enligt lagenbygget hatillåtlighetenskulle prövats4. Idagkap omav

byggande järnväg.av

produkterkemiskaLagen3.4 om

hantering,tillämplig påprodukterkemiska1985:426 ärLagen om
kemiskaberedningarochkemiskaoch ämnenimport pro-export av

hälsa eller imänniskorsskador påskall förebyggadukter. Lagen att
hu-egenskaper. Detinneboendekemiskaförorsakas ämnensmiljön av

från kemi-miljöriskerochhälso-förebyggaförvudsakliga ansvaret att
ochproducerarföretagenvilar påochprodukterkalier i an-somvaror

eller impor-hanterardenkrävsprodukter. Detkemiskavänder somav
ellerhindraföråtgärdervidtardenneprodukt attkemisk attterar en

produkterkemiskaSådanamiljön.eller imänniskorskada påmotverka
undvikasdärvidskallprodukterfarligamindremedkan ersättassom

gällereller importerartillverkar attdensubstitution. För genomsom
tillfredsstäl-det finnstillpåellerundersökningar sätt attannat seegna

miljöskadorellerhälso-vilkabedömningförutredninglande pro-av
ellerhanterar importeraryrkesmässigtorsaka.kan Dendukten ensom

toxikologiskakemiska ochdentillha tillgångskallproduktkemisk
ochomfattningverksamhetenstillmed hänsynbehövskunskap som

överlåterellertillverkar, importeraregenskaper. Denproduktens som
lämnaeller påmärkning sättskall annatproduktkemisk upp-genom

miljöskyddssynpunktellerhälso-frånbetydelsegifter av
produktinformation.

marknadenpåsläppsprodukter utankemiskaHuvudregeln utär att
undantagTvåsida.allmännasfrån detföregående prövningnågon

Kemikalieinspek-godkändaskallBekämpningsmedelfinns. avvara
tillkom-ämnenanvändas.och Nyafå säljasför ämnentionen att som
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mit inom nuvarande Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES,
efter år 1981 skall, enligt EU-programett existerande ämnen,om
förhandsanmälas till någon de enligt behörigaav programmet
myndigheterna inom EES för få släppasatt på marknaden. Tillut dessa
undantag kommer handel medatt särskilt farliga produkter kräver
tillstånd.

Kriterier för bedömaatt miljöfarligtämne finnsett är inte förom
mark och luft bara för vattenmiljö.utan Arbetet med fram krite-att ta
rier för bedömning miljöfarlighet i mark pågår inom EU. Eftersomav
de vållat skadaämnen i samband med tunnelbygget, akrylamidsom och
N-metylolakrylamid, snabbt bryts i de inte bedömdaytvatten ärner

miljöfarliga. Detta innebär dock inte akrylamidsom inte kanatt inne-
Ämnetbära miljörisk. också hälsofarligtär för denen i visssom om-

fattning för den. Akrylamid deär harexponeras ett ämnen prio-av som
riterats och håller på utredas inomatt EU-program för riskbedöm-ett
ning existerande se vidareämnen 7.1.1.av

Kemikalieinspektionen för produktregister, vilketett har upprättats
instrument för myndighetersett tillsyn och till vilketsom importören

och tillverkaren kemisk produkt skall anmäla produktens innehållav en
kemikalier. Anmälningsplikten f.n. kopplad tillär tulltaxanav och gäl-

ler vissa tulltaxenummer. Verksamheten skall anmälas så fort kemisk
verksamhet påbörjas. Den anmälan innefattar dock endast uppgifter om
företagets adress, kontaktperson och organisationsnummer ochm.m.

ingetsäger eventuell användning kemikalier. Anmälanom av av pro-
dukten skall februariigöras året eftersenast importen eller tillverk-att
ningen Produktanmälanstartat. alltså årsförbrukningen och äravser
inte avsedd någon förhandsgranskning. Drygt 2 000 företag harsom
anmält 55 000 produkter till registret. finnsDet ingen skyldighetca att
anmäla själva användningen till någon tillsynsmyndighet. I sitt till-
synsarbete kan Kemikalieinspektionen registret gå vidare tillgenom
tillverkare och importör för fåatt använder produktenveta vem som
och kan därefter tillsyn på deutöva områden produkten För-använts.
handsanmälan produkten kan krävas den tillverkaav attav som avser
eller importera kemisk produkt inte tidigare varit i bruk i Sve-en som
rige. Möjlighet finns åläggaatt användarnaäven anmälningsskyldighet
och förhandsanmälan, detta har inte utnyttjats.men

Kemikalieinspektionen den centralaär myndighet har att utövasom
tillsyn leverantöreröver tillverkar eller importerar kemiskasom pro-
dukter. Naturvårdsverket central tillsynutövar skyddet för denöver

miljön i samband medyttre hantering kemiska produkter. Länssty-av
relsen den "närmare"utövar tillsynen inom länet, medan kommunen

"omedelbar"utövar tillsyn. Begreppen inga förklaringar.närmare Iges
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uppdelning förhar dock utvecklats såtillvida objekt därpraxis atten
tillsyn miljöfarlig verksamhet enligt miljö-länsstyrelsen utövar över

tillsyn enligt lagen kemiska produkter.skyddslagen ocksåutövas om
påpekats rollfördelningen mellanhar olika sammanhangiDet att cent-

tillsynsmyndigheter oklar Riksre-rala, regionala och lokala seär t.ex.
stödet till kommunernas kemikalie-visionsverkets 1994:8rapport om

Kemikalieinspektionen har också regleringsbrevet förtillsyn. i 1997
uppdrag redovisa analys och lämna förslag tillfått regeringens att en av

olikaeffektivisering tillsynen på nivåer.en av
förelägganden förbudTillsynsmyndighet kan meddela de och som

följas, åtgärder förenas medför lagen skall och dessa kanbehövs att
straffansvar följa vid brott lagen eller vidkanvite. Dessutom mot

föreskrifter. tillsynen myndighetenöverträdelse meddelade För ärav
anledning till kontroll och kanfå informationberoende att som gerav

inspek-tillståndsärenden.få detta Ett sätt är göraannat attt.ex.genom
och detoch handlingar behövs kan begäras,Upplysningartioner. som

tillträde till områden, lokaler och andrafinns tillrätt utrymmen som
hanteringen.används samband medi

tillsynsmyndigheterna avgifterregionala och kommunalaDe tar ut
möjlighetmiljöskyddslagen har idag inteför tillsyn enligt göraattmen

produkter vidare underenligt lagen kemiska seför tillsynendetta om
3.9.3.

områdeprodukter reglerar delviskemiskaLagen samma somom
varförskydd för arbetsmiljön,bestämmelser tillvissa näraett samar-

förut-Arbetarskyddsstyrelsen och Kemikalieinspektionenmellanbete
arbetsmiljönohälsa och olycksfall i igäller skyddetdetNär motsätts.

produkter dethantering kemiska Ar-samband med yrkesmässig ärav
efterlevnaden lagenhar tillsynenbetarskyddsstyrelsen avensam avsom

föreskrifter.stöd lagen meddeladekemiska produkter och med avom

Expropriation3

expropriationslagentillhör får enligtfastighet,En än staten,som annan
anspråk expropriation med äganderätt,1972:719 i nytt-tas genom

för beredafår ske bl.a.janderätt eller servitutsrätt. Expropriation att
samfardsel,tillgodoser allmänt behovför anläggningutrymme avsom

till expropri-tillståndeller kommunikation. Frågatransport omannan
förbeslut kan bli föremåloch dessation regeringen, pröv-prövas av

Talanförvaltningsbeslut. irättsprövning vissaning enligt lagen avom
efter meddelat tillstånd eller efter enbartexpropriationsmål väcks, an-

hos fastighetsdomstol.sökan tillstånd,om
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Efter ansökan Banverket medgav regeringen den 5 1992av mars
expropriation mark för tunnelbygget. Tillståndet avsåg medrättav att
äganderätt, servitutsrätt respektive nyttjanderätt expropriera mark för
tunnelprojektet. Tillståndet förenades med bl.a. följande villkor. All-

aktsamhet skall iakttas såmän naturvårdens, kulturrniljövårdensatt och
friluftslivets intressen långtså möjligt skyddas från påtaglig skada. Sär-
skilt gäller detta inom områden riksintresse. Arbetet med tunnelnav
skall utföras så påverkan på grund- ochatt minimeras såvälytvatten
under byggnadsperioden därefter. De arbeten berörda områdenasom av
vid tunnelöppningama skall återställas med hänsyn till omgivandestor

och landskapsmiljö. Banverket skall vidta nödvändiganatur åtgärder
för skydda berörda vattendrag från föroreningaratt uppkommer påsom
grund exploateringsföretaget, i form nedrasade jord- ocht.ex.av av

Förekommande fiskstammars överlevnadstenmassor. får inte hotas.
Banverket skall i samråd med länsstyrelsen och bekostaupprätta ett
kontrollprogram avseende grundvatten, och naturmiljö. Nöd-ytvatten
vändiga förundersökningar skall genomföras innan betydelsefullamera
exploateringsarbeten påbörjas. kontrollprogramEtt avseende grund--

och upprättades i samband medvatten prövningen enligtytvatten vat-
tenlagen.

3.6 Vattendomar

Vattenlagen 1983:291 innehåller regler rörande utnyttjande ochyt-av
grundvatten. kapI 1 skall skyddas ochsägs vårdasatt vatten som en

naturtillgång. Enligt lagen krävs tillstånd för vattenföretag.gemensam
Vattenföretag bl.a. "bortledande grundvatten ochär utförandeav av
anläggningar härför". Tillstånd för sådana vattenföretag meddelas av
vattendomstol. Undantag från tillståndsplikten har endast medgivits för
sådana vattenföretag uppenbart inte skadar allmänna eller enskildasom
intressen. Vid vattendomstolen samtliga frågor tillåtlighet,prövas om
tillstånd, ersättningar och andra villkor regeringen haräven vissom
prövningsrätt det gäller tillåta vattenföretagnär synnerlig bety-att av
delse från allmän synpunkt. Sex tingsrätter har regeringen utsetts attav

vattendomstol. Vattenöverdomstol Svea hovrätt. domstolSistaär ivara
vattenmål domstolen.Högsta Länsstyrelsenär tillsyn, dvs.utövar över-
vakar vattenlagens bestämmelser och villkoratt i domar och beslut
följs. Tillsynsmyndigheten kan begära in upplysningar och kräva att
utredningar Vattendomstol för vattenföretaggörs. i Hallandsåsen är
Växjö tingsrätt. Länsstyrelsen i Kristianstad den december31t.o.m.var
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tillsynsmyndighet. Därefter tillsynen Länsstyrelsen1996 iutövas av
Skåne län.

november meddelade vattendomstolen den första do-24 1992Den
leda bort grundvatten frånför Banverket jämvägstun-rätt attmen om

Hallandsåsen. domen Banverket underneln Genomi rätt attgavs en
och släppasammanlagt år, bortleda l/s 1000prövotid, sju 3,5ut per m

l/seller sammanlagt maximalt från båda tunnlama.tunnelsträcka 33 Av
l/s och l/s Vade-bortledda skulle 26 släppas i Stensån idet 7utvattnet

beräknades till km. Eftersom fråganTunnellängden 9 avsågbäcken.
tillåtlig-tillåtlighet i särskild ordning gjordesjärnväg prövatsvars

kap vattenlagen, dvs.endast enlighet med 3 3 §hetsprövningen i man
betydelse skulle kunnaskada eller olägenhetprövade störreom av

prövning i särskild ordninguppkomma för allmänna intressen. Den
till torde ha beslutvattendomstolen hänvisade varit regeringens omsom

beslut hade slagittill detta regeringenexpropriation. I motiveringen
tunnel Hallands-Västkustbanan ifast omläggningenatt en genomav
och miljösynpunkt.godtas från mark-, hushållnings- Omkundeåsen

hadetta skulle vattendomstolen gjortprojektet påinte sätt ävenprövats
planeringssynpunkter ochutifrån allmännatillåtlighetsprövning enen

för- och nackdelar medsamhällsekonomisk helhetsbedömning av
och vattenlagen.enlighet med kap 2 4§§projektet i 3

eventuellakompensationsåtgärder förochFrågor ersättningom
till den beräknadePrövotidens längd bestämdesskador sköts upp.

och därefterfem med tillägg år,arbetstiden, då år, ett ytter-avvarsom
skaderegleringen.sammanställa utredningsdata förförligare årett att

föra bort så mycketBanverket tillståndDomstolen vattenattgav
felmargi-Domstolen konstaterade visserligenverket begärt. attsom

fem tillgeohydrologiska utredning kundeBanverketsnalen i sägas vara
kunde dra slutsatserdetta vissaansågtio gånger atttrots avmanmen

utredningen vissdet framgickden. Domstolen ansåg attatt av en
brunnar omedelbar närhetvattenståndet bergborrade isänkning i avav

med ellerförväntas räknade ingentunneln kunde i övrigtmen man
kan förståvattentillgångar. Såvitt viobetydlig påverkan påytterst

påstående detdomstolen godtog Banverketsberodde detta på attatt om
l/s ochsådan grad maximalt 1000skulle gå i i genomsnitt 3,5täta attatt

Undertunneln.tunnelsträcka skulle komma in iträngaattmeter
Banverket, enligt länsstyrelsen Skåne,förhandlingarna gjorde i

genomsnittlig sänkningdetta skulle leda tillgällande att en av
med tunnelsträckningen.med längsgrundvattennivån 24 meter

mängdenhade dessutom framhållit mätningBanverket att av
kontinuerligt på tjugondeinläckande grundvattnen skulle göras var
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och hade åliggandemeter entreprenörenatt inte fortsätta arbetetett att
den maximala mängden överskreds.om

Domstolen fastställde villkor för tillståndet och föreskrev kontroll
grundvattnets kvalité och nivå. Banverket ålades bl.a. anläggaav att

infiltrationsbassånger i anslutning till utloppen vid Stensån och Vade-
bäcken. kontrollprogramEtt hade förhandlats fram under domstolsför-
handlingarna. kompletteradesDet under byggets gång läns-senare av
styrelsen. Mätuppgifter skulle kontinuerligt lämnas till länsstyrelsen
och kommunen hållas tillgängliga för allaäven berörda. Domenmen
och därefter vattenöverdomstolens dom överklagades. Högsta domsto-
len meddelade inte prövningstillstånd.

Den 23 maj 1995 meddelade vattendomstolen andra vattendom.en
Genom denna Banverket tillstånd leda bort från det bli-att vattengavs
vande "mellanpåslaget" med maximalt l/sek.15 Vidare fastställdes rät-

för Banverket leda bort grundvatten frånten även jämvägstunnelnatt
arbetstunneln. skulleVattnet släppas i marklagren på åsen.utgenom

Denna gång gjordes fullständig tillåtlighetsprövning dvs. gjordeen man
bedömning utifrån allmänna planeringssynpunkteräven meden

tillämpning naturresurslagen och samhällsekonomisk värdering.av en
framhöllDomstolen särskilt skulleinte befatta sig med frågoratt man

hänförliga till lokaliseringen mellanpåslaget eller med störningar ochav
olägenheter slag den inverkan på vattenförhållandenänannatav som
kunde uppstå i samband med tunnelarbetena. Domstolen prövade alltså
inte olägenheter kunde uppkomma sambandi med anläggandetsom av
arbetstunneln. Enligt vattendomstolens bedömning stred inte den sökta
bortledningen och återledningen gällande planer ochvattnet motav
markanvändningsbestämmelser, varför vattenföretaget i planhänseende

tillåtligt. Domstolen ansåg det väl försörjt denatt attvar var
kommunala vattenförsörjningen skulleinte påverkas och ansåg inte
heller bortledande grundvattnet skulle kunna upphov till skadaatt av ge
eller olägenhet betydelse för allmänna intressen någotpå sätt.annatav
Den samhällsekonomiska värderingen blev enkel. Eventuella skador
ansågs inte betydelsefulla, samtidigt domstolen konstaterade attsom
tunnelprojektet sådant högt prioriterat och arbetstunneln skullesom var
medföra samhällsekonomisk Mkr.60 villkor förSomnyttaen om
tillståndet föreskrevs bl.a. vissa anordningar för att vattnet.rena
Banverket skulle anlägga fyra sedimenteringsdammar och infiltra-
tionsytor innan utsläpp grundvatten kunde börja. Ett ganskaav

Ävenomfattande kontrollprogram fastställdes. denna gång sköt man
frågor ersättning och kompensation för eventuella skador.upp om

Domen överklagades endast vad avsåg rättegångskostnader.
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Banverket ansökte ytterligare gång, i juni 1996, tillstånd atten om
leda bort grundvatten. Denna gång det för underlätta bygget iattvar

Ärendetden södra randzonen och undvika överlämnades tillras. rege-
ringen vattendomstolen har därefter återkallats.av men

Bygglov3

Medan naturresurslagen reglerar den för riket övergripande planeringen
för mark och sker kommunens mark- och vattenanvändning ivatten,
första hand planer för vilka det finns bestämmelser plan-i ochgenom
bygglagen 1987:10. Planläggningen skall ske så mark ochatt vatten
används för det eller de ändamål för vilka områdena lämpadeär mest
med hänsyn till beskaffenhet och läge föreliggande behov. Kom-samt

planering måste dock också ske med hänsyn till de riksintres-munens
berörs i naturresurslagen. de flestaFör situationer där konflik-sen som

mellan olika förekommerintressen styrningen i naturresurslagenster är
hushållningsbestämmelser starkt skyddEtt finns dock ofta för desvag.
områden riksintresse. Därtill kommer detär iävenattsom av om
princip kommunen innehållet i planerna, kan statligär avgörsom en

skeöverprövning planbeslut strider riksintresset.ex. ett mot ettom en-
ligt 2 eller kap naturresurslagen.3 Länsstyrelsen har då skyldighet att

kommunalt beslut ändra eller upphäva detaljplanpröva ett att anta, en
eller områdesbestämmelser.

hela kommunen skall det finnasFör översiktsplan i storten som an-
hur mark- och vattenområden avsedda användas och be-hurär attger

byggelseutvecklingen bör ske. kommunenOm inom begränsade områ-
den vill säkerställa syftet med översiktsplanen eller tillgodose rik-ett

kan densintresse s.k. områdesbestämmelser, bl.a. för regleraanta att
grunddragen för användningen mark- och vattenområden för bebyg-av
gelse eller fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra jämför-
liga ändamål. förarbetena till lagenI bl.a. områdesbestämmel-sägs att

inte bör kunna användas för mark friluftsområde. Deavsättaattser som
bör användas för erforderlig bebyggelsereglering, medan natur-
vårdslagens bestämmelser kan användas kommunen vill avsättaom
mark för friluftsmark. Markens användning och bebyggelsen för be-
gränsade kommunendelar regleras detaljplaner. Förav genom sam-
ordning flera kommuners planläggning får också regionplaner antas.av
Kommunens byggnadsnämnd beslutar i bygglovsfrågor.

För marken tunnelsträckningen finns fastställdingen detalj-över
plan. Byggandet såväl huvudtunnlama arbetstunnelnav som genom
Hallandsåsen kräver dock bygglov. Byggnadsnämnden i Båstads kom-
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beviljade bygglov för huvudtunnlama den oktober19 1992.mun
Bygglovsavgiften bestämdes till kr. Banverket695 640 När två år se-

arbetstunnelnansökte bygglov för beslutade byggnadsnämn-nare om
december avgörandet bygglov skulle tillden den 19 1994 anståatt om

områdesbestämmelser hadedess arbetet med avslutats. Denatt
hade kommunstyrelsen uppdragit byggnads-november år åt30 samma

sådana bestämmelser för tillgodose riksintres-nämnden upprätta attatt
överklagande från Banverket undanröjde länssty-området. Efterisena

visade ärendet till bygg-anståndsbeslut och återrelsen kommunens
länsstyrelsens beslut tillöverklagadenadsnämnden. Kommunen rege-

återkalla överklagande.beslöt den april 1996 sitt29ringen, attmen
Banverket det sökta bygglovetbeviljade byggnadsnämndendagSamma

till kr.bygglovsavgiften för mellanpåslaget 66 000och bestämde
hade avstyrkt bygglovhälsoskyddsnämnden,Miljö- och när ären-som

tillstyrkte bifall vid det slutligabehandlades första gången,det avgö-
områdesbestämmelserbeslutrandet. Kommunens upprättaatt upp-om

hävdes också.
sammanhängde medbeslut den april 1996olika 29Kommunens en

Banverket ochhade träffat med Vägverket,överenskommelse man
anslutningKristianstads län utbyggnad iLänsstyrelsen i vägarom av

uppgörelse iöverenskommelsen ingick bl.a.kap 4.till tunneln se I en
betala för huvud-bygglovsavgifter Banverket skullefråga deom

avgift förByggnadsnämndens beslutarbetstunneln.tunnlama och om
Banverket,hade nämligen överklagats640 kr,huvudtunnlarna, 695 av

tillbestämmasbygglovstaxan skulleavgiften enligtmenade attsom
tillmed hänsynhade beräknat avgiftenByggnadsnämndenkr.4 080

konsekvenser påprojektets storlek ochuppfattningkommunens om
enligtAvgiften bestämdesoch miljö.bl.a. omgivning överens-

krkr, 534 000april till sammanlagt 600 000kommelsen den 29 varav
arbetstunneln.och kr förhuvudtunnlama 66 000för

gälla oktoberupphörde i 1997.för huvudtunnlamaBygglovet att
skyddsarbeten.bygglov förbeviljades därefter tillfälligtBanverket

för s.k. lining se kapBanverket ansökt bygglov vissharDessutom om
befintliga tunnelavsnitt.4 i
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3.8 Sammanfattande beskrivning hurav

milj öfrågoma hanterats

Beslut

byggetFör tunnlama och frågori hänger med det harav som samman
framgått gällt antal bestämmelser och villkor.ettsom

Hallandsåsen med angränsande kustområden riksintresse iär av en-
lighet med kap3 2 § naturresurslagen. Turismen och friluftslivet,
främst det rörliga friluftslivets, intressen skall således beaktas vid en
bedömning ingrepp miljön skalli tillåtas ellerpå i närhetenav om av
åsen. Vissa områden ochpå kring Hallandsåsen dessutomär även av
riksintresse för naturvård och friluftslivet i enlighet med kap2 6 §

lag och skall därför skyddas åtgärder kan skadamot natursamma som
och kulturmiljö. bör sammanhangetDet i framhållas markområdenatt
kan riksintresse för kommunikationer och Västkust-även attvara av
banan bedömts sådant intresse.vara av

På Hallandsåsens nordsluttning finns med almskog.ett naturreservat
Området har, enligheti med 7 § naturvårdslagen, särskiltansetts
skyddsvärt och det finns föreskrifter markens användning bl.a. närom
det utförandegällde anläggning, avverkning och framdragandeav av
luftledning. Några områden på åsen naturvårdsområden iäruppe en-
lighet med naturvårdslagen19 § i dess lydelse före juli1 1987. För att
vårda och skydda natunniljön på åsen har det således till-ansettsuppe
räckligt med begränsade åtgärder det förbjudet utföraår t.ex. attmen
schaktning och liknande arbeten länsstyrelsens tillstånd inomutan
dessa områden. Vidare stengärdsgårdarna på åsen skyddadeär uppe
enligt naturvårdslagen och naturvårdstörordningen21 § l9§ s.k.om
biotopskydd, vilket innebär arbetsföretag skulle kunna skadaatt som
naturmiljön får utförasinte inte länsstyrelsen medgivit undantag.om

del beslutenEn rörande tunnelbygget har fattats med beaktandeav
reglerna i naturresurslagen och naturvårdslagen. Undantag har t.ex.av

medgivits frånBanverket föreskrifterna för markanvändning i naturre-
Vidare har Banverket fått diverse tillstånd till markarbetenservatet.

på åsen för utföra och utnyttja det s.k. mellanpåslaget.attuppe
den förstudieI gjordes år de regionala1985 myndigheterna isom av

samarbete med berörs miljöaspektemaSJ helt kort. Skador på den
skyddade almskogen ofrånkomligaansågs sammanfattningsvismen
ansåg utredningen tunnel Hallandsåsen föreföllinteatt en genom
"medföra några problem miljösynpunkt". I propositionenstörre ur
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87/88:50 framhöll departementschefen Västkustbanan förenade kra-att
på samhällsekonomiska aspekter med bl.a. miljöpolitiska effekter.ven

Transportrådet hade gjort utredning samordnad investeringspla-en om
nering, bilagts propositionen. Enligt rådet hade järnvägensom genom
eldriften viktig miljömässig fördel övrigagentemot transportgrenar,en
i fall längeså elkraften kunde producerasvart biverkningar formiutan

utsläpp luftföroreningar.av av
Till den banutredning gjordes 1990 fogades miljökonse-som en

kvensbeskrivning. denna diskuteradesI påverkan på landskapsbilden,
den rika förekomsten fornlämningar, frågan buller och vibra-av om
tioner för kringboende, grundvattennivån och säkerheten för transporter

farligt gods. stomnätsplanenI för åren 1991-2000 berörs miljöfrågorav
på knappt sida. Hänvisning till miljöförbättrandegörs åtgärderatten
krävs enligt gällande policy och dessutom skall installera skyddatt man

buller och vibrationer. Den överenskommelse träffadesmot mellansom
Banverket och arbetsgruppen för infrastrukturfrågor tunnelattom en

Hallandsåsen skulle byggas innehöll inte några övervägandengenom
Överenskommelsenmiljön. låg till grund för regeringens beslutom

1991 medel finansiera bygget.attsommaren om
novemberI 1991 meddelade Länsstyrelsen i Kristianstad undantag

från de föreskrifter gällde för på Hallandsåsensnaturreservatetsom
nordsida. Länsstyrelsen konstaterade endast det möjligtatt attvar
medge undantag från föreskrifterna och framhöll det angelägetatt var

avverkning och markarbeten begränsades till så litenatt ytaen som
möjligt. Vidare förordnades återplantering skog.om av

I 1992 regeringen Banverket tillstånd till expropriation,mars gav
dvs. verket fick tillstånd fastighetervissa i anspråk för beredaatt ta att

för tunneln. Regeringen hade tillgång till banutredningensutrymme
miljÖkonsekvensbeskrivning, dåvarande Miljö- och Naturresurs-men
departementet inte berett bifalla ansökan efterlyste skälenatt utanvar
till den föreslagna linjesträckningen. Vidare krävde departementet att
beslutet skulle innehålla villkor hänsyn måste till ochatt tas natur-om
kulturmiljön. Departementet ställde rad frågor konsekvensernaen om
för miljön. Banverket kompletterade sin ansökan och bemötte Miljö-
och Naturresursdepartementets invändningar. Verket hänvisade även
till PM, inte gått återfinna hossig Banverket eller iatten som vare re-
geringskansliet. I Banverkets missivskrivelse påpekades emellertid att
regionala myndigheter godtagit tunneln och dess sträckning. Verket
framhöll de förslag framkommitäven lägga bananatt iattsom om

stråk 6 skulleE innebära väsentligt utökad omfattningsamma som en
projektet och kraftig senareläggning.av en
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I sitt yttrande till regeringen anförde länsstyrelsen expropriatio-att
avsåg tillgodose mycket betydelsefulltatt ett trafikintressenen som

också hänföra till riksintresse ochatt någon lämpligareattvar annat
sätt, sträckning, intet.ex. visats föreligga.en annan

Regeringen konstaterade den föreslagna omläggningenatt Väst-av
kustbanan kunde godtas mark-, hushållnings- och miljösynpunkt.ur
Regeringen biföll ansökan på länsstyrelsen anförda skäl och före-av
skrev kontrollprogram skulleatt för grundvatten,upprättas ochytvatten
naturmiljö.

I sin första dom i november 1992 gjorde vattendomstolen inte någon
prövning enligt naturresurslagen eftersom ansökan avsåg ett vatten-
företag för järnväg i särskild ordning.prövats Man prövade därförsom
endast skada eller olägenhet betydelse skulle kunnastörreom av upp-
komma för allmänna intressen. Sådana intressen ansågs främst denvara
kommunala vattenförsörjningen, naturvärdet åar, bäckar, våtmarkerav
och andra ytvattentillgångar det samlade behovet tillgodosesamt attav
enskilda fastigheters Vattenförsörjning privata brunnar. Dom-genom
stolen ansåg det kunde räkna medutrett vissatt sänkningman en av
vattenståndet i bergborrade brunnar i omedelbar närhet tunnel-av
schaktet i övrigt ingen eller obetydlig påverkan påytterstmen vatten-
tillgångar. Domstolen framhöll Banverket hade möjlighet komp-att att
lettera tätningen och vidta andra skadeförebyggande åtgärder och kom
fram till med tillräcklig grad säkerhetatt kunde utgå frånman attav
någon skada betydelse för allmännastörre intressen inte kunde för-av

uppkomma. Domstolenväntas tillämpade miljöskyddslagen detnär
gällde och på vilka villkor det grundvatten Banverket skulle haom som

leda bort åsen skullerätt få släppasatt i Stensån och Vadbäcken.utur
Genom föreskriva kontrollprogram ochatt andra kontrollåtgärderett
med avseende på kvalitén på det skulle släppas ansågvatten utsom
domstolen det väl försörjt någon skadligatt verkan miljösyn-attvar ur
punkt inte skulle uppkomma i vattendragen. Kontrollprogrammet var
utformat med utgångspunkt de kontrolleri dricksvatten.görssom av
Eftersom skulle byggplatsvattnet med maskiner innehöllpassera en

krav på analys medäven avseendeprogrammet på petroleumkolväten.
I sin andra dom år 1995, avsåg mellanpåslaget, gjorde vatten-som

domstolen fullständig tillåtlighetsprövning, vilket innebarävenen en
tillämpning naturresurslagen. Prövningen avsåg emellertid endastav
tillåtligheten och verkningarna vattenföretaget. Domstolen prövadeav
därför Banverkets begäran få leda bort och släppa grundvattenatt utom

mellanpåslaget, inte påslaget med arbetstunneln sådant. Enligtur som
vattendomstolens bedömning stred inte de sökta åtgärderna gäl-mot
lande plan- och markbestämmelser. Det allmänna intresset dennavar
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fastställdeDomstolenkommunala vattenförsörjningen.främst dengång
närliggande brunnar, kontrollimed provtagningkontrollprogramett av

förordnadeanalys läckvattnet ochochmätningarytligt grundvatten, av
marklagren på åsenskulle släppas iefter rening utatt vattnet genom

skulletill arbetstunnelnmynningenbestämdesVidareinfiltrering. att
infilt-avslutats ocharbetetefter det ävenigen attattsättas
skullesedimenteringsbassängemaföroch platsenrationsområdena

tanke på detförordnanden och meddessagrundåterställas. På attav
vattendomstolentillstånd ansågtidsbegränsatfråga attett manomvar

bety-eller olägenheterskadorförvänta sig någrakundeknappast av
gällde prövningendetgrundvattenhanteringen. Närföljddelse till av

ochfördelarmellandvs. avvägningenvattenlagen,enligt kap 4 §3
samhällsekonomiskadenackdelar väldiskuterades inganackdelar, men

till minskningbidraansågs kunnamellanpåslaget. Detfördelarna enav
samhällsekonomiskoch därmedförseningprojektets nytta om caenav

självahänförlig tillföroch signyttoberäkning iMkr.60 Denna var
och släppabortledaeffekterna utmellanpåslaget, attavmen

påverkakunnafall inteskulle ipåslagetfrångrundvatten vart
avgörandepå någotnyttoberäkningen sätt.

konsek-beskrivninghade fogatsvattendomansökanTill avenom
Banverketdetbort påledamiljön sättför vattenatt somavvenserna

begärt.
denlägre itätningskravet, änframhöllsbeskrivningenI att varsom

arbetstunneln endastomständighetentill dentunneln, attanpassatsstora
mark-tillåterförasskulleoch tillutnyttjasskulle vattnettemporärt att

avseendemedmiljökonsekvensbeskrivningfannslagren. Det även en
ljusspridningluftföroreningar,behandlade buller,andra frågor. Denpå

landskaps-påverkanochruntskulle pågå dygnetarbeteteftersom
bilden.

hänvisningmedmellanpåslagethindraförsöktekommunBåstads att
hadebyggnadslovBanverket ansöktenaturresurslagen. Innantill om
plat-Kristianstad alternativaLänsstyrelsen imeddiskuteratverket om
skri-ilänsstyrelsenresulterade ivilketmellanpåslaget,för att enser

utredningsarbetetfortsattaförordat det1994den junivelse 15 attav
alternativen. Kommu-föreslagnadepå tvåborde inrikta sigfrämst av

länsstyrelsen därige-ansågeftersomreagerade detta attmot mannen
framhölltillåtlighet.mellanpåslagets Kommunentillställningtagitnom

"synnerligt riksintresse"Hallandsåsenuttalandeskarpti attett var av
ansökansedanexploatering.skyddas Närskulledärföroch den motatt

§till kap 23med hänvisning 8byggnadsnämnden,beslutadekom in
de fastigheterområdesbestämmelser förbygglagen,plan- och att som

tillgodoseförskulleanvändatänkt attBanverket upprättas
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områdena och avgörande bygglov skulleriksintressena inom att av
avslutats. Banverketarbetet med bestämmelsernaanstå till dess att

ställningbyggnadsnämndens beslut. Länsstyrelsen inteöverklagade tog
områdesbestämmelser säkerställamöjligttill det attvar genomom

dessaför naturvård och friluftsliv ansåg intressenriksintressen attmen
skydd för landskapsbildentillgodosedda dettillräckligt somgenomvar

naturvårdslagen. Byggnadsnämndens beslutenlighet medbeslutats i
föröverklagade beslutet det dagsundanröj des. Kommunen när varmen

ochhade uppgörelse träffats vägbyggenställningregeringen att ta om
intresserad återkallade sittlängrekommunen inte utanvar

överklagande.
byggnads-Länsstyrelsen Kristianstad hade undanröjtiEfter det att

mel-ansökan byggnadslov förmed anledningnämndens beslut omav
tillräckligt skyddadeaktuella områdenoch förklaratlanpåslaget att var

ochbiföll länsstyrelsen under åren 1995 1996naturvårdslagengenom
tillstånd lägga schakt-schaktning,ansökningarBanverkets att uppom

tillfälliganläggandebreddning transportväg.väg samt avavmassor,
Länsstyrelsen kon-decemberskedde i 1995.första prövningenDen

skulle läg-tillfälligt, intearbetsföretagetstaterade attatt massornavar
skulle anspråk tillden mark islutligt på åsen, tasatt somuppegas upp

åkermark vall och bete ochskulle återgå till iövervägande delhelt att
naturresurslageni enlighet medskada på riksintressenapåtaglignågon

återkalladeöverklagades.Beslutet Kommunenske.kundeinte anses
hadede enskildafann endasttalan. Regeringensin att somsenare

Banverket tillståndbeslutetfastigheter därtill denågon atträtt gav
be-arbetsområde kunde föra talanordnamellanpåslag och motöppna

därför baraprövadedessa åtgärder. Regeringenavseende påslutet med
och fann denlandskapsbildenpåverkan påsamfälldaden attvägens

tillfällen prövadelänsstyrelsen vidgodtagbar.skulle bli När ensenare
ansågs intetillfälligfå anläggaansökning transportvägatt enom

efter avslutathinder eftersomnågotnaturvårdslagen vägenutgöra
ochåterställas för bli jordbruks-och markenskulle rivasarbete attupp

Även återuppbyggasstengärdsgårdarna skulleskogsmark. när vägen
rivits upp.

Tillsynsåtgärder

harvillkoren och bestämmelsernade aktuellaEfterlevnaden av
följande tillsynsåtgärder.vidtagitolika myndigheterövervakats somav

till den januari ochKristianstad län fram l 1997Länsstyrelsen i
vattenlagen. Länsstyrelsentillsynen enligtdärefter Skåne län hari

2-18-0847
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deltog i utformningen de reningsanläggningar byggts för bort-av som
ledande Vidare kontrollerade länsstyrelsenvatten. deav prover som
enligt kontrollprogrammet bortlett för bedömatogs mängdvatten attav
och kvalitet, del de mätningarsamt gjortstog med avseende påav som
vattenkvalitén i brunnar och ytvattentillgångar. Länsstyrelsen hade
regelbunden kontakt med Banverket och deltog i de diskussioner som
ledde fram till de infiltrationsytor, enligtatt vattendomen försom
mellanpåslaget skulle anläggas till Vadbäckens och Vadebäckens

inte utfördes. I julivattensystem, 1995 skrev länsstyrelsen till
Banverket och påtalade det brast i rapporteringenatt vattenproverav
och den högsta tillåtna vattenmängdenatt enligt vattendomen
överskreds. I november förelades1996 vite, och efter vitetett att
undanröjts överlämnades vattenfrågan till Regionåklagarrnyndigheten i
Skåne för åtalsprövning. Vidare hölls regelbundet därvattenmöten,
länsstyrelsen tillsammans med Banverket, Skanska, VBB-VIAK och,
fr.o.m. kommunen1997, diskuterade vattensituationen. förInom ramen
länsstyrelsens löpande verksamhet har vissa inventeringar åsensav
flora gjorts.

Båstads kommun har haft hand tillsynen enligt lagen ke-om om
miska produkter. Kommunen gjorde två inspektioner för kon-större att
trollera hanteringen kemiska produkter, vilka den underav av ena var
Kraftbyggamas tid försökteMan också medentreprenör. stödattsom

hälsoskyddslagen vid vite förbjuda Kraftbyggama påsprängaattav
det vitesföreläggande meddeladesnätterna undanröjdes docksom-

Efter ha fått information Rhoca Gil användesatt attsenare. om gav
kommunen Banverket tillfälle komma in med ytterligare utredningatt

produkten och sig kommunen skulle kunnaöver kommaatt yttra attom
begära mindre farlig produkt skulleatt användasatt en

substitutionsprincipen. septemberDen 10 1997 skrev kommunen till-
ochregeringen påtalade det för mycket Kommunenatt vatten.rann

framförde inte alls nöjd med länsstyrelsens tillsyn ochatt attman var
länsstyrelsen enligt kommunens uppfattning inte hade följt ärendetupp
tillräckligt. kopiaEn skrivelsen tillställdes länsstyrelsen.av

Yrkesinspektionen i Malmö gjorde under Kraftbyggamas tid tolv in-
spektioner på arbetsstället. förstaDen inspektionen sedan Skanska till-

gjordes den 24 oktober 1996 efterträtt olycksfallsanmälningartvåatt
inkommit från Skanska. januariI 1997 inspekterades arbetsmiljöför-
hållandena helhetsperspektiv och vissa krav ställdes iett inspek-ettur
tionsföreläggande. Vid den inspektionen informerades arbetstagarnas
företrädare och Skanska systeminspektion skulle genomförasattom en

under året för kontrollera arbetsgivarens systematiskaatt attsenare
förebyggande arbetsmiljöarbete verkligen fungerade. När de första
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till-september hade dennamissförhållanden korn i 1997tecknen på
genomförts.intesynsinsats ännu

Övrigt3.9

öskadelagenMilj3.9. l

för personskada,skadestånd1986:225miljöskadelagenEnligt utges
fastighetfönnögenhetsskada verksamhet påsakskada och ensomren
har för-förmögenhetsskada inteorsakat sin omgivning. Renhar i som

betydelse.skadan någonendastbrottorsakats ärersätts avomgenom
änd-förorening vattendrag,bl.a.för skadorSkadestånd utges avgenom

Skadormarkförorening. igrundvattenoch föroreningring samtav
verksamhetde har orsakatsdock intefråga ersättsvatten somavomom

fördå ersättningvattenlagen,med tillstånd enligtenlighetbedrivs i
för-åvilar,Skadeståndsskyldighetenvattenlagen.enligtskada bestäms

bedriver verk-fastigheteneller brukarefastighetsägareutom somav
utför eller låternäringsverksamhetbl.a. den isamheten, ut-som egen

fastigheten.föra arbete på

Brottsbalken3.9.2

kap stadgasallmänfarliga brott, 13 8kapitelbrottsbalkensI aom
eller luft påmark,förorenarför den sättbl.a. ettvatten somsomansvar

eller sådanaför människorhälsoriskermedföra sådanamedför eller kan
betydelse, ellerringaeller intepå djurskador ärväxter, annanavsom

miljön.olägenhet i
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3.9.3 ämvägslagenJ och miljöbalken

Lagen byggande järnvägom av

1995:1649Lagen byggande järnväg trädde i kraft 1996. Enligtom av
denna skall den bygga järnväg jämvägs-att upprättasom avser en en
plan, skall innehålla miljökonsekvensbeskrivning enligt kap5som en
naturresurslagen. Den jämvägsplanen skall samrådaupprättar isom
fråga sträckningen och förslaget i övrigt med berörda fastighets-om

kommuner och länsstyrelser medägare, andra kan hasamt vä-ettsom
sentligt intresse i saken. Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkän-

länsstyrelsen deninnan in i jämvägsplanen. Banverket skalltasnas av
ställa jämvägsplanen för granskning. Planen fastställs sedan Ban-ut av
verket efter samråd med länsstyrelsen. Om dessa myndigheter har olika
uppfattningar skall Banverket hänskjuta frågan fastställande tillom
regeringens prövning.

Förslag till miljöbalk

skrivandeI stund har förslag till milj öbalk överlämnats till riksdagenett
prop 1997/98:45. I propositionen miljölagstiftningen under desägs att

decennierna med tiden blivit allt svåröverskådlig och nå-senaste mer
gång motstridig, och samordning därför under flera åratt settsgon en

angelägen lagstiftningsuppgift. Enligt förslaget skall regeringensom en
tillåtligheten järnväg den ifrågavarande.pröva Vid den pröv-av en som

ningen skall miljökonsekvensbeskrivning finnas. Efter regeringensen
beslut- kan innehålla villkor för genomförandet och driften skallsom —
det ske enligtprövning järnvägslagen för fastställaatten
jämvägsplanen.

Skärpta och utökade krav på miljökonsekvensbeskrivningar införs.
Vidare föreslås kommunerna möjlighet införa avgift för till-att attges

enligt lagen kemiska produkter. Fördelningen tillsyns-synen om av
på de olika tillsynsmyndighetema skall också regleras iansvaret en

särskild förordning, i syfte samordna och effektivisera tillsynsar-att
betet. I övrigt återfinns i förslaget regler kemiska produkter ärom som
snarlika dem gäller idag.som
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Tunnelbygget fram till byggstopp4

Möjligheterna bygga tunnel Hallandsåsen utreddesatt en genom av
dåvarande år Redan då tänkte tunnel medSJ 1975. sig iman en

den aktuella sträckningen för enkelspår.huvudsak Detnu men som
kom kallas tunneln Hallandsåsen egentligen tvåärattsenare genom

tunnlar för spår i vardera riktningen med inbördes avstånd påettett ca
total längd på cirka km. Efter ha studeratoch med nio25 attenm

kartmaterial och rekognoscerat utmed den föreslagnatillgängligt
fram till berget sådan beskaffenhettunnelsträckan kom attman var av

föreslagna tunneln kunde byggas. Tio ården togatt senare
uppmanadeKristianstad, därtill LO:sLänsstyrelsen i av

till förstudie. gjordes samrådnäringspolitiska initiativ iDenengrupp,
Länsstyrelserna Malmöhus och Hallands län Båstadmed bl.a. i samt

diskuterades kommunikationsmässiga,kommun. utredningenI
förhållanden sysselsättnings-ekonomiska, plan- och miljömässiga samt
diskuterades flera andraregionalpolitiska skäl. Tunneln ioch även

tekniskabland det nordiska samarbetet, innan desammanhang, iannat
utreddes ytterligare. drevs fråganförutsättningarna Dessutom om en

mellan Oslo-Malmö-Köpenhamn privatdubbelspårig järnväg ettav
del Scandinavian Link.konsortium som en av

År förstudie Sydkraft konsta-beställde Banverket1989 en av som
geologiska undersökningarna givit vid handende inledandeterade att

Hallandsåsen realistiskt alternativ.jämvägstunnel ettatt genom varen
Banverket konsult, i uppdragDärefter VBB-VIAK, attgav en annan

framhölls utredningen förbanutredning. motiv iDe attgöra somen
främst dels ville utveckla persontrafikenbygga tunnel två,var manen

sträckan Malmö-Göteborg använda snabbtåg, delspå att vargenom
kapacitetshöjande åtgärder.godstrafiken i behov Detstort av var pro-

Sinarpsdalen. gick skarpablem med trafiken igenomJärnvägengenom
gick därför köra fort, och vid löv-kurvor och lutade brant. inteDet att

vagnvikten minskas.fállning eller måstesnö
innehöll både undersökning bergförhållan-Banutredningen en av

vattenförhållandena bergtekniska undersökningardena och i åsen. Av
tunnelsträcloiingen bestod bergframgick endast 30 %att av av av
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ganska bra kvalitet. Vidare framhölls berggrunden40 % längsatt av
tunnellinjen mycket sprickrik eller sprickrik och att vattengenom-var
släppligheten mycket längs södra sluttningen. "Skadligstor utomvar
påverkan" på grundvattennivån kunde emellertid förhindras genom
förinjektering, dvs. tätning före sprängning eller borrning.även Ett om-
fattande tätningsarbete förutsattes.

banutredningen fannsI alternativ det gällde tunnelnnärtre var
skulle söder.i Utslagsgivande valeti mellan dessa huvud-imynna var
sak kostnaderna för genomförandet, vilket i sin berodde på möjlig-tur
heterna utnyttja befintliga spår. Vid den här tiden diskuterades inteatt
den planerade tunnelns huvudsakliga sträckning. hadeDet gjortman
tidigare då främst regionalpolitiska skäl.men av

Utredningen diskuterade drivningsmetoder, dvs. tunnelnäven om
skulle borras eller gjorde gällandeMan sprängning ochsprängas. att
s.k. fullortsborrning, dvs. borra hela tunneln med borr,att storen ur
"strikt ekonomisk synvinkel" konkurrenskraftiga. Dock ansågs attvar
fullortsborrning känslig metod vid bergkva-variationer istoravar en
litet.

Utredningen remissbehandlades. fick i allt väsentligtDen positivtett
mottagande. remissinstansema hadeIngen något erinraatt motav pro-

Ängelholmsjektet helhet. kommun konstaterade alternativetattsom
med fortsatt uteftersträckning inte aktuellt ochmotorvägen norrut var

valdadet tunnelläget sannolikt det kostnadseffektivaste läget föratt gav
genomgång Hallandsåsen. Varje utgångspunkt tun-av annan synes ge
nellängder längre30 50% det valda läget. Boende iär änsom —
Förslöv framhöll dock "den för framtiden radikalaste sträckningenatt

Ängelholm-Båstad.järnvägen fågelvägen utmedär motorvägenav
hade riksdagenVåren 1991 anslagit medel för utbyggnadextra av

och beslötjärnvägar. Regeringen i juni år Banverketvägar attsamma
skulle få Mkr.disponera 900 dessa medel. Kostnaderna för projektetav

då beräknade till miljard1 kronor.var
Redan i början 1991 hade Banverket ansökt expropriationav om av

mark för tunnelbygget. oktober ansökte tillståndI leda bortattman om
och släppa grundvatten tunnlama. Bygglov söktes februarii 1992.ut ur
Expropriation söktes hos tillstånd ledaregeringen, bort och släppaatt ut
grundvatten vattendomstolen och bygglovi byggnadsnämnden i Bå-av
stads kommun. få de tillstånd krävdesFör måste Banverketatt som pre-

projektet. Vid samtliga tillfällen framhöll Banverket tunnelnsentera att
skulle injektering, dvs. insprutning betong. Grundvatt-tätas genom av

skulle därigenom inte komma påverkas negativt eller,net att som ver-
ket anförde till byggnadsnämnden, "påverkan på grundvattennivån
skulle bli försumbar".
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På hösten 1991 genomförde Banverket den upphandling resul-som
terade i träffade avtal med Svenska Kraftbyggama Entreprenadatt man

dotterbolag till Vattenfall.AB, det förfrågningsunderlagI skickatssom
till anbudsgivarepresumtiva redogjordes för resultaten de utred-av
ningar konsulterna hade Anbudsgivamagjort. fick emellertid intesom

del alla beräkningar och slutsatser. förfrågningsunderlagetIta av an-
de borde anlita geologisk förexpertis bedöm-att göraattgavs egna

ningar. På detta avsåg Banverket undvika eventuellasätt att ersätt-
ningsanspråk från den blivande det skulle visa sigentreprenören attom
konsultemas slutsatser felaktiga. Förfrågningsunderlaget avsågvar en
s.k. generalentreprenad för konventionell tunneldrivning dvs. med

fannssprängning. emellertidDet möjlighet komma in med s.k. sido-att
anbud. gjorde KraftbyggamaDetta de erbjöd sig i stället förnär att att

använda mycket borr med dimensionspränga stor tun-en samma som
neln.

Anbuden utvärderades Sydkraft Konsult, med utgångspunkt iav
tekniska beskrivningar och frånreservationer de olika anbudsgivama.
Sydkraft hade byggt den s.k. Bolmentunneln ledde från sjönvattensom
Bolmen till Ringsjön och hade därför erfarenheter bygga tunnelattav

Hallandsåsen. sin utvärderingI Sydkraft mycket kritisk tillgenom var
använda den Kraftbyggama erbjudna metoden s.k. fullortsborr-att av

ning/TBM tunnelborrmaskin. ansåg metodenMan i fall inteatt vart
skulle använda allai delar åsen, eftersom berget för mjukt.att av var

skulle dessutomDet bli svårare injektera använde dennaatt om man
metod.

Avtalet förhandlades fram och slöts Banverket Södra Regionen.av
Sydkraft frånavrått fullortsborrning godtogTrots Banverket Kraft-att

byggamas sidoanbud, avtalet konstruerades så Kraftbyggamaattmen
skulle bära de ekonomiska konsekvenserna det skulleensamma om

visa metoden inte fungerade. skullesig De visserligen kunna bytaatt
teknik och övergå till sprängning de skulle i så fall haintet.ex. rättmen
till särskild ersättning. skulle heller få längreDe inte tid för avslutaatt
bygget tunnlama skulle färdiga den december17 1996utan vara oav-

vilken teknik användes. Banverket beställde tunnel medsett som en
dimensioner ochvissa uppfyllde vattendomstolens krav. dettaHursom

skulle åstadkommas i princip Kraftbyggamas Ban-ävenvar ansvar om
verket skulle godkänna anordningar.stationära Vidare skulle Banverket
betala för det material gick för förstärka och tunnelnatt tätasom men

fannsdet för hur kostnader skulle belasta verket.gräns storaen som
Även detta avseende såledesi det Kraftbyggama dentog yt-var som

risken.tersta
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Anbudstiden gick den november22 1991. Avtal skrevs medut
Kraftbyggarna den kom5 1992. Bygget emellertid inte igångmars
förrän i oktober finns1992. Det olika uppfattningar varför. Klart ärom
emellertid den första Vattendomen inte meddelades förrän iatt novem-
ber år. Under förhandlingarna i domstolen hade Banverketsamma
förhandlat med Länsstyrelsen i Kristianstad utformningen ettom av

för kontroll grundvattnets ochnivå sammansättning. Detprogram av
släpptes läckvatten, skulle också och kontrolleras.vatten mätasut,som

HallborBorren i in början på april 1993. Den hade byggts påsattes
plats och hade diameter på 9över meter.en

Vid försening kunde fyra olika viten utgå. Kraftbyggarna riskerade
få betala Mkr.6,6 för varje vecka tunnlama blev försenade.att som

Vitessumman för hela upphandlingen uppgick till Mkr.9,9 i veckan. I
avtalet fanns inte någon för hur mycket Kraftbyggarnaövre gräns
skulle kunna bli tvingade betala.att

Efter ha kommit körde borren Hallbor fast.13 skeddeDetta iatt rn
juni för mjukt.1993. Berget sjönk i tunnelbotten ochBorren in ivar ner

borrkronan KraftbyggarnaDessutom igen. användeVäggarna. sattes
emellertid sprängteknik och lyckade på så driva sammanlagtäven sätt

tunnel och söder de lämnade500 i 1200 i innan bygget i de-m norr m
cember 1995.

såledesRedan 1993 stod det klart hade bekym-attsommaren man
med bygget. hade ochDet kommit igång den borr såsentmer som

snabbt skulle ha tagit sig igenom berget stod still. Kraftbyggarna för-
sökte förhandla avtalet. ansåg de uppgifter de fått frånDe Ban-attom
verket bergforhållandena överensstämdeinte med verkligheten.om
Banverket hade stark förhandlingsposition. Sommaren 1994 gjordesen

försök konflikten.intensiva lösa i maj 1995 korn tillFörstatt man en
uppgörelse. Banverket löste Kraftbyggarna från avtalet de be-mot att
talade skadestånd. skulle Kraftbyggarna fortsättaDessutomett stort att
bygga året för Banverket tid hittaatt entreprenör.ut ge en ny

Under den tid gått sedan Banverket gjorde den första upphand-som
lingen hade ytterligare satsningar för intensifieragjorts jämvägs-att
byggandet. för planeringen infrastruktur hade införtsEtt nytt system av
och anslagen ökats. innebar både ökad frihet ochDetta ökade möj-en
ligheter till flexibilitet för Banverket. förstaDen upphandlingen kunde

igång år 1991 följd miljarder kr10 försättas att avsatts attsom en av
underlättaunder tioårsperiod utbyggnaden och järnvägar.vägaren av

Våren hade den ekonomiska1993 för investeringar i enbartramen
för tiden tillstomjämvägar 1994 bestämts till2004 ungefär

År38 miljarder. byggde Banverket1991 stomjämvägar för knappt en
och halv miljard kr; 1995 byggde för sju.nästanen man
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emellertid ocksåberäknade kostnaderna för tunnelbygget hadeDe
År beslutade låta Banverket disponeraökat, då regeringens1991 att

tillför projektet beräknademedel för bygget kostnadernaex-tra var
fastställdes slutetden ursprungliga budgeten imiljard kr. I1 avsom

miljard miljoner kr. Vid halvårs-uppgick kostnaderna till 28511992
knappt halvår fastställdesdå Skanska igångskiftet 1996 varit ett en ny

kr.miljard miljonertotalkostnaden beräknades till 996budget vilken 1i
och fördyringar.ingick indexuppräkningardetta beloppI

försvårigheteremellertid inte ha varit några Ban-verkarDet större
fak-berott på antalfördyringama. kan haverket finansiera Detta ettatt

utbetalningarförsenades behövde Banverket intebyggetNär göratorer.
projekt ha försenatskan andratakt planerats. Vidaredeni ävensom

Därtill komanslagssparande.upphov till ytterligareoch givit att
sekretess-kraftigt skadestånd. BeloppetbetaladeKraftbyggama ärett

täckt fördyringama.enligt Banverket hadet skallbelagt men
Kraftbyggama påavtalet medde kommitBanverket ansåg ettatt ur

försenat.emellertid kraftigtfördelaktigtekonomiskt Byggetsätt. var
mellanpåslag påbeslötsmotverka förseningenFör öppna ettattatt uppe

planerade tunnelsträclmingen.till denarbetstunnelmedåsen neren
från ochmittenjärnvägstunneln drivasarbetstunneln skulleFrån även
mellanpåslagetframhöll Banverketvattendomstolenåsen. I attut ur

medföraskulleoch dettabyggtiden med två årskulle förkorta att en
samhällsekonomiskaMkr.samhällsekonomisk 60 Dennytta om ca

grundvattenborttillståndet ledamotiveradedessa två år attnyttan av
arbetstunneln.från

skulle1995.Kraftbyggama klar i maj DemedUppgörelsen var
upphandling. Dennagenomfördes andrahöstenUnderåret ut.stanna en

betydligtgjordesUtvärderingenfyra anbud.fick baragång nog-man
ytterligareville undvikadels förförsta gångenden attän mangrannare

införtsbestämmelserförförseningar delsochproblem att genomnya
teknikgrupp bestå-gjordesUtvärderingenupphandling.lagen av enom

professor från KTHnämligenutomstående bedömare,ende tre enav
Sydkraftden påHögskolan,TekniskaKungliga somperson

konsult.fristående Deupphandlingen ochförstautvärderat den en
dem derasoch förhördemed anbudsgivamasammanträffade om

skullekunnande. injekteringenoch tekniska Hurkunskapergeologiska
kunnat konstateraingående. hadediskuterades Mantillgå att

tätningsarbete vadomfattandeutförtKraftbyggama änett sommer
del de bergprognoserfick ocksåAnbudsgivamahade förutsätts. ta av

och dessBanverketutgick såledesVid den här tidengjorts.som
skulle möjligtfrån det tätakonsulter liksom attentreprenörerna att vara

tillfredställande med betong.tunneln på sättett
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Avtal träffades med Skanska Stockholm AB, dotterbolag till
Skanska denAB, 18 januari 1996. Efter omorganisation Skanskasen av
verksamhet överfördes entreprenaden till Skanska Anläggningar AB
den 1 maj 1997. skulleBygget klart den 25 november 1999, dvs.vara
ungefär efterår det Kraftbyggama skulle ha färdiga.tre varitatt
Vitesbeloppet vid försening bestämdes till 3,3 Mkr veckani men
sammanlagt högst 100 Mkr. Den överenskommelse träffades medsom
Skanska något annorlunda till sin karaktär den träffats medänvar som
Kraftbyggama. avtaletI med Kraftbyggama ansvarade entreprenören
för vilka metoder användes och det fanns tak för hurett storasom ma-
terialkostnadema skulle kunna bli. För vitesbeloppen hade där-man

inte något tak. Enligt avtalet med Skanska skulleemot satt entrepre-
i nonnalfallen för val arbetsmetodnören medan val sär-svara av av

skilda metoder skulle ske i samråd med Banverket. fannsDet inte något
högsta belopp bestämt för hur mycket material Banverket skullesom
betala väl för det vitesbelopp Skanska skulle vidutgemen som en
eventuell försening.

Mellanpåslaget hade planerats under 1994. Banverket ansökte om
bygglov på hösten år. Kommunen mycket negativ, ochsamma var an-
sökan bordlades byggnadsnämnden.i De skäl kommunensom angav

mellanpåslaget ansåg det skulle förstöra miljönmot att attvar man
på åsen. Beslutet motiverades med inte kunde ställningatt tauppe man

till ansökan förrän s.k. områdesbestämmelser utarbetats. Efter över-
klagande Banverket undanröjde emellertid Länsstyrelsen i Kristian-av
stad den februari10 kommunens beslut1995 bordläggning ochom
återförvisade ärendet till nämnden. Kommunen överklagade länsstyrel-

beslut till regeringen. Banverket ansökte därefter hos länsstyrelsensens
tillstånd utföra schaktningsarbeten för mellanpåslaget, påatt attom

visst lägga schaktmassorna från tunneln och breddasätt att vägupp en
skulle användas för till och från bygget. Länsstyrelsentransportersom

ansåg påtaglig skada riksintressenapå inte kunde ske och lämnadeatt
den december12 1995 Banverket det sökta tillståndet. Kommunen
överklagade detta beslut till regeringen. börjanI 1996, alltsåäven av
samtidigt Banverket gjorde med Skanska, träffades emellertidsom upp

överenskommelse mellan Banverket, Båstads kommun, Länssty-en
relsen i Kristianstad och Vägverket tidigarelägga och byggaatt utom

Överenskommelsenvissa i anslutning till tunneln.vägar träffades under
förutsättningen regeringen skulle tillåta Banverket låna 95att att ut
miljoner kr till Vägverket från anslaget "Nyinvesteringar i stomjämvä-

förgar" finansiera vilket regeringen gjorde.att vägarna, I överens-
kommelsen ingick dels uppgörelse i mellantvist Banverket ochen en
Båstad kommun hur avgift Banverket skulle betala förstorom som
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bygglovet till huvudtunneln och arbetstunneln, dels kommunenatt
skulle återkalla överklagandensina länsstyrelsens beslut och medgeav
bygglov för mellanpåslaget.

Hur tunneln skulle viktig fråga redan Skanskatätas när sattevar en
igång bygga i februari 1996. Dels skulle Banverket betala detatt tät-
ningsmedel användes, dels störde det läckande bygget.vattnetsom
Länsstyrelsen i Kristianstad övervakade vattendomarna efter-attsom
levdes hade redan skrivit till1995 Banverket och påpekat ansågatt man

den föreskrivna vattenmängden överskridits vid tillfällenatt ett par men
också upprepade brister i rapporteringen förekommit. Länsstyrelsenatt
i Kristianstad tolkade domen på vad Banverket gjorde.sättett änannat
Länsstyrelsen ansåg Banverket hade tillstånd i genomsnittatt att tappa

l/sek3,5 l 000 tunnel. Tillåten vattenmängd således beroendeper m var
hur långt kommit. Banverket ansåg emellertid inte attav man man

överskred tillståndet förrän efter det l/sek33 dvs. denuppmättsatt
mängd tillåtits för båda tunnlarna totalt. Banverket menade såledessom

kunde utnyttja hela tillståndet hur långt bygget kommit.att oavsettman
april 1996 antecknades emellertid länsstyrelsensI påatt representant ett

s.k. inte ansåg "mängden för närvarande" "någotvattenmöte att var
problem".

Oavsett hur domen skulle tolkas blev vattenfrågan akut sommaren
1996. Olika tätningsmedel prövades, både betongbruk och andra kem-
bruk Rhoca Gil. Svårighetema hade med den mycketän göraatt
komplexa sprickstrukturen. diskuterade också s.k.Man lining och ut-
redde möjligheterna och kostnaderna detta i hela eller delargöraatt av
tunneln. innebärLining i princip gjuter betongrör ochinne iatt ettman
med dimension tunneln. håller och hindrarRöret tätt attsamma som

och jord faller har metodenI Sverige i liten utsträck-använtssten ner.
ning, eftersom bergkvaliteten vanliga fall brai så lining inteär att
behövs. hade diskuterats under anbudsförhandlingamaLining dåmen
främst säkerhetsskäl, förstärka tunnelns Försättett väggar.attav som

få plats med lining måste tunnelarea isprängaatt ut störreman en
Ävenberget. lining kräver bakomliggandeviss tätning det berget.av

Byggtekniska frågor och därmed problemen med det läckande vatt-
diskuterades många olikai Banverket och Skanska hadenet gmpper.

för underlätta samarbetet tillsatt "bergråd" beståendeatt ett treav perso-
dels den professor från och den konsult från Sydkraft,KTH vilkaner,

deltog i utvärderingen upphandlingen, dels frånrepresentantav en
Skanska. skulle rådDe viss kontroll. Vidare fannsäven utövage men

"bergreferensgrupp". denI ingick också utomstående konsulter.en
skulle fungeraGruppen stöd till Banverkets teknikavdelning.som

Beslut fattades endast vid byggmöten med Banverket och Skanska.
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Ävenbeslut förbereddesDessa emellertid vid s.k. bergteknikmöten. i
dessa deltog utomstående konsulter och förmöten representanten
Banverkets huvudkontor, teknikavdelningen.

Under hösten 1996, alltså innan Rhoca Gil börjat diskutera-testas,
des alternativ. första innebar fortsattDet tunneldrivning medtre nuva-
rande tvärsnitt dvs. plats för lining med väsentligt ökadeutan men
mängder förstärkning och tätning. alternativ bedömdesDetta innebära

merkostnad på 400 Mkr. valde dettaOm alternativ skulleen man man
inte på långt kunna uppfylla villkoren i vattendomstolens domar.när

andra alternativet innebar kombinationDet lining och tätning.en av
bedömdes innebära kostnadsökningDet på Mkr. heller800 Inte meden

detta alternativ räknade med få ned mängden läckandeatt vattenman
till den vattendomstolen tillåtna läckaget skulle bli mycketävenav om
mindre med det första alternativet. ingick därförDet i denna lösningän

ansökan till vattendomstolen. alternativetDet tredje be-göraatt en ny
stod i komplett lining. skulle kosta ytterligare hundraDet någraen
miljoner kronor skulle å andra sidan föra med sig vattendom-attmen
stolens tillstånd kunde respekteras. Regionchefen förberedde för det

och presenteradeandra alternativet lining alternativ lösning vidsom en
presskonferens hösten Skanska meddelade Banverket1996. vid etten

december "injektering fungerar medbyggmöte den metoder5 att
tunnelavsnit-enligt kontraktet. Banverket beslutade i januari 1997 att

skulle för plats för ville ändå fort-i vidgas liningattten norr ge men
efter effektivt tätningsmedel.sökandetsätta ett

för Banverket informerades och kostnads-Styrelsen alternativenom
ökningarna. styrelseprotokollet från den februari då fråganAv 28 1997,
diskuterades, framgår endast styrelsen beslöt justera årsredo-att att

och ändra i budgetunderlaget för år 1998-2000. årsredo-visningen Iatt
för framhålls Banverket avsåg begäravisningen 1996 att vat-att en ny

få tillstånd undertendom för byggnadstiden ochatt att tappa vattenmer
för kostnadsökningar idag beräknas till Enligtrisken 800 Mkr.att

den budget fastställts halvår innan, de1996,ettsom sommaren var
totala kostnaderna beräknade till två miljarder kr. beloppDettanästan

dock inte i årsredovisningen. Banverkets kvartalsrapportInämns om
verksamheten januari juni emellertid1 30 1997 anger man en-

för kostnadernade totala på två miljarder miljoner kr.800prognos
hade Banverket fårdigställandetidpunktenTidigare angivit till

december kvartalsrapportenår 2000. skrev verketI att prognosen var
färdigställande år med efterarbeten"ett 2000 vissa år 2001". Varken i

eller fördyringamaårsredovisningen i skulle kunnanämnsrapporten att
komma påverka andra projekt eller leda till Banverket skulleatt att
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behöva ytterligare anslag. heller det skadeståndInte nämns som
Kraftbyggama hade betalt.

skaffade Skanska framI januari 1997 information Rhoca Gil.om
tillverkadesMedlet franskt företag och såldes i Sverige dessettav av

svenska dotterbolag, Rhöne-Poulenc februariSverige fickAB. I 1997
fristående konsult från ochCement Betong Institutet, i uppdragen av

Banverket undersöka Rhoca Gils långtidsstabilitet. Den 20 februariatt
beställde Banverket Skanska utförande fyra injekteringar medav av
Rhoca Gil. preliminär lämnadesEn Cement och Betongrapport av

redan den februariInstitutet 21 till Banverket, slutrapporten kom två
månader den preliminäraI framhålls bl.a.rapporten attsenare.
"problemet med akrylamidinjekteringsmedel deras giftighet" ochär att

efter"giftigheten injekteringen blir beroende hur bra polymerise-av
slutrapporten har giftighetenringen gått". I ned. framhållsDettonats att

mindreRhoca Gil toxiskt tidigare tätningsmedel eftersom denänvar
akrylamiden bytts N-metylolakrylamid. Färdigt Rhoca Gilut motrena

blandas två lösningar sedan späds med Lösning skulle1vatten.av som
enligt innehållsförteckningen ha innehållit högst akrylamid1,5 % och

N-metylolakrylamid. Rhöne-Poulenc har meddelat37 % attca senare
halten akrylamid i lösning Skanska har1 3,8 %. derasangett attvar
analyser visar halt på 4 akrylamid. N-metylolakrylamid9 % ären —
mellan tredjedel och femtedel giftigt akrylamid. slutrap-så Ien en som

drogs inga slutsatser Rhoca Gils giftighet. aspektDenna in-porten om
gick inte heller i uppdraget. Slutsatsen blev medlet vid lyckadatt en
injektering skulle kunna vattenläckage i Hallandsåstunneln itäta mot

år.minst 100
Varken Banverket eller Skanska gjorde några ytterligare utredningar

Gils giftighet. Företrädare för båda till kommissio-Rhoca har sagtom
uppgifter från leverantören.de förlitat sig på tycks haDet ävenattnen

det frågan förutsättningarna förvarit fallet gäller fullständignär om en
antecknades emellertid under byggmötepolymerisation. I juni ett att en

på Banverket skulle sammanställa samtliga Rhocarapporterperson om
Gil, för "förekomma eventuella frågor från arbetarskydd, Miljö- ochatt
hälsoskyddsnämnden och andra myndigheter".

Gil provadesRhoca på kortare avsnitt under våren 1997. Den
juni konstaterade vid bergteknikmöte bergrådet rekom-24 ett attman

kommandemenderat 100 i dvs. skulle med200att tätasrn norr, rn
Rhoca Gil. beslöt Banverket och Skanska vidDen 26 juni byggmöteett

följa rekommendationen. Under tiden 26 juni -3 juli beställdeatt
Banverket sammanlagt 360 jämföras med dessförinnan.180ton att ton

bygget stoppades hade injekterats på sträckaNär 1 400 ton en av-
sammanlagt 550ca m.
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På se avsnitt 3.8 Tillsynsåtgärder denvattenmöte 14ett augusti
informerades1997 Länsstyrelsen i Skåne och Båstads kommun om

Rhoca Gil. Besked medlet testades och tänkteatt attgavs om man
genomföra försök på 100 i vardera tunneln. Produktinforma-ett m
tionsblad från Rhöne-Poulenc delades Länsstyrelsens företrädareut.
ansåg det fannsinte någon anledning till miljösynpunkt.att yttreoro ur

företrädareKommunens ville emellertid undersöka hälsoriskema och
kontakt med Kemikalieinspektionen den9 september. Efter tvåtog

dagar återkom handläggaren på Kemikalieinspektionen och de disku-
terade riskerna för arbetsmiljön förockså förorening ochyt-men av
grundvatten. beredde denKommunen 18 september tillfälleBanverket

komma med ytterligarein utredning inom veckor och sigatt tre att yttra
kommunen övervägde förelägga verket byta Rhoca Gilöver att att ut
mindre farlig produkt. hade kunnatDetta detmot göraen man om

funnits mindre farligt likvärdigt alternativ på marknaden och dettaett
alternativ inte hade varit oskäligt dyrare.

Kronologisk förteckning viktigare händelseröver

1988
Riksdagen lägger fast ochprinciper övergripande mål
för trafikpolitiken fram 1997.t.o.m.

E
Banutredningen rörande tunnel Hallandsåsenen genom
för Västkustbanan remissbehandlas.

E
Banverket ansökerJanuari: expropriation.om
Regeringen kommerJuni: med Banverketöverens attom
tunneln skall byggas skalloch beslutar verket fåatt
disponera Mkr.900

Oktober: Banverket ansöker tillstånd leda bort och släppaattom
grundvatten från huvudtunnlarna.ut

December: Resultatet den första upphandlingen utvärderas.av

1992
Februari: Banverket ansöker bygglov för huvudtunnlarna.om
Mars: Regeringen Banverket tillstånd till expropriation.ger

Avtalet med Kraftbyggarna undertecknas.
Oktober: Byggstart
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November: Vattendomstolen lämnar Banverket tillstånd ledaatt
bort och släppa grundvatten från huvudtunnlama.ut

%
April: Hallbor igång.sätts
Juni: Hallbor kör fast.

1994
Juni/Juli: försök förIntensiva komma medgörs att överens

Kraftbyggama.
September: Banverket ansöker tillstånd leda bortattom

grundvatten arbetstunneln vid mellanpåslaget.ur
Oktober: Banverket ansöker bygglov för mellanpåslaget.om

%
ÖverenskommelseMaj: träffas avsluta samarbetetattom
med Kraftbyggama.
Vattendomstolen lämnar Banverket tillstånd ledaatt
bort och släppa grundvatten arbetstunneln.ut ur

December: Länsstyrelsen i Kristianstad lämnar Banverket tillstånd
bl.a. utföra schaktningsarbete för mellanpåslaget.att

Resultatet den andra upphandlingen utvärderas.av
1996
Januari: Avtalet med Skanska undertecknas.

ÖverenskommelseFebruari: mellan Banverket, Vägverket,
Båstads kommun och Länsstyrelsen i Kristianstad

tidigarelägga byggandet fyra vägar.attom av
Skanska igång.sätter

September/
December: Olika metoder tunnlama diskuteras.tätaatt

1997
Rhoca GilJanuari presenteras.

Februari: Banverket ochCement Betong Institutet i uppdragger
undersöka Rhoca Gils beständighet.att

Banverket beställer för utförande fyra25 ton av
injekteringar med Rocha Gil.
Banverkets styrelse konstaterar risk finnsatt att
tunnelbygget blir Mkr. dyrare.800

Juni: På byggmöte beslutar Banverket och Skanskaett att
Rhoca Gil skall på sträcka sammanlagtprövas en av
200 m.
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Augusti: ochKommunen Länsstyrelsen informeras om
användningen Rhoca Gil.av

September: efterfrågarKommunen ytterligare utredning av
Banverket.
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Tunnelbygget5 stoppas

Inledning

användningen Rhocaredan vetskapenframgått leddeSom om avnyss
takt med ytterligareBåstads kommun. Iaktivitet inomGil till viss att

myndig-och andrablev aktiviteten intensivupptäcktesproblem även
förlamningssymptom hos kreaturñskdöd ochkopplades in.heter När

september,miljöförvaltningen den 30kontaktadeuppdagades samma
bl.a. Giftinforma-Gil stoppades,injekteringen Rhocadag avsom

SVA ochVeterinärmedicinska Anstalttionscentralen, Statens
informerades Jordbruksverket ochSkåne.Länsstyrelsen i Dessutom

ledning.kommunstyrelsensNaturvårdsverket liksom
oktober anord-förlamade kor. 2oktober avlivades DenlDen tre

miljöför-och kommunenssamverkan med SkanskaBanverketnade i
infor-utmed VadbäckenLantbrukarepresskonferens.valtning en

hade hänt.vadindividuelltmerades somom
ochVadbäckenSkanska tagit iseptember hade24Den prover
ochtill Banverkethade redovisatsResultatenStensån. provernaav

del dem förränfick intekommunenseptember,Skanska den 30 avmen
akrylamidhaltermycket högaResultaten visade påoktober.den 3 av

direktamiljöförvaltningen viafickN-metylolakrylamid. Dettaoch att
drickaallmänheten förradio ochoch TVkontakter attvarnagenom

förvaltningen preliminärtbelägen inomfrån brunn ettvatten avegen
Geolo-Sverigesdag kommuneninfluensområde. Sammabedömt gav

utreda gmndvattenströmmaruppdragSGU iUndersökninggiska att
Vad-anslutning tillriskområde ibestämmaunderlag för ettattettsom

med kommunenkontakt såvälhadeKemikalieinspektionenbäcken.
grundval detdistrikt. PåMalmöYrkesinspektionen imed av somsom

oktoberhälsoskyddsnämnden den 4ochbeslutade miljö-framkommit
avseende miljöbrottåtalsanmälanBanverketSkanska och göraatt mot

kemiska produkter.lagenbrottsbalken och brottenligt mot om
den oktober.stoppades 7Tunnelbygget
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Beredskapsläge införs

Söndagen den oktober5 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att
kommunens beredskapsplan förklaring nedan skulle träda i kraft.se
Den särskilda ledningsgruppen från kommunstyrelsen,treom personer
vilka beslutande, och tjänstemän tillträdde.tre Berörda förvalt-var
ningschefer adjungerades. Prov på de kommunala vattentäktema togs
omgående. Ledningsgruppen vidtog också förberedelser för vatten-

Vidare dentransporter. kontakt medtog regeringskansliet och
angränsande kommuner, hade första utsändning i Radio Båstad ochen
inrättade särskilt inforrnationskontor.ett

Dagen därpå ledningsgruppen fulli verksamhet. Telefonväxelnvar
bemannades, och för allmänheten utökadeatt möjligheter kommage att
i direkt kontakt med kommunen och ledningsgruppen inrättades tre
direkta telefonlinjer, vilket hade i morgontidningen.annonseratman om
Därutöver inrättades efterhand speciell linje för dem ville fåen som
provresultat och linje för massmedia för informationen om
presskonferenser Genom lokalradion lokal information.m.m. gavs
Radio Båstad sände vid två fasta ställen varje dag och Radio
Kristianstad hade under kortare tid fast nyhetstid ordinarieutöveren en
nyhetssändningar, dock inte inom för något direkt deltagande iramen
beredskapsorganisationen. Kommunens hemsida på internet
uppdaterades och presskonferens vilket därefter gjordes dagligenen — ~
anordnades. De ville få medicinsk hjälp eller stöd hänvisades tillsom
den lokala företagshälsovården, och personliga kontakter med detogs
direkt drabbade.

Kommunen fastställde också preliminärt riskområde seett vidare
under Vissa definitioner och begrepp. Ett väsentligt områdestörre
fastställdes några dagar utifrån veterinärmedicinska synpunktersenare

länsveterinären på Länsstyrelsen Skåne.i Den 15 oktober fastställdeav
kommunen riskområde kring Vadbäckenett enligt SGU lämnatett av
förslag.

Den oktober7 adjungerades till ledningsgruppen representanten
från Länsstyrelsen Skånei och två dagar från Yrkes- ochsenare en
Miljömedicinska kliniken i Lund. Kommunens ledningsorganisation
ändrades sedan den 5 november. Ledningsgruppen skulle fortfarande
fatta beslut riskområden och kontrollprogram medan övriga frågorom
återgick till respektive nämnd. Ledningsgruppen upphörde den
14 januari 1998 efter beslut kommunstyrelsen.av

Alla kommuner har beredskapsplan skall kunna användas ien som
speciella situationerytterst såsom krig eller svåra påfrestningar på

samhället fredstid.i Stora miljöolyckor kan sådant fall. Enligtettvara
beredskapsplanen tillsätts speciell namngiven ledningsgruppen som
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skall fattas snabbareskall kunna inkallas. beslut kunnasnabbt För att
beslutsgången medger, de befo-vad den ordinarie övertarän gruppen

normalt åvilar olika kommunala förvaltningarna, dockgenheter desom
myndighetsutövning enskildbeslutinte mot person.som avser

Skåne har grundprincip det kommunenLänsstyrelsen i ärattsom
och länsstyrelsen så långt möjligtskall ha ledningsansvaret att somsom

önskemål framförs därifrån.kommunen efter de Dennaskall stödja som
agerande under hela skeendet.präglat länsstyrelsens Enprincip har

har efter "lånats tillfrån länsstyrelsen begäran ut"tjänsteman t.ex.
deltid. Länsstyrelseninledningsvis på heltid och påkommunen, senare

under chefen förtidigt allsidigtorganiserade sammansatt gruppen
landshövdingen och länsstyrelsensmed uppgift biståmiljöenheten att
utnyttjades dock och avveck-Båstad. intei Dennarepresentant grupp

dagar.lades efter fjortonca

informationsinsatserKommunens

inrättade kommunen den s.k. POSOM-grup-första veckornaUnder de
ledsomhändertagande.psykologiskt och socialt I gruppen, sompen

företrädare förfortfarande finns kvar, finnsräddningschefen ochav
hälsovård,den sociala sektorn,skola, barnomsorg,många organ -

m.fl.kyrka, polis POSOM-gruppensjukvård, räddningstjänst, Det var
kontakterna med kommun-för de individuellahuvudsak svaradeisom

räddningstjänstsituationrörde sig inte någoninnevånama. Det en-om
for-räddningstjänstenbestämmelser, varförräddningstjänstlagensligt

Infonnationstavloruppgifter.särskildamellt hade någrainte sattes upp
hushåll. Särskilda med-till alladelades flygbladoch utpostengenom

hemskyddsom-delades hemvärnetsriskområdenadelanden inom ut av
delbetydandeanordnades.antal informationsmöten Enbud, och ett av

skedde tillsammans med närings-informationsverksamhetkommunens
för allFärskpotatisodlarna svaradeochorganisationer.livets LRF t.ex.

rörde jordbruket.information som

agerandeVissa myndigheters

Hallandsåsfrâganföljande harframgå detkommer iSom engageratatt
utsträckning,verken och vissa dem iantal de centralabl.a. storett avav

de åtgärderLivsmedelsverket. delSocialstyrelsen och Ent.ex. somav
be-fann skäl utlösa sinverkenredovisas nedan. Ingetde vidtog attav

respektive verk.ad hoclöste frågorna inomredskapsplan utan
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Naturvårdsverket beslöt i tidigt skede händelseförloppetett attav
utlösainte beredskapsorganisation.sin Bedömningen från verketsegen

sida Båstads kommun klarade saken på bra ochatt sättett attvar
frågorna löstes bäst lokalt. Enligt Naturvårdsverkets beredskapsplan
skall verket långtså möjligt bibehålla den ordinarie organisations-
strukturen vid miljökris/höjd beredskap dyl. slutet oktoberI utsågav
verket analysgiupp har sammanställt rapporten som en som
översiktligt redovisar miljöeffekter tunnelbygget kortarei ochettav
längre tidsperspektiv. Jordbruksverket bedömde tidigtpå stadium,ett-
efter samråd med länsstyrelsen, länsstyrelsen kunde bevaka deatt
frågor låg inom verkets kompetensområde och vidta nödvändigasom
åtgärder. Jordbruksverket har dock deltagit i utarbetandet av
Livsmedelsverkets rekommendationer i vissa avseenden och haft ett
antal kontakter med länsstyrelsen och kommunen.

Även Kemikalieinspektionen fick i början oktober mängd frå-av en
från media, allmänhet och politiker. Myndigheten hade då ingengor

särskild beredskapsplan för den här händelser. Förtypen att mötaav
den intensiva bildades internt ad hoc-giupp. denGenompressen en
hade Båstad kommun tillgång till aktuell information. Kemikaliein-
spektionen och kommunen hade antal telefonkontakter och Kemi-ett
kalieinspektionens ledning besökte Båstad den oktober.8 Kemikalie-
inspektionen genomförde också inspektion på Rhöne-Poulencen som
föranledde vissa påpekanden och krav på komplettering i inspek-ett
tionsprotokoll.

Företrädare för Livsmedelsverket besökte först kommunen den
oktober20 och därefter ledningsgruppen den 3 november tillsammans

med företrädare för Kemikalieinspektionen, Socialstyrelsen, Jord-
bruksverket och Naturvårdsverket.

Vissa definitioner och begrepp

Bland andra följande och definitionerbegrepp förekommer deti mate-
rial handlar Hallandsåsprojektet efter kännedomen Rhocasom om om
Gil:

Riskområde: lokala myndigheterAv fastställt område där vatten
eventuellt kan påverkat akrylamid.vara av

Påverkat medVatten påvisad halt akrylamid högre änvatten: en av
ug/l.5

Eventuellt påverkat Vatten inom riskområdet där analysvatten:
kunnat halten akrylamidvisa lägre ug/l.0,5äratt än

påverkatEj Vatten inom riskområdet där analys visarvatten: att
halten akrylamid lägre ug/l.0,5är än
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g/1.0,0000005detug/l0,5 är samma som
ug/l, vilket kallasanalyseras tilloktober 5kunde i 1997Akrylamid ner

någotemellertid då inte i Sverigefannsdetektionsgräns. Detmetodens
Förmodli-för akrylamidanalyser.godkäntackrediteratlaboratorium

ackrediterat laboratoriumnågotheller helafanns i Europainte somgen
Världshälsoorganisationenstill WHO:sutföra analyserkunde ner

rekommendatio-Livsmedelsverket,ug/l.påriktvärde, 0,5är varssom
ansåg"eventuellt påverkat vatten",kopplade till begreppet attner var

hälsosynpunkt under "enacceptabelug/lpådetektionsgräns 5 urvaren
finnaför förbättra ellerarbetadeövergångsperiod"kortare attmen

riktvärdeWHO:shalter närhetenvilka imetoder medandra även av
förslag påfinnsEUkunde bestämmas. Inomsäkerhet ettmed ett-

nämnda värdenaug/l.dricksvatten på 0,1 Deakrylamid iförgränsvärde
N-metylolalcrylamidvärden förmotsvarandeakrylamid. Någragäller

fastställts.har inte
ackrediteringsorgan. Ac-svensktregeringenSWEDAC utsettär av

förut-tekniskadäreuropeiskt kvalitetssystemföljerkrediteringen ett
labora-Varjeprövningskriterierna.ingår ikompetenssättningar, m.m.

för-marknadsmässigaunderanalysmetoder principiutvecklartorium
underlagetbedömatill laboratoriumvarjedvs. dethållanden, attär upp

analys.förmarknadenpå typ aven ny
med antalkontaktLivsmedelsverketnovember 1997 ettUnder tog

blimöjligheter och intressederashöraför attlaboratorier att av ac-om
dettalaboratoriumakrylamidanalyser. Någotkrediterade för attuppgav

bakgrundendenframtid. Motrelativtlösas inomskulle kunna snaren
laboratorier,uppgradera sinainteLivsmedelsverketbeslöt att egna
ackreditera-januari 199814möjligt. Denhade varitoch för sigvilket i

ug/l och den 2ned tillhalter 5för ettlaboratorietförstades det mars
bedömningLivsmedelsverketsug/l. ärtill atthalter 0,5för enannat ner

ochomprioriteringefterlaboratorierverketsackreditering egnaav
och dååstadkomma,möjlighade varitutrustningkomplettering attav

månader.tid femkortarebetydligtpå än
fannsförutsättningar1998först i mittenalltsåDet mars somavvar

akrylamidpåverkatriskområdet inteinombedöma vattnetatt avvarom
för riskom-restriktionemaochdefinitionLivsmedelsverketsenligt om

brunnarhade endasttidpunktVid dennakunde hävas.rådet ett par
0,5ug/l.överstigandehalter
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Behandlingen i övrigt dricksvatten- och livsmedelsfrågornaav

Livsmedelsverket ansvarig central myndighetär för dricksvattenfrågor
det gäller hushåll,när därutom Socialstyrelseneget enligt hälso-

skyddslagen har Den 6 oktober börjadeansvaret. Livsmedelsverket
arbeta med dricksvattenproblemet på Hallandsåsen och hade därefter
telefonkontakter framför allt med kommunen också med länssty-men
relsen länsveterinären. Verket fick många förfrågningar frångenom
media och allmänhet och tillsatte den 15 oktober särskild "Grupp fören
akrylamidfrågor" för samordna verkets aktiviteter. Livsmedelsverketatt
har enligt beredskapsplansin katastrofgrupp initierade denatten som
särskilda bildades trädde inte själv i funktion.gruppen men

Den 9 oktober gjorde Livsmedelsverket i infonnationsskrivelseen
till Båstads kommun sin första preliminära bedömning. innebarDen att

från privata brunnar och kommunalavatten vattentäkter inte borde kon-
förrän det analyserats och inga halter akrylamidproduktersumeras av

påvisats. Vidare sades vattentäkter utanföräven det primära riskom-att
rådet borde analyseras det i avvaktan på analys kundeatt vattnetmen
användas. När Livsmedelsverket utarbetade sin skrivelse samrådde de-
med Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket inte med Social-men
styrelsen. Med Kemikalieinspektionen samrådde Livsmedelsverket

beträffande skrivelseäven dag. Enligt den fick inteen annan samma
djur från Hallandsåsen uppvisade förgiftningssymptom godkännassom

livsmedel. Så fick inte heller ske med djur inte uppvisadesom som
förgiftningssymptom kunde misstänkas ha druckit förgiftatmen som

Anledningen till detta devatten. substanser ingår iattangavs vara som
Rhoca Gil såvälär och de till delmutagena att storcancerogena som
ansamlas i muskulatur. Beträffande vilt från riskområdet avråddes-
från detta innan kartläggning hade gjorts. fickDettaen noggrannare
SVA rekommendera jägarna inte konsumera vilt kundeatt haatt som
druckit det förgiftade vattnet och ledde till dessa efter samrådattav
med länsstyrelsen avstod från årets älgjakt.

Socialstyrelsen kontaktades på den 13 oktober Båstadsmorgonen av
kommun med förfrågan dels gränsvärden för akrylamid och N-me-om
tylolakrylamid i för hushållsändamål, dels det olämpligtvatten om var

bada och duscha i där hadeatt påvisats. Efter havatten ämnena att
kontaktat miljömedicinsk expertis och samrått med Livsme-egen
delsverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket,
Länsstyrelsen i Skåne miljöförvaltningen och kommunledningen isamt
Båstads kommun, beslutade Socialstyrelsen dagsent att vattnetsamma
inom det kommunen avgränsade riskområdet inte borde användasav
för andra hushållsändamål maskindisk och maskintvätt.än Beslutet
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allmänheten kvällen media och vid infonna-nådde på ettgenom
kommunen anordnade där 600 deltog.tionsmöte casom personer

Socialstyrelsens beslut väckte hos kommuninnevånama ochoro
med praktiska problem. fick kommunledningenställde till Detta att

framförakontakta Socialstyrelsen därpå och sina betänklig-morgonen
beslutet. Socialstyrelsen dock inte bereddheter sittomprövamot attvar

brunnar riskområdet där akrylamid inte hade påvisatsbeslut så inomatt
kunde Ställningstagandet motiverades med ingen just dånyttjas. att

snabbt kunde förändras fler brunnarkunde hur situationen såsäga att
kunde bli aktuella detblev förorenade, hur höga halter samt attsom var

och analys. Bedömningen dess-problem vad gällde provtagning var
kunde klara leverera kommunalt dricksvat-kommunen attutom att av

berörda fastigheterna. Socialstyrelsen menade dettill de attten var
med hjälp geologisk/hydrologisk expertis avgjordekommunen som av

nedtrappning försiktighetsåtgärdemariskområdets storlek och att en av
grunder kunde riskområdetslokalt på godakunde ske avgränsaom man

formulering denVidare poängterades styrelsensstorlek. att
gälla under kortare tidrekommenderade försiktighetsåtgärden borde en

kunskap kunnat vinnas.tills ytterligare
Livsmedelsverket,rekommendationer följde. EnligtFler som sam-

salladskål be-Lantbruksuniversitet, borde interått med Sveriges som
Vadbäcken användas till humanmed "kontaminerat"vattnats vatten ur

kunde andra grödor användas planerat.konsumtion. vissaDäremot som
underlagsmaterialet från SGU ochpå grundvalLänsveterinären, avsom

minskat det henne bestämda ris-efter diskussioner med kommunen av
hälften, meddelade leverans djur fråntill mindrekområdet än att av

efter analysslakt endast fick ske negativriskområdet till av
fortfarande det SGUriskområde dockbrunnsvatten. Detta änstörrevar

med hän-tid därefter meddelade länsveterinären,hade föreslagit. Kort
riskområdeLivsmedelsverket definierattillvisning ett ettatt som av

riskområdet hade upphörtmyndighet fastställt område,lokal attatt
gälla.

skrivelse till be-fick landshövdingen Skåne iSituationen i att en
restriktioner, rådmyndigheter framhålla vikten samordningrörda avav

allmänheten såväl mellan centrala och regionalaoch information till
hemställdesamråd med Båstads kommunlokala myndigheter. Isom

berörda myndigheter, främst Socialstyrelsen ochlänsstyrelsen att
samverkanspersoner till lednings-Livsmedelsverket, skulle avdela

gjordes ledde tillBåstad, vilket också intei änannatmengruppen
enstaka kontakter.

efter samråd med bl.a.oktober gjorde Livsmedelsverket So-Den 17
och Jordbruksverket första samlad bedömning. Därcialstyrelsen en



unnelbygget56 T stoppas SOU 1998:60

konstaterades sammanfattningsvis människor konsumeratatt som
förorenat brunnsvatten eller livsmedel från riskområdet inte behövde
känna för sin hälsa. Vatten från det kommunala vattenverket påoro
Bjärehalvön innehöll inte några mätbara halter akrylamid och kundeav
konsumeras hälsorisker liksom livsmedel produceratsutan utanförsom
riskområdet. Livsmedelsverkets rekommendationer angående vatten,
kött, mej eriprodukter och grönsaker baserades försiktighetsprincipenpå
och på svenska konsumenter inte skulle behöva konsumeraatt
nedsmutsade livsmedel hälsoriskema i praktiken bedömdesäven om

obefintliga.som
bakgrund de funnaMot halterna i brunnar i riskområdet konstate-av

rade Livsmedelsverket också det inte förelåg någon helst riskatt som
för akuta neurologiska effekter, orsakade akrylamid i hos devatten,av
boende riskområdet.i ansåg dockMan kött från djur druckitatt som
påverkat inte borde användas livsmedel ochvatten attsom man om
möjligt borde avvakta med slakt tills det fanns analysmetoden som
kunde "godkänna" För mjölk gällde i princip kriterier.vattnet. samma

borde tillsvidareVattnet inte användas till dryck eller matlagning. I
hänvisadesövrigt till Socialstyrelsens beslut den 13 oktober.

Jordbruksverket skrev den oktober till28 berörda länsstyrelser och
framhöll bl.a. Livsmedelsverkets rekommendationer för användningatt

livsmedel borde gälla för dricksvatten till djurvatten även samtav som
grödor bevattnats med från Vadbäcken inte bordeatt vatten använ-som

das för utfodring livsmedelsproducerande djur.av
fanns fortfarandeDet inte möjligheter längre gåendegöraatt mät-

akrylamidningar i Kommunen begärde därför utlå-vatten. ett nyttav
tande Socialstyrelsen bakgrund skrivningenmot attav av
restriktionerna bör gälla under kortare tid. Mer månadänen en se-

den december, konstaterade Socialstyrelsen5 efter förnyad risk-nare,
bedömning hälsoeffektema vid nivån ug/l mycket5 små,att är men
detta ändrade inte den tidigare rekommendationen levereraatt vatten
till riskområdet det kunde ske med enkla medel.om

Livsmedelsverket reviderade rekommendationersina den
oktober. Bl.a.31 sades från riskområdetatt vatten avsettsom var som

dricksvatten till animalieproducerande djur skulle analyserat ochvara
befunnits ha halt akrylamid under 0,5 ug/l. riskområdetInomen av
skulle betraktas påverkat restmängder giftetvattnet ävensom om av
dittills hadeinte påvisats med den analysmetod fanns. besätt-Försom
ningar riskområdetinom druckit lindrigt påverkat eller eventuelltsom
påverkat alltså inte från Vadbäcken skulle karenstidvatten en av

Även60 dygn gälla. vissa andra restriktioner, vad gäller grönsaker och
vall bevattnats med förorenat lämnades Livsmedelsver-vatten,som av
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ket och Jordbruksverket, liksom Livsmedelsverket beträffande fisk iav
och Vadbäcken.Stensån

Efter ackreditering laboratorierav

gjorde Socialstyrelsen bedömningen6 1998 från deDen att vattenmars
flesta det s.k. riskområdet kundebrunnar inom börja användas för hus-

eftersom analyser frånhållsändamål, ackrediterat laboratorium vi-ett
akrylamid ug/l.sade halten inte 0,5 konstate-Den 12överstegatt mars

rade Livsmedelsverket från flertalet tidigare förorenadeatt vattnet
Vadbäcken kundebrunnar åter användas restriktioner. Livs-utanrunt

längre från konsumtionmedelsverket avrådde inte vilt. Angåendeav
från Vadbäcken gällde fortfarande det borde användas.intevatten att

hävde miljö- och hälsoskyddsnämnden Båstad de16 i ti-Den mars
riskområdena och beslutade följa utvecklingendigare beslutade att ge-

fördet fastställda kontrollprogrammet Vadbäcken och omgivandenom
fastighetsägarebrunnar. Banverket och Skanska har erbjudit inom det

f.d. riskområdet anslutning till det kommunala och lantbru-vattennätet
kare för bevattning från antal borrade vattentäkter ivatten ett nya om-
rådet.

förteckning viktigare händelserKronologisk över

1997

Gil-användningen30/9 förlamade vid mellanpåslaget. RhocaKor
stoppas.

mediabevakning inleds.2/10 intensivEn

från dricka3/10 Allmänheten i Vadbäckenområdet att vattenvarnas
från brunn.egen

polisanmäler Banverket och Skanska.4/ 10 Kommunen

inför beredskapsläge. Särskild ledningsgrupp5/10 Kommunen
tillsätts.

presskonferenser inleds.6/ Telefonjour inleds. Regelbundna10
Preliminärt riskområde upprättas.
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7/10 Tunnelbygget Representant från länsstyrelsenstoppas. ansluter
till ledningsgruppen.

8/10 Miljö- och kommunikationsministem besöker Båstad.

9/10 Livsmedelsverket första preliminär bedömning.gör en

13/10 Socialstyrelsen kommer med riktlinjer beträffande bad m.m..

14/10 Länsveterinären reviderar "sitt" riskområde.

15/10 Landshövdingen skriver till berörda myndigheter och
framhåller behovet samordning beträffande råd tillav
allmänheten.

17/10 Livsmedelsverket första samlad bedömning.gör en

28/10 Jordbruksverket skriver angående dricksvatten till djur.

29/10 begärKommunen utlåtande Socialstyrelsen.ett nytt av

31/10 Livsmedelsverkets andra samlade och något reviderade
bedömning.

5/11 ändrarKommunen sin ledningsorganisation riktningi sinmot
ordinarie organisation.

5/12 Socialstyrelsen konstaterar efter förnyad riskbedömning deatt
tidigare riktlinjerna ligger fast.

1998

14/1 Kommunen återgår till ordinariesin organisation.

2/3 första laboratorietDet ackrediteras för akrylamidhalter ned till
0,5 ug/l.

6/3 Socialstyrelsen reviderar sina riktlinjer eftersom det finns ettnu
ackrediterat laboratorium.
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12/3 Livsmedelsverket konstaterar flertalet brunnar kan användasatt
restriktioner.utan

riskområdena.16/3 beslutar hävaKommunen att
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6 Arbetsmiljön

6.1 Arbetsmiljölagen och relevanta
föreskrifter m.m.

Grundläggande regler för arbetsmiljöns utformning finns i arbetsmiljö-
lagen 1977:1160. Lagen för Arbetarskyddsstyrelsens före-ger ramen
skrifter, vilka i detalj krav och skyldigheter beträffandemer anger ar-
betsmiljön. reglerarLagen normalt inte förhållandet mellan den som
beställer arbete och självständigett Det dåentreprenör. är entrepre-en

har arbetsmiljöansvaretnören sina anställda och skall tillmotsom attse
kontraktet med beställaren tillräckliga möjligheter till godger en ar-
betsmiljö.

De grundtankar bär arbetsmiljölagen förebyggaär attsom upp
ohälsa och olycksfall i arbetet och i övrigt uppnå godävenatt en ar-
betsmiljö. Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka de åtgärderom

behöver vidtas, det arbetsgivaren har huvudansvaretärsom men som
för arbetsmiljön och skall vidta alla åtgärder behövs för attsom som
förebygga arbetstagarna för ohälsa eller olycksfall i arbetet.att utsätts
Som uttryck för arbetsgivaren måste förett arbetsmil-att ta ansvar
jöverksamheten krävs han skall bedriva fortlöpande intemkon-att ett
trollarbete systematiskt planera, leda och kontrollera verk-attgenom
samheten så kraven i arbetsmiljölagen och tillhörandeatt föreskrifter
uppfylls.

Arbetstagarna företräds i arbetsmiljöfrågor eller fleraettav
skyddsombud, arbetsgivaren skall underrättas förändringarsom av om

betydelse för arbetsmiljöförhållandena. skyddsombudEttav som anser
åtgärder behöver vidtas för uppnå tillfredsställandeatt arbets-att en

miljö, skall vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder.
Skyddsombudet kan också begära viss undersökning för kontroll av
förhållandena inom skyddsområdet. Dessutom kan han, visst arbeteom
innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och
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kan uppnås vända sig till arbetsgivaren,rättelse inte iattgenom
ställningstagandeyrkesinspektionens bestämma arbetetavvaktan på att

skyddsombud lokal arbetstagarorganisationskall avbrytas. utses av
bunden kollektivavtal förhållande tilleller brukar iär avvara ar-som

eller, sådan organisation inte finns, arbetstagarna.betsgivaren om av
arbetstagare regelbundet sysselsätts skall skydds-50Där minst en

för arbetsgivaren och arbetstagarna, finnas.kommitté, med företrädare
flera arbetsgivare eller andra företag driverarbetsställen därPå

för åstad-skall dessa samråda och samarbetaverksamhet samtidigt att
arbetsförhållanden. På de flesta sådana s.k.säkrakomma gemensamma

samord-arbetsgivaransvaret särskiltarbetsställen finns utöver ett--
det första hand byggherrenbyggarbetsplatser iPåningsansvar. är som

tillnormala överlåts bygg-dethar detta är att ansvaretmenansvar,
Samord-den huvudentreprenör.eller ärentreprenören annarssom

det arbetsstäl-omfattar all samordning påningsansvaret gemensamma
let.

för arbetsmiljön beroende på vadförutsättningarnaGivetvis varierar
dockutförs. Arbetsmiljölagen kräveroch detdet för slags arbeteär var

sund ochdet kan utföras iplanläggs och ordnas så,arbetet attatt en
upplysesarbetstagarenskall tillmiljö. Arbetsgivarensäker att omse

Ämne föranleda ohälsamed arbetet. kanförbundnarisker är somsom
betryg-under förhållandenfår användas endastolycksfalleller som ger

olycksfallskydd ohälsa eller intebetryggandesäkerhet.gande Om mot
tillhandahållaspersonlig skyddsutrustningskallkan nås på sätt,annat

användas.ocharbetsgivarenav
Arbetar-arbetsmiljölagenenligtMyndighetstillsynen utövas av

överinseende och ledning, Yr-under styrelsensoch,skyddsstyrelsen
förvaltning-den centralaArbetarskyddsstyrelsenkesinspektionen. är

chefsmyn-ochArbetsmarknadsdepartementetsmyndigheten under är
olika distrikt. Till-organiserad påYrkesinspektionen,fördighet ärsom

Yrkesinspektionens befog-Arbetarskyddsverket.dekallassammans
och förbud.meddela föreläggandenkunnabestår bl.a. ienheter att

överträdelse straff-förbud medföraföreläggande eller kansådantav
överträdelse vissa före-följa bl.a. vidkan ocksåStraffansvar avansvar.

Enligt kap 10 §Arbetarskyddsstyrelsen. 3meddelatsskrifter avsom —
åsidosatt vadeller oaktsamhetuppsåtligenkan denbrottsbalken avsom

enligteller olycksfall ålegat honomohälsaförebyggandetill avsom
kroppsskadavållat död,och därigenomarbetsmiljölagen, annanssom

för arbetsmiljö-framkallat fara för dömasellereller sjukdom annan,
brott.

harföreskrifter AFS, vilkaArbetarskyddsstyrelsensantalEtt av
nedan.Hallandsåstunnlarna,byggandetgällt under angesav
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1993:4 och 1996:4 härdplaster. Enligt dessa skall arbetsgivareom
till arbetstagare, skallatt sysselsättas i arbetese kan medförasom som

exposition för härdplastkomponent, har genomgått viss läkarunder-
sökning innan hantering härdplastkomponent påbörjades. För deav
arbetstagare den 1 juli 1997 redan sysselsatta medsom sådantvar ar-
bete skulle, enligt övergångsbestämmelsema till den föreskriften,nya
läkarundersökning ske före den l januari 1998. En komponenterna iav
Rhoca Gil lösning l omfattas på grund sitt innehåll föreskriften.av av

Föreskriften innefattar också skyldighet för arbetsgivaren föraen att
register deöver läkarundersökts och i registret förapersoner att insom
uppgift expositionsförhållandena.om

1993:37 register vid exposition för cancerframkallandeom ämnen
innebär bl.a. skyldighet för arbetsgivaren föra registeren att över ar-
betstagare i arbete för cancerframkallande ochsom därämneexponeras
expositionen kan innebära risk för ohälsa. Lösning l-komponenten i
Rhoca Gil omfattas föreskriften.av

1989:6 storskalig kemikaliehantering innebär bl.a. arbetsgi-om att
driver verksamhet med livsfarliga eller mycketvare, farligasom pro-

dukter, skall utföra riskanalys, vidta åtgärder med anledning häraven
och informera och utbilda personalen. Lösning l-komponenten är en-
ligt förordningen kemiska produkter klassad livsfarlig produkt.om som

Enligt 1996:6 intemkontroll arbetsmiljön arbetsgivarenärom av
skyldig reda på arbetstagarnasatt kunskaperta arbetet och dessom om
risker tillräckliga ochär dem tillräckliga kunskaperatt sådanage om
saknas.

1994:2 farliga dvs.ämnen ämnen sina toxikolo-om som genom
giska eller fysikaliskakemiska egenskaper kan föranleda ohälsa eller
olycksfall ålägger arbetsgivaren ha god kännedom farligtatt ämneom

förekommer på arbetsplatsen, bedöma risker vid hanteringen,attsom
lämpligt produktvalatt motverka risk för ohälsa eller olycksfall,genom

tillhandahålla personligatt skyddsutrustning, informera arbetsta-att
hälso- och olycksfallsrisker vid behov ändragarna ellerom samt att

komplettera varuinforrnationsblad erhållits från leverantör. Expo-som
neringsrisken behandlas i andra föreskrifteräven 1988:3t.ex. om-
yrkeshygieniska mätningar luftföroreningar, 1980:11 åtgärderav om

luftföroreningar ochmot 1996:2 hygieniska gränsvärden förom att-
bl.a. exponerade halter överstiger hygieniskaämnetsse gränsvärde.om

Redan innan byggnads- och anläggningsarbete påbörjas skall bygg-
herren låta arbetsmiljöplanupprätta 1994:52 byggnads- ochen om
anläggningsarbete med riskbedömning för bl.a. arbete där farligen
exponering för kemiska förekommer.ämnen Arbetsmiljöplanen skall
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samordningsansvar förden harfortlöpande uppdaterasdärefter av som
arbetsmiljöarbetet.

arbetsplats HallandsåspåFörhållandena6.2

beställare och SkanskaBanverketmellanKontraktet entre-somsom
och skrevs januari 1996. Igeneralentreprenad is.k. ent-prenör är en

för samord-byggherreansvaretåtagande ingår övertareprenörens att
enlighet medarbetsställe iarbetarskyddet påningen gemensamt ar-av

utförsinnebär där arbeteochkap 6 7 §§. Dettabetsmiljölagen 3 att ge-
sidoentreprenörersbeställarens ellerochentreprenörensmensamt av

skyddsombudskyddsfrågor mellanskall samråd ipersonal, parternas
ochreglerna byggnads-följaskallVidareske. entreprenören an-om

1994:52.läggningsarbete AFS
"Arbetsmiljöplan"ochKvalitetsplan""ProjektanpassadAv enen

arbetsmiljön Hallandsåspro-för iSkanskainomframgår att ansvaret
projektchefen, fråntillkontraktsombudetfråndelegeratsharjektet

produktionschefen tillproduktionschefen och fråntilldenne envar av
dele-bergchefema i sinharskiftgångengrundbergcheferna. På turav

upprättadesArbetsmiljöplanenarbetsledare.antalvidare till ettgerat
kontinuerligt.revideras Denoch skullefebruari 1997Skanska iinom

Skanskasutifrån lag och Po-arbetsmiljöarbetetplanen att egenanger
intemkontrollföreskriftenenligtskulle planläggasarbetsmiljölicy för

olikafleraarbetsmiljön bestodInternkontrollen1992:6.AFS avav
arbetsmiljöplanen,skyddskommittén,skyddsronder,hjälpmedel:

deförriskanalyser.och Ansvaretarbetsberedningarhandlingsplanen,
produktionschefen,bergchefen,fördelades mellanhjälpmedlenolika

drygtkontaktman. Ettarbetsplatsensochkontaktmanavdelningens
verkstadpåslagen,de olikafördelade påutsågs,skyddsombudtiotal

huvudskyddsombud,dessaBlandbetongarbeten.och tre personervar
verksamhet. Hu-skyddsombudenssamordnauppgifthade tilldvs. att

för arbets-medingick tillsammansvudskyddsombuden representanter
Vidarevid behov.hållaskulleskyddskommitté, mötenigivaren somen

och respek-skyddsombudarbetsledare,bl.a.skyddsronder, därskulle
påslagrespektivegenomföras viddelta,bergchef bordetive varannan

där bl.a.samordningsmöten,ochskulle introducerasNyanställdavecka.
intervall.månadershållas medskullearbetsmiljöfrågor tas sexupp,

förbl.a.arbetsmiljöplanen"Riskanalys" irubrikenUnder ar-anges
personal.erfaren Förutförasskallinjekteringjordbete under att av

varuinformationsbladdegälldefarligahantering attämnen somav
projekt-hostillgängligaskulle finnasleverantörerskulle avkrävas
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ingenjören och kopia därav och instruktioner/råd hanteringatt om
skulle delas till berörd arbetsledare, bergchef och projektchef. Inomut
Skanska hade dessutom utarbetats informationsblad för hanteringett av
farliga i allmänhet, Vilket frågor b1.a. riskbedömning,ämnen upptar om
skyddsutrustning, kunskap och information.

Totalt omkring arbetare sysselsatta med220 tunnelbygget påvar
Hallandsåsen. dessa de allra flesta medlemmarAv i Byggnadsar-var
betareförbundet. det förbundet hade fackavtaletDet medvar som
Kraftbyggama vad gällde bormingen, medan fackförbundetSEKO för

kommunikationservice och hade vissa andra delar. SkanskaNär
övergick hela fackavtaletarbetet till SEKO, vilket beror påövertog att

ändrades frånbyggtekniken borrning till sprängning traditionell teknik
vid järnvägsbyggande och enligtSEKO LO:s organisationsplan äratt

har avtalsrättendet förbund normalt vid byggande och underhållsom
därförb1.a. SEKO det förbund formellt hadejärnvägar. attvarav som

skyddsombud förbundet hade medlemmar välj bland.inteutse attmen a
Skyddsombuden utsågs därför på hand arbetstagarna. vilkenIegen av

bemanning på arbets-utsträckning SEKO varit representerat genom
skyddsombuden och haft adekvatplatsen och utbildning harageratom

klarlägga.visat sig svårt att
med olika tätningsmedel, b1.a. Rhoca Gil, utfördesFörsök på kortare

tunnelpåslaget frånsträckor vid 1997 till slutet juninorra mars av
år. Produkten säljs Rhöne-Poulenc Sverige AB,samma av som av

Stockholm fått tillstånd för yrkesmässig överlåtelseLänsstyrelsen i av
för företagetRhoca Gil. det svenska vid fleraRepresentanter var

arbetsplatsen för lämna information Rhoca Gil.tillfällen på Denatt om
skulle hantera Rhoca Gil undervisades i någrapersonal mars avsom

hur medlet skulle användas och vilka riskersådana representanter om
därmed. besked då från Rhöne-Poulencförenade Det som gavssom var

skyddsglasögon klädselskyddshandskar, och det endatätattvar var
sådan skulle användaserfordrades vid inj ekteringen. Att utrustningsom

varuinformationsblad företaget hadeframgick också det somav
och lämnat till Skanska och Banverket. Avupprättat

varuinformationsbladet framgick dessutom "självförsörjandeatt
andningsskydd", vilket förklarades skulleinte användas.närmare,
Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter gäller hälsosynpunkt ettur

mg/m3.gränsvärde för akrylamid i luft Gränsvärdet0,03 iom angavs
mg/m3.varuinformationsbladet felaktigt till 3 Varuinforrnationsbladet

saknade också uppgift medlet faller under myndighetsattom samma
föreskrifter härdplaster. Produktens komponent, lösning ärom ena

innehåll akrylamid bedömd giftig och vilketsittgenom av som var-

3-18-0847
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krävs enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter märkt med-
dödskallesymbol.

På byggmöte i juni 1997 beslöt Banverket och Skanskaett att an-
vända Rhoca Gil på teststräcka 100 i varje tunnel. Närmeteren av pro-

avbröts den september30 år hade l 400vet påanväntstonsamma ca
sträcka 550 framför allt i och mellanpåslaget.meter,en av ca norra

Tätningsmedlet hade läckt intilliggandei vattendrag. halterHögaut av
akrylamid och N-metylolakrylamid återfanns i det läckvatten som

från mellanpåslaget och förts vidare Vadbäcken.i Ipumpats upp augu-
hadesti andel de arbetat i tunnlama uppvisatstoren av personer som

stickningar eller domningar i olika kroppsdelarsymptom t.ex. samtsom
hudirritation och andningsbesvär, varför företagshälsovårdenPrevia i
slutet utfördeaugusti mätningar luften i tunneln. Mätningarna vidav av

påslaget haltervisade akrylamid lufteni tio gångernorra av som var
högre gränsvärdet för medan halterna vid mellanpåslagetän ämnet, Var
betydligt lägre de överskred gränsvärdet. efterFörst resultatetäven om

dessa mätningar, börjani september, började ansiktsskyddav av
användas. Undersökning arbetarna utfördes under oktober ochav
november månad Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund ochav

för miljökemi Stockholm.Institutionen i Det visade sig delenstörreatt
arbetarna hade exponerade för akrylamidvarit via andningsvägarnaav

eller huden eller båda delarna. Få dem hade någotanväntav
Ävenandningsskydd. övrig skyddsutrustning användes i varierande

utsträckning. Undersökningen har visat mycket tydliga och starka
akrylamidsamband mellan exponering och förekommandeav

symptom.
verksamheten hadeSedan Skanska Yrkesinspektionen vidövertog

tillfällen arbetsmiljöförhållandena.två inspekterat systeminspektionEn
planerad för kontrollera arbetsgivarens systematiska före-att attvar

byggande miljöarbete verkligen fungerade. hade inteDenna ännu ge-
nomförts i september 1997. Yrkesinspektionen fick kännedom för-om
hållandena massmedia den oktober oktober7 1997. Senare igenom

fleragenomfördes inspektioner och Yrkesinspektionen begärde bl.a. att
hanterings-Skanska skulle och skyddsinstruktioner för detupprätta

fortsatta arbetet med härdplastkomponenter under saneringsarbetet, i
tillräcklig omfattning utbilda den personal skulle arbeta med så-som
dana komponenter redovisa de åtgärder vidtagits eller skullesamt som
vidtas arbetet tunnlamainnan i återupptogs.

Kemikalieinspektionen gjorde i slutet oktober 1997 anmälan motav
Rhöne-Poulenc förSverige AB brott lagen kemiska produkter.mot om

anmälan påpekades bl.a.I risken för nervskador och vissa akutaatt
inte framgick varuinforrnationsbladet, den uppgivnasymptom attav



ArbetsmiljönSOU 1998:60 67

felaktig och produktens etikett saknade uppgifthalten akrylamid attvar
innehåller akrylamid. Yrkesinspektionen i Malmö distriktdenattom

månad åtalsanmälan Skanska för brottgjorde för delsin motsamma
läkarundersökning, läkarundersökta,föreskrifter register övermot om

cancerframkallande riskanalys.förregister vid exposition ämnen samt
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Effekter för människa7 och miljö

På uppdrag kommissionen har Institutet för Miljömedicin IMMav
bedömning hälsoriskemagjort med akrylamid och N-metylol-en av

akrylamid sambandi med hanteringen Rhoca Gil vid tunnelbyggetav
Hallandsåsen. dettaI avsnitt återges sammanfattninggenom en av
utredning. Härvid behandlas förstIMM:s omsättning och ef-upptag,

fekter akrylamid/N-metylolalcrylamid. Därefter sammanfattas kändaav
skadeeffekter de båda försöksdjurpå och människor. Slutli-ämnenaav

redovisas hälsorisker förenade med den exponering drabbatgen som
och boende på Hallandsåsen.tunnelarbetare IMM:s utredning i sin hel-

het finns bilagai 4.

Rhoca Gil7.1

Akrylamid och N-metylolalqylamid de båda viktigaste giftiga kom-är
tätningsmedlet Rhoca Gil. Akrylamid Kemikaliein-i ärponenterna av

giftig hudkontakt och förtäringspektionen klassad vid och kansom
ärftliga genetiska skadordessutom orsaka och hos människorcancer

välkänt yrkesmässig för akrylamidoch djur. exponering kanDet är att
effekter såväl det periferaresultera toxiska på centralai som nervsys-

akrylamid irriterande för både hud och luftvägar.Dessutom ärtemet.
liknande effekterN-metylolakrylamid upphov till akrylamid iger som

djurförsök. skadeverkan på dock gånger lägreDess 3-5ärnervsystemet
tumörframkallande effektenakrylamids och den N-metylo-ävenän av

lakrylamid mycket den hos akrylamid.är änsvagare

nedbrytningUpptag och

mag-tarmkanalen, hudenAkrylamid via via and-tas samtupp genom
Djurstudier frånningsvägama. visar mag-tarrnkanalen skeratt upptaget

fullständigt och akrylamidsnabbt och 25 % i vattenlösningatt ca av en
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intakt hud inom 24 timmar. Kvantitativa data förtas upptagupp genom
akrylamid inandning saknas.viaav
Akrylamid fördelas jämnt mellan kroppens olika vävnader och kan

moderkakan. Vid djurförsök med radioaktivt märkt sub-även passera
påträffades mängd radioaktivitet akrylamid produkterstörststans samt

härav musklerna hud, blodi i och lever. huvudsakligaDensamt av-
giftningen akrylamid sker leverni bindning till glutationav genom
glutation peptid bestående och viktig kom-aminosyrorär treen av en

cellförsvaret giftigai ämnen. Akrylamid kan emellertidponent mot
också oxideras till glycidamid, därefter kan avgiftas bind-som genom
ning till glutation. Både akrylamid och glycidamid kan också binda till

hämoglobin hämoglobinaddukter, medan bindning tillproteiner, t.ex.
DNA-alkylering endast har påvisats för glycidamid. Hal-arvsmassan

har bestämtsveringstiden i blod hos råtta till mellan för1,5- 2 timmar
både akrylamid och glycidamid. människa har halveringstiden förHos
akrylamid uppskattats till timmar, dvs. gånger längre hos5 3 änca

Påvisandet hämoglobinaddukter glycidamid hos människaråtta. avav
frånhos kan glycidamid bildas akrylamid.visar ävenatt oss

Biologiska effekter

effekter bindning tillAkrylamidens biologiska via proteiner.utövas
glutation minskar halten akryla-bindas till iGenom SH-grupperatt av

avgiftningsreaktion. Akrylamid också starktmid vävnadeni reagerar
lågmolekylärt basiskt protein finnsmed i protamin,SH-gnipper ett som

spermieutvecklingenunder stadier hos dei lqomosomema avsenare
bindning till käns-flesta däggdjur. Spermietoxicitet via protamin och

genetiska skador sammanfaller och det deligheten för ärftliga justär
spermieutvecklingen, känsliga för akry-stadiema är mestsomsena av

Även binder till och till glu-lamid. glycidamid SH-grupper i proteiner
tation.

efterDNA-alkylering, sker tillförsel akrylamid beror sanno-som av
därför förklarasdelen på den bildade glycidamiden ochlikt till största

celler tidiga utvecklingsstadier troligen helt glyci-genmutationer i i av
också kroppscellerdamid. Glycidamid orsakar DNA-skador i t.ex

och epitelceller punktrnutationer bakterier och od-leverceller isamt
lade musceller. talar för akrylamid, bildning glycida-Detta viaatt av
mid, kan cancerframkallande direkt inverkan på detgenom ge-vara en

s.k. genotoxisknetiska materialet verlmingsmekanism. Hypotesen
alciylamidbehandlingstöds leder till dosberoenderapporter attav om en
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ökning antalet hudtumörer hos exponeringen för akrylamidmössav om
åtföljs behandling med sk TPA.tumörpromotorav en

Exponeringsmätningar

För miljögift akrylamid, kan påett många olikatas sättsom som upp
och där dessutom exponeringsmönstret oregelbundet, det praktisktär är
omöjligt beräkna exponeringen enbart analyser i miljön.att Re-genom
aktiva har ofta mycket kort livslängdämnen kroppeni 1 sekunden
till timmar och kan därför analysupptaget mätas ämnenagenom av

sådana. Däremot kan stabila reaktionsprodukter addukter medsom
lcroppsegna molekyler förutnyttjas analys och dos. Metoderupptagav
har därför utvecklats för bestämma addukter till blodfärgämnet hä-att
moglobin Hb. För genotoxiska eller produkter gäller hal-ämnen att

addukter till Hb och DNA proportionella.terna Mätning hä-ärav av
moglobinaddukter därför indirekt mått på samtidig bildningutgör ett av
DNA-addukter och kan tjäna utgångspunkt för uppskattningsom en av
cancerrisk.

En metod har utvecklats forskare vid Stockholms Universitet, förav
addukter till den N-tenninala aminosyran valin Hb ochmäta i dennaatt

har tillämpats på akiylamid. Addukter akrylamid och produktenav av
glycidamid har bestämts i exponerade djur och människor. Förhållandet
mellan adduktnivåer och doser de båda har beräknats hosämnenaav
råtta och människa. Detta innebär från bestämning haltenatt en av av
addukter akrylamid, något lättare analysera, kan slutaär attav som man
sig till mängden glycidamidaddukter och motsvarande dos. Dennaav
dos kan sedan räknas till mängd akrylamid mg/kgiupptagenom
kroppsvikt och dag.

Rhoca Gil innehåller både akrylamid och N-metylolakrylamid. Båda
dessa komponenter har ingått i exponeringen vid tunnelbygget genom
Hallandsåsen. samband medI undersökningar blodprover frånav ex-
ponerade individer, observerades överraskande hämoglobinaddukteratt
från N-metylolakrylamid i något vid analysen omvandlas tillsteg
motsvarande addukt akrylamid. Sålunda redovisade analysdatautgörav

adduktema från de båda komponenterna. cancerfram-Densumman av
kallande förmågan hos N-metylolakrylamid emellertid mycket lägreär

den hos akrylamid. De cancerrisker beräknatsän utifrån haltersom av
Hb-addukter sålunda överskattningar, vilkas storlek berorär på andelen
N-metylolakrylamidaddukt i de bestämda värdena. skallDet också

finnsdet förekomstviss alqylamidaddukter okäntnoteras att en av av
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hämoglobin från icke-exponeradei individeräven samt attursprung
halten akrylamidaddukter förhöjd hos rökare.ärav

hälsoriskerKända7.1.1

giftigt kanAkrylamid skador påär ämne nervsystemetett som ge
ärftliganeurotoxiska effekter, och genetiska effekter på-samtcancer

Skador på väl belagda bådeverka fortplantningen. iärnervsystement
fall människor medan kännedomdjurförsök och i där exponerats, om

effekter huvudsakligen hänför till försök med råttortoxiska sigövriga
djurförsöken har lägsta effektnivåer LOEL ochoch Utifrånmöss.

kunnat fastläggas för vissanolleffektnivåer OIOEL symptom, som
rekommendationer högsta acceptabla dag-sedan lagts till grund för om

människor. N-metylolakrylamid upphov tillliga ADI förintag ger
akrylamid djurförsök, först vid högre do-liknande effekter isom men

ser.

Neurotoxiska effekter

rodnad, hudavflagning,och hudbesvärfrånSymptom nervsystemet
vid lägst doseffekter uppkommersvettning tycks deökad avvara som

hundar ocholika råttor,Undersökningar påakrylamid. möss,arter
vid likartade doser. akry-effekter akrylamid Förtoxiskaapor visar av

skador på perifera hos råttaför lätta reversibla llamid LOELär nerver
uppskattats tilloch dag, medan NOEL 0,2 0,5mg/kg kroppsvikt —

förutifrån detta ADI-värdedag. rekommenderarmg/kg och WHO ett
amerikanska naturvårdsverket,och dag.ug/kg Detmänniska på 12

på dataug/kg och dag baseratrekommenderar 0,2EPA, samma men
säkerhetsfaktorer. finnsanvändande högre mångamed Det rapporterav

människor.neurologiska effekter akrylamid hosbeskriver ävenavsom
fall tycks dessa reversibla, exponeringende allra flestaI ärvara men

kinesiska arbetare kunde de neurologiskastudie pådåligt känd. I en
halten hämoglobinaddukter blod. NOELeffekterna relateras till i an-
globin, vilket beräknat påtill nmol/g0,3 1 upptagmotsvarar ettgavs —

och dag. N-metylolakrylamid ocksåug/kg kroppsviktll 38 är nerv--
koncentrationer. mg/kgskadande, först vid högre LOEL 12,5varmen

och dag försök med råttor.i ett
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Reproduktionseffekter

Inverkan akrylamid på fortplantningen har undersökts i djurförsök.av
Missbildningar har inte påvisats, däremot har effekter formimen av
nedsatt fertilitet, spenniepåverkan och ökad incidens tidig fosterdödav
iakttagits. förefaller akrylamidDet påverkar hanamas fertilitetsom om
hos ochråttor för denna effektNOEL till 5 mg/kg och dagmöss. anges
för råtta och mg/kg och dag för9 När WHO gjorde riskbe-sinmus.
dömning akrylamid fanns1985 inte tillräckligt underlag för be-attav
döma effekterna fortplantningen.på deI EPA-l990 och EU-nyare
1997-dokumenten konstateras neurologiska uppträderatt symptom
vid lägre doser och därför bedöms den kritiska effekten. finnsDetvara

avseendeinga studier toxiska effekter akrylamid på fortplantningenav
hos människa.

Cancer

Akrylamid har givit upphov till i djurförsök signifikant för-cancer
tumörfrekvenserhöjda hos råtta vid tillförsel mg/kg2 och dag underav

år. talar för den cancerframkallande2 Tumörpanoramat effekten tillatt
del skulle kunna hänföras till honnonellviss påverkan, eftersommen

akrylamid också kan åstadkomma skador på måstearvsmassan man
räkna med det kan finnas förrisk vid låga doserävenatt en cancer ge-

direkt genotoxisk inverkan. Olika för beräknaansatser attnom en can-
storlek vid låga doser har ocksåcerriskens gjorts. användaDen mest

för cancerframkallande allmänhetmodellen i den modellämnen är som
förutsätter dos-responskurvananvänds EPA i USA. Den linjärärattav

lågdosområdet och beräknar den statistiska föri övre gränsen cancer-
har dricksvattenkriterier tillämpatrisken. WHO i sina modell,samma
till lägre risk eftersomkommer inte denanvänt anom-men en man

vandlingsfaktor och medarbetare vid Stock-EPA Törnqvistgör.som
holms Universitet har utvecklat alternativ modell, bygger påen som
användning hämoglobinaddukter mått på dos akryla-internav som av
mid. använder sig också multiplikativ modell för beräknaDen attav en

för hos utifrånrisken människa djurförsöken stället för denicancer
additiva modell använder. modell högreEPA Denna någotsom gav en
beräknad risk modell. försök den bilagda hälso-EPA:s Inget iän görs
riskbedömningen utvärdera de olika mätmetodema med avseende påatt
relevans och tillförlitlighet. Därför den uppskattade riskenanges som

intervall. Uttryckt livstidsrisk vid dagligt intag akrylamidett ettsom av
ug/kg och dag blir risken teoretiskt enligt dessa modeller1 0,6- 20av
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exponerade.1000 Om exponeringen sker under exempelvis endastper
månad stället för livstidi risken bli lägre 121400 månantasen en ggr

70 år, dvs. 0,05 1,5 100 000.x per-
Cancerriskuppskattningarna för arbetare och boende på Hallandså-
se nedan baseras på hämoglobinaddukter mått påett uppta-sen som
mängd akrylamid i exponerade Som omnämntsgen av grupper. ovan

tyder emellertid preliminära resultat på N-metylolakrylamidatt ger
Hb-addukt akrylamid vid analysen, vilket skulle innebärasamma som

dosen akrylamid överskattas. Då i beräkningarna antagitatt attav man
hela härrör från akrylamid skulle bidrag från N-metylola-upptaget ett
krylamiden med dess betydligt lägre cancerframkallande förmåga leda
till överskattning riskerna.en av

Iakttagna effekter och riskbedömning7.1.2

kunna bedöma hur hälsoriskerna för tunnelarbetareFör ochatt stora
boende på Hallandsåsen har fordras kännedomvarit, någon om expo-
neringsnivåer. Normalt det mycket svårt beräkna hur mycketärsett att

miljöförorening kan hamänniskor för hud-utsattsen somav genom
förtäring förorenad födakontakt, inandning eller eller Ge-vatten.av

metod utarbetad vid Stockholms Universitet, med vilkennom en man
kan dosen akrylamid dess bindning till hämoglobin imäta av genom

individer, har dock kunnat uppskattablod hos exponerade denman un-
för.gefärliga dos individerna varit Halterna akrylamid iutsatta avsom

också undersökts. Nedanförorenat brunnsvatten har kommenteras de
riskbedömningar har kunnat utifrån hälsoundersökningargörassom av
tunnelarbetare och boende utförda Yrkes- och miljömedicinska kli-av

hämoglobinadduktmätningarniken vid Lunds Universitetssjukhus,
gjorda vid för Miljökemi, Stockholms Universitet,Institutionen samt
vad känt utifrån den vetenskapliga toxiska ef-litteraturenärsom om

akrylamid och N-metylolakrylamid.fekter av

Arbetare vid tunnelbygget

framgårSom den bilagda sammanfattningenNeurotoxicitet. av av un-
dersökningsresultaten, medicinskade undersökningarna delär av en av
arbetarna slutförda. Bland 223 undersökta arbetare fanns detännu ett
klart samband mellan skattad exponering för Rhoca Gil och symptom
från perifera inkluderande ökad och hudav-svettningnervsystemet
flagning händerna. vanligastei De stickning-symptomen var
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ar/domningar händer,i fötter och underben. Bland de 45 högst
exponerade arbetarna hade tecken30 % på perifer nervpåverkan.

Hämoglobinaddukter har hittills i blod från tunnelarbetaremätts 77
och visat starkt samband med Rhoca Gil-exponering, skattadett genom
intervjuer. För vissa arbetarna förflöt månad från detän attav mer en
de slutade arbeta med Rhoca Gil tills dess blodprov för adduktanalysatt
kunde Eftersom mängden addukter kontinuerligt minskar eftertas.
upphörd exponering de röda blodkropparna haratt omsätts,genom
detta resulterat i det adduktvärdet i viss mån underskattaratt uppmätta
den addukthalt arbetarna kan ha haft då exponeringenantagas upp-
hörde. Utifrån tidigare studie på kinesiska arbetare hade slutsatsenen
dragits lätta neurologiska kan uppträda efter någraatt måna-symptom
ders förexponering akrylamid i doser leder till addukthaltersom av
storleksordningen nmol/g globin1 motsvarande på 38 ug/kgett upptag
och dag. hittills undersöktaAv tunnelarbetare har del haft hä-storen
moglobinaddukthalter högre så 16% dem valdes slump-än utav som
mässigt. Några de högst exponerade hade addukthalter över-av som

nmol/g globin.4 denI på 47 remitterades tillsteg grupp personer som
neurofysiologisk undersökning medianvärdet tiofaldigt förhöjtvar
0,44 nmol/g globin jämfört med kontrollgiupp 0,04 nmol/gen
globin. skall dockDet del addukthalten hosnoteras att en av
tunnelarbetarna sannolikt berott på exponering för N-metylolakrylamid,

mindre giftig akrylamid.är änsom
ochTörnqvist medarbetare har hämoglobinadduktrnätning-använt

för beräkna dos akrylamid/N-metylolakrylamid.att upptagenarna av
frånMedianvärdet de först undersökta arbetarna nmol/g77 0,24var

globin, vilket beräknades genomsnittligt dagligt påmotsvara ett upptag
ug/kg och10 dag. Om på förenklat jämställersättett upptagenca man

dos med administrerad dos, så kan jämförelser med de djurförsökgöras
där akrylamid tillförts dricksvattnetvia eller på Detsätt.annat genom-
snittliga beräknade ligger då 100 under den dos lättadärupptaget ggr
neurotoxiska effekter hos försöksdjur mg/kg1 och dag underuppträtt
3 månader, i nivå med, eller det rekommenderade högstaövermen
dagliga förintaget allmänbefolkning. högsta addukthaltema,De

nmol/g globin,4 på 0,15 mg/kg och dag. Eftersommotsvarar ett upptag
de högst exponerade arbetarna ändå hade neurologiska såsymptom,
tyder detta på människan känsligare försöksdjur för deatt är än neuro-
toxiska effekterna akrylamid /N -metylolakrylamid exponeringennärav

mg/kgi kroppsvikt och dag. Under del tiden kan upptagetanges en av
hos de exponerade tunnelarbetarna dock ha betydligtvarit högre; den

addukthalten föruttryck genomsnittligt föruppmätta ochär ett upptag
den tid förflutit sedan exponeringen skett genom de rödaattsom
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Hb-addukter därvid för-kontinuerligt ochblodkropparna omsätts att ev
från cirkulationen.svinner

refererats 1990jämförelse kan också mätningar EPASom som av
avloppsledningarArbetare utförde tätningsarbetenämnas. av un-som

arbetsplatser med avseende på haltenfyra olika bådedersöktes på
Hudupptaget befannsluft och akrylamid deponerad på hud.akrylamid i

inandning. beräk-mycket viktigare exponering Detdå än genomvara
studie har mellan 0,016 och 0,13denna angivits varieranade iupptaget

arbetarna hade på peri-de studerademg/kg och dag. Av symptomen
arbetare sig hahudavflagning, och två andrafera nervskador uppgav

tunnelarbetaretidigare. Nervskador hoshudavflagning händernahaft i
tätningsmedel har beskrivits tidi-innehållandeakrylamidanväntsom

Italien.från såväl USA somgare
beräknade genomsnittliga exponeringenReproduktionstoxicitet. Den

akrylamidlägre de halterligger 1000tunnelarbetamahos änggr avca
fosterdöd eller nedsatt ferti-ökad tidigpåverkan på spennier,givitsom

med allra högstför de få individernadjurförsök lägre50litet i ex-ggr
ponering.

medcancerriskuppskattningar, gjortskvantitativaCancer. De som
särskilda hälsorisk-refererats imodeller och IMM:solikahjälp somav

de troligenden meningenförsiktiga ikan allabedömning, attses som
akryla-för människa vid låga dosercancerriskenunderskattarinte av

genomsnittligaden beräknademodeller tillämpas pådessamid. Om
tunnelarbetama, ochug/kg och dag hospå 10exponeringen expone-ca

beräknademånader totalt, blir denunder tvåha skettförutsättsringen
risksiffror innebär 1 5010 000. Dessacancerrisken 0,1 5 att avper --

drabbasteoretiskt skulle kunnaexponerade000100 canceravpersoner
den individu-eller, alternativt,akrylamidexponeringentill följd attav

skulle öka medexponerad 0,001 0,05cancerrisken förella personen -
förförsumbarcancerrisken måsteökningså liten%. En anses varaav

löper drabbashöga risk vi allajämfört med denindividen att avsom
cancerris-dock påpekaslivstid ca 30 %. Det börunder vår attcancer

proportionellt högre längre exponeringenskulle ha blivitken sett
Gilarbetet med Rhocablev små tackoch riskernapågått attatt vare

kort tid.efter relativtavbröts
Ärftliga riskkvantitativa uppskattningamagenetiska skador. De av

hälsorisk-ärftliga sjukdomar, redovisats i IMM:sframkalladeför som
medhudexponering vid tätningsarbeteapplicerats påbedömning har

för tunnel-genomsnittliga exponeringenberäknadeden Törnqvistav
kunde dåug/kg och dag.Hallandsåsen, 10 Manarbetama på upp-ca

följd genmutationer tillgenetiska skador tillantalet ärftligaskatta av
akrylamidexponerade fäder. Beräkningartillmiljon barn0,05 3,2 per-
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baserade på kromosomala förändringar möjligen till följd protami-av
nalkylering ledde till skattat antal 0,2- 24 skador miljon. Deett av per

beräkningarna gäller dock för skador orsakade i spennies-senare sena
tadier, bara kommer till uttryck under de exponerade sperrniemassom
livstid. beräkningar visserligen osäkra, de pekarDessa ändå påär men

försumbar risk för de exponerade tunnelarbetama.en

på HallandsåsenBoende

Risker med de intrajfade utsläppen. På grund höga vattenlöslig-sinav
het kan oreagerad akrylamid och N-metylolakrylamid lätt sprida sig i

och grundvatten. också vadvia Detta har skett påärnaturen yt- som
Hallandsåsen. omkringboende det framför allt kontamineratFör är

den viktigaste orsaken tillvarit exponering. ris-Förutomvatten som
risker förknippadekerna med dricka sådant måste medävenatt vatten

föroreningamabad eller kontakt med beaktas eftersomvattnetannan
lätt huden.tas upp genom

N-metylolaktylamid/akrylamid hade påvisats brunnari vissa iNär
detektionsgräns ug/liter fastställde kommunen medoktober 1997 5

hjälp från två riskområden, det sträckteexpertis SGU störstavaravav
längs Vadbäcken, Socialstyrelsen rekommenderade inomsig att vattnet

riskområdet borde användas fördet kommunen avgränsade inteav
hushållsändamål dryck, matlagning, personlig hygien m.m. änannat

32-9505/97.maskindisk och maskintvätt 1997-10-13, Livsme-Dnr
och Dnrdelsverket rekommenderade i PM 1997-10-17 1997-10-31

borde användas till dryck3296/97 inom riskområdet intevattnetatt
analyser akrylamidhalten låg undereller matlagning förrän utvisat att
ug/l. gränsvärde förriktvärde 0,5 ansågWHO:s Man att samma

gälla för djur för människor. Vidareakrylamid dricksvatten böri som
befolkningen från konsumtion viltrekommenderades avståatt samtav

druckit lindrigt påverkat ej Vadbäcken skulledjur vattenatt om-som
karenstid dagar mjölk och kött användesfattas på 60 innan somav en

bedömde storbladiga grönsaker, rotfrukter ochlivsmedel. Man att po-
med kraftigt förorenat Vadbäcken,tatis, bevattnats vatten ursom

borde konsumeras. Grödor bevattnats med brunnsvatten bedömdessom
ha förhöjda alqylamidhalter.

frånTotalt har brunnar analyserats, varvid N-metylola-310vatten
lcrylamid/akxylamid påvisats dessa. tills dess restrik-i 29 Fram attav

upphörde har Båstads kommun levererat dricks-tionema i 1998mars
hushåll riskområdet hademed tankbil till de inomvatten som egna

brunnar.
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utsläppetNär N-metylolakrylamid /akrylamid konstaterats,av star-
tade Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i
Lund hälsoundersökningar boende på Hallandsåsen, vilka miss-av
tänkte de för utsläppet. Sammanlagtatt undersöktesutsatts 196 perso-

från hushåll mellan75 oktober10 och 6 november, 1997. dessaAvner
23 från hushåll med påvisad förekomst N-metylola-var personer av

krylamid /akrylamid brunnsvatten,i sitt 17 med både uppmättpersoner
förorening i brunnsvatten och hudkontakt med förorenat bäckvatten,

67 med kontakt med förorenat bäckvattensamt endapersoner som
kända exponeringskälla. flera fallI rapporterade de boende nytillkomna
hudbesvär eller magbesvär, de i några fall klart förknippade medsom
sitt eller kontakt med förorenattappvatten vattendrag. Vid utvärde-
ringen dessa besvär sågs dock inget samband med den aktuellaav ex-
poneringen. fannsDet heller inte något samband mellan skattad expo-

förnering akrylamid/N-metylolakrylamid och nytillkomna besvär från
nervsystemet.

Hämoglobinaddukter akrylamid har analyserats hos de boende20av
på Hallandsåsen bedömdes ha varit exponerade, 13mestsom varav
med förexponering förorenat och 7 haft hudkontakttappvatten som
med i Vadbäcken. Jämfört med oexponerad kontrollgruppVattnet en

adduktnivån något förhöjd medianvärde i kontrollgruppenvar
0,04 nmol/g globin jämfört med 0,05 0,07 nmol/g globin i de bådaresp
exponerade gmppema. förhöjningDenna beräknatmotsvarar ett upp-

2,5 ug/kg och dag.5 Detta 2 4 lägre dettag beräknadeär änom ggr- —
medianvärdet för hos de undersökta77 tunnelarbetarna ochupptaget
ligger under det ADI-värde rekommenderats WHO 12som av
ug/kg/dag, det rekommenderatsöver 0,2EPAmen som av
ug/kg/dag. rekommendationerDessa skydda hela befolk-attavser
ningen hälsoeffekternegativa vid dagligt intagmot angivenett av
mängd akrylamid under hel livstid. falletI Hallandsåsen skeddeen
dock exponeringen under endast drygt 2 månader från 4 augusti 1997
då injekteringen Rhoca Gil började i skala till den 14 oktober,storav
då användningen förorenat stoppades.vattenav

WHO:s och EPA:s ADI-värden omfattar inte eventuella cancerris-
ker. Efter korrigering för akrylamidexponering via tobaksrök hosav
rökare har förhöjningar på 0,05 0,1 nmol/g globin jämförtmestsom -
med oexponerade medelvärde i helauppmätts 0,01personer gruppen
nmol/g. harDetta bedömts medföra försumbart liten ökningen av can-
cerrisken.

WHO:s rekommenderade gränsvärde för akrylamid dricksvatteni är
0,5 ug/liter. Detta gränsvärde vid den halt vid beräknadär satt som en
konsumtion l2 dag under livstid skulle kunnavattenav per en ge upp-
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hov till cancerrisk på på exponerade1 100 000 0,001 %. harWHOen
då modell lägre risk vad7 EPA räknar medanvänt änen som ger ggr
och lägre risk vad25 Törnqvist och medarbetare beräknat. Denänggr
riskbedömning Socialstyrelsen gjorde decemberi 1997 G Nord-som
berg och Bergmark avsåg dock användning underE års tidett vat-av

innehållande ug/l, då den analytiska detektionsgränsen.5ten som var
beräknade via huden samband med karbadMan i skulleatt upptaget

kunna bli betydligt dricksvatten. Istörre än upptaget ett antagetgenom
fall skulle karbad kunna maximalt på 2,4 ug/kgvärsta ett upptagge

kroppsvikt förutsätter fri diffusion till jämvikt, 100 % vilketupptag,
sannolikt kraftigt överskattat. skulle fallDetta i så 5-är upptag vara

intaget via dricksvatten 0,l4 ug/kg för17 större änggr en vuxen som
l dag och ug/kg för barndricker 2 0,5 på 10 kgvatten ettper som

dricker l dag. Cancerrisken vid användning brunnsvat-1 vatten per av
innehållande ug/l akrylamid för hushållsändamål bad dryck,5 +ten

under tid år, skulle enligt Socialstyrelsens beräkningar blietten av
med risksiffra och med risksiffra.0,003 % WHO:s 0,02 % EPA:s

för andra effekter bedömdes föreligga vid sådanaNågra risker expo-
neringsnivåer.

alltså fysiska hälsorisker ha fö-Sammanfattningsvis bedöms ingaatt
befolkningen Hallandsåsen till följd utsläppenrelegat för på N-av av

metylolakrylamid/akrylamid under den begränsade tid drygt 2 måna-
förflöt användningen förorenat brunnsvattender innan stoppa-som av

des.

från tunnelnRisker med fortsatta utsläpp7.1.3

fortsatt påverkan miljön sammanhänger medriskerna för påDe största
N-metylolakrylamid frånpolymeriserad akrylamid ochläckageev av

från berget tunneln. Andelen icke polymeriseratochsprängmassor runt
beräknas eller bedömastillgänglig information intematerial kan med

till kemikaliema kanmed noggrannhet. 15 %någon Upp 5större av-
ha förblivit icke polymeriseradenligt Naturvårdsverkets uppskattning i

Banverket tillsattaform. slutet januari beräknade denI avav
icke material fannsmiljögranskninggmppen polymeriserat1%att ca

återbildning betydelse akrylamid sambandkvar i berget. Någon iav av
nedbrytning polyakrylamid bedöms möjlig under demed inteav vara

Akrylamid och N-metylolakrylamidförhållanden råder i berget.som
ned mikroorganismer, grundvatten dennabryts i är processav men

kan dock förväntas halterna i grundvattnet sålångsam. Det att
klingarsmåningom av.
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Läckagevatten från tunneln med Det svårtär ännu attrenas nu ozon.
bedöma hur fullständig denna rening kommer bli. Det dock vik-äratt
tigt reningen fullföljs långtså möjligt innan grundvattnet höjs.att An-

kan akrylamid och N-metylolakrylamid spridasrester över storanars av
områden med grundvattnet.

Efter de akuta utsläppen under hösten 1997 har halterna N-me-av
tylolakrylamid/akrylamid förorenadei vattendrag och brunnar minskat.
Samtidigt har analysmetodiken förfinats så halter akrylamid ochatt av
N-metylolakrylamid 0,5 ug/1 kan analyseras. Halterna iöver vatten-nu

från brunnar på Hallandsåsen överskrider f.n. inte detta värde,prover
förutom i något enstaka fall. Socialstyrelsen har därför be-1998-03-06
dömt från brunnar kan användas för hushållsändamålatt vatten om
halten akrylamid respektive N-metylolakrylamid inte överskrider
O,5ug/l. Livsmedelsverket delar denna bedömning och att vattenanser
från flertalet tidigare förorenade brunnar åter kan användas utan re-
striktioner. riktvärde börSamma gälla för N-metylolakrylamid försom
akrylamid, det förra mindre toxiskt. bedömer vidareManäven ärom

utförda växtodlingsförsök tyder på akrylamid inte viaatt att tas upp
eller ansamlas i detta avråderTrots med hänvis-rötterna växten. man

till försiktighetsprincipen frånning bevattning med från påver-vatten
kade brunnar och med från Vadbäcken.vatten

slutsatser7.1.4 IMM:s

bakgrund det sedan länge väl belagtMot akrylamidäratt äratt ettav
med allvarliga hälsoeffekter betecknar detIMM anmärk-ämne som

ningsvärt det har kvantiteteri så fallet vidvaritanväntsatt stora som
tunnelbygget Hallandsåsen. Såväl skyddsutrustninggenom som
skyddsmedvetande har varit otillräckliga på arbetsplatsen och arbetarna
har för Rhoca Gil och förorenat i sådan utsträckningexponerats vatten

det till neurologiskalett hos många dem. Eftersomatt symtom av ex-
poneringen varit relativt kortvarig, bedöms dock riskerna för andra häl-
soeffekter såsom ärftliga genetiska skador och påverkancancer,
fortplantningen försumbara.som

Stora mängder akrylamid och N-metylolakrylamid har läckt tillut
och förorenatomgivningen vattendrag och brunnar. Eftersom det för-

orenade brunnsvattnet inte under längre tid månaderanvänts än ett par
bedöms dock hälsoriskerna för de människor ocksåexponeratssom

försumbara.vara
Tunnelvattnet från akrylamid och N-metylola-resterrenas nu av

krylamid och halterna i tidigare förorenade brunnar har, någotiutom
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enstaka fall, sjunkit under gränsvärdet liter, varför0,5 restriktio-ug per
för användning har hävts. dock viktigtDet kontrollpro-är attnerna

med fortsätter under tillräckligt långmätningar tid förgrammet sä-att
kerställa föroreningar tillkommeringa grundvattenivån åternäratt nya
höjs.

konstaterarSammanfattningsvis användningen deIMM att storaav
tätningsmedlet Gil vidkvantiteterna Rhoca tunnelbygget iav
oacceptabelHallandsåsen varit yrkes- och miljömedicinsk synpunkt.ur

hälsoeffektema ändå blivitde faktiska begränsade beror påAtt att
utsläppen upptäcktes i så god tid exponeringen endast ägdeatt rum
under relativt kort tidsperiod.en

Grundvatten7.2

kommissionen har Sveriges Geologiska UndersökningPå uppdrag av
geologiska förhållandena på Hallandsåsen ochSGU sammanställt de

medfört.omgivningspåverkan grundvattensänkningen Vidareden som
dennagenomfört översiktlig modellstudie och med stödhar SGU en av

möjligheterna återställa grund-framtida situationen ochbedömt den att
sammanfattas utredning vad gällerdetta SGU:snivå. I avsnittvattnets

helhet redovisas bilagagrundvattenförhållandena. Utredningen i sin i
överskred inläckagetavbröts på hösten 1997arbetenaNär av

Vidden tillåtna mängden enligt vattendomama.grundvatten i tunnlama
påslaget l/s, mel-inläckaget i 35den 6 oktober 1997mätning norravar

berggrund-södra påslaget l/s. Dräneringenl/s och 9lanpåslaget 11 av
och strömnings-medfört förändringar grundvattennivåerharvattnet av

vattenbalansenoch sannolikt också i iförhållanden på Hallandsås om-
rådet.

Allmänt7.2. l

kretsloppVattnets

hydrologiska kretsloppet. del den neder-Grundvattnet ingår i det En av
från marken ochbörd faller avdunstar öppna vattenytorsom

från transpira-också i utsträckningevaporation, växternastormen
eller mindre direkt tilldel nederbörden rinnertion. litenEn av mer

infiltrerar,och ytterligare del ned, ioch vattendragsjöar trängeren
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marken. infiltreradeDet inte bildarvatten växternatassom upp av
grundvatten.

Grundvattenbildningens storlek bestäms markens infiltrationska-av
och den effektivapacitet nederbörden skillnaden mellan nederbörd och

avdunstning, kallad nettonederbörd. Huvuddelenäven den effektivaav
nederbörden tillgänglig för grundvattenbildning,är med undantag för

mindre del, rinner från markytan till sjöar och vattendrag.en som av
deNär marklagren har nått viss vattenmättnad,övre sjunkeren

överskottet vidare ned i marken och bildar grundvatten. Genom
tyngdkraftens inverkan sedansig grundvattnet från högrerör terrängav-
snitt lägre. Vilka det och hur fort strömningen sker, berorvägarmot tar
på grundvattenytans lutning jordlagrens och berggrundenssamt ge-
nomsläpplighet.

Höjdområden allmänheti inströmningsområden för grundvat-utgör
Områden där grundvattnets strömning uppåtriktad brukar be-ten. är

utströmningsområden. de fall trycknivånI ligger högrenämnas än
marlcnivån, s.k. artesiska förhållanden, kan källor och våtmarker bildas.
Grundvatten också i bottnen sjöar och vattendrag.strömmar ut av

Grundvattennivån stiger nederbörden avdunstningennär är större än
plus avrinningen. nederbördenNär mindre sjunker grundvattennivån.är

flerårsperspektiv emellertidI vattenmängden i grundvattenmaga-är
oförändrad,sinen i princip såvida inte lokalt eller dränerarman pumpar

bort för mycket så den naturliga balansenvatten att störs.

grundvattenNaturresursen

Grundvattnet har lag god beskaffenhet. Kvaliteten kan emeller-över en
tid under och från tillvariera året år år. Förändringarna beror främst på
variationer i nederbörd och med tiden. Vanligen har grund-temperatur

låg, jämn fritt från organiska föroreningar ochärvattnet temperatur,en
innehåller lösts marken och förnyttiga männi-ämnen ut ärsom ur som
skor, djur och Eftersom allt bildas grundvat-växter. nästan ytvatten av

beror vattenbeskaffenheten i sjöar och vattendrag främst på det till-ten
rinnande grundvattnets kvalitet.

gnindvattentillgångarnaDe förekommer dei sand- ochstörsta stora
gmsavlagringar bildades i samband med den nedisningensenastesom

i sedimentärviss berggrund, sydvästra Skånes kalksten ochsamt t.ex.
Kristianstadslättens glaukonitsandsten. Hälften den kommunalaav
vattenförsörjningen i Sverige baseras på grundvatten. Grundvattentill-
gångarna i jordlager, och urberget betydligttätare imorän,t.ex. är
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mindre, kan ändå viktig lokal för enskildutgöra vatten-men en resurs
försörjning föroch bevattningsändamål.

Grundvattnets nivåvariationer

Grundvattnets mängd och beskaffenhet varierar alltid eller mindre.mer
Variationen i mängd kan förändringar i grundvattenytansmätas som
trycknivå och beroende tidsvariationer i grundvattenbildningen.är av

relativt regelbundna växlingamaDe i nederbörd ochtemperatur, växt-
lighet under året säsongsvariationer i grundvattenytans nivå.ger
Svängningarnas storlek, årsamplituden, beroende grundvattenma-är av

porvolym.gasinets kristallin berggrund ochI i volymenmorän utgör av
sprickor respektive liten del magasinen vilket medför attporer en av en
måttlig förändring mängden grundvatten förändring istorav ger en

Årsamplitudergrundvattenytans nivå. flerapå vanliga och för-ärmeter
ändringarna sker relativt snabbt.

på HallandsåsGrundvattnet

Vattenbalans

den nederbörd faller Hallandsås avdunstarpå hälften.Av änsom mer
Hallandsås höjdområden typiska inströmningsområden där hu-utgör
vuddelen den effektiva nederbörden bildar grundvatten i jordlagren.av

brant och varierade topografi ofta jordlager medförEn samt tunna en
kort uppehållstid för grundvattnet jordlagren skeri innan utströmning
till våtmarker, källor och vattendrag.

gmndvattenbildning under vinter och vår snabbEn stor samt en ge-
i jordlagren medför frånnomströmning ytvattenavrinningen Hal-att

landsåsen under denna period Avrinningen sker i antalär stor. ett stort
vattendragsmå och med upprinning på Hallandsåsen.stora

Endast begränsad del det infiltreras i marken till-vattenen av som
förs berggmnden. beror på berggrundens, jämförelseDetta i med jord-
lagrens, vanligen låga genomsläpplighet och betydligt mindre magasi-
nerande förmåga. Grundvattenbildning från jordlagren till berggrunden
sker grundvattnets trycknivå jordlagreni överstiger det i berggrun-när
den. den effektivaFörutsättningarna varierar med nederbörden vilket
innebär den infiltrationen normalt sker under vinter och vår. Iatt mesta

med moränjordar Hallandsåsenområden på kan relativt mängderstora
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grundvatten magasineras i jordlagren och infiltrera till berggrunden
Ävensärskilt sandig sammansättning. våtmarker ochmoränen ärom av

vattendrag kan ha viss betydelse för grundvattenbildningen till berg-en
grunden eftersom viss infiltration kan ske från dessa till berget direkt
eller mellanliggande jordlager.via

de utredningar berörI tunnelbygget Hallandsåsen harsom genom
100 min/år angivits riktvärde för grundvattenbildningen tillettsom
berggrunden. dränering bergmassanDen inläckaget till tunn-av som
lama upphov till medför sannolikt grundvattenbildningen ökar;attger

mn1/år bedömdestill 150 rimligt vid grundvattenmodelle-somupp
ringen.

Vattentäkter

vattenförsörjningenkommunala baserad på grundvatten.Den Sam-är
fastighetermanlagt 6500 anslutna till det kommunala ledningsnä-är ca

förses alltBåstads i väsentligt med från två vattentäkts-tätorttet. vatten
områden, belägna i södra delen samhället och vid Eskilstorp. Vidav
båda dessa platser utvinns grundvattnet jordlagren.ur

m3/år.Båstads kommunala förbrukning uppgår till miljoner1,8ca
m3mängd miljoner Bjärehalvön och Hal-denna utvinns 1,3 påAv ca

m3landsåsen, miljoner bergborrade brunnar.1,1 De reste-varav ur
m3/årmiljonerna vid Eskilstorp Hal-rande 0,5 utvinns norr omca

landsåsen.
för bevattningsändamål mycketGrundvattenuttaget Sanno-är stort.

förlikt finns brunnar jordbruksbevattning på Bjärehalvön.250 Detca
bevattningsuttaget svårt beräkna och kan ocksåsammanlagda är att va-

betydligt från år till år. årliga bevattningsuttaget ligger för-riera Det
m3.intervallet miljoner Bevattningsbrunnamamodligen i 1,5 3,5 är—

uteslutande bergborrade. Grundvatten används i Vissävennästan ut-
för uppvärmningsändamål.sträckning

grundvattenuttaget från Bjärehalvön och HallandsåsentotalaDet
m3mellan och miljoner l/s.torde årligen variera 3 6 100 200 Hu-—

vuddelen grundvattnet utvinns berggrunden.av ur

Grundvattennivåer

till tunnelbygget befannEnligt förundersökningen sig grundvattennivån
bergborrade brunnar längs tunnelsträckningen vanligeni mindre än

Utmed de branta sluttningarna10 under markytan. Sinarpsdalenmotm
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vanligen understå lägre, 15 25befanns grundvattennivåema m mar--
förekomnedanför Hallandsåsenutströmningsområdenakytan. I arte-

kretslopp i berggrunden påunderförhållanden se Vattnetssiska ovan
grundvattenbild-vidgmndvattentryck byggsdegrund uppsomav

grävda brunnar längsGrundvattennivåerna iHallandsåsen.ningen på
under markytan.påträffades ofta 31tunnelsträckningen m-

grundvatt-bedömningredovisastillbilaga SGUsI 5 rapport aven
tunnelbygget.Hallandsåsen före IBjärehavön ochpåtrycknivåernets

planeradetvärsektion detnivåerna ibilaga redovisas6 över norraen
överensstämmelsenbilagaläge framgårSektionenspåslaget. av

tydligt bila-tryclmivå framgårgrundvattnetstopografi ochmellan av
gorna.

Grundvattenströmning

och berg-jordlagrenigrundvattenströmningenHallandsåsenPå styrs
de lokaladelar främstuppspruckna,ofta topo-grundens övre, avmer

Även regionala, djupare,grundvattnetsförhållandena. ström-grañska
Höjdornrådena påtopografin.till delberggrundenning i storstyrs av

regional ka-inströmningsområdenbetraktaskanHallandsåsen avsom
omgivande låg-skerströmninggrundvattnetsvarifrånraktär mot mer

områden.länta
betydligtmedsprickzonersprickor och störreEnskilda genom-

huvudsakligadebergmassaomgivande transport-utgörsläpplighet än
kanförhållandenahydrauliskagrundvattnet. Deförvägarna vara

hardiabastill gångaranslutningkomplicerade. t.ex.Imycket enav
kan ståvilkaDiabasema,påvisats.berggrundenvattenföring iökad
barriä-kandeofta såberggrunden, utgöraiskivor tätabranta är attsom

Även sigamfibolit har visatgångargrundvattenströmningen.för avrer
låggenerellt hardessabetydelsemotsvarande ävenha viss enomen

leromvandling.ochgrund vittringvattengenomsläpplighet på av

egenskaperhydrauliskaBerggrundens

utfördes bl.a. 25tunnelbyggetförundersökningenmedsambandI av
Borrhålenstunnelsträckningen.planeradedenlängsprovborrningar

varierade mellan 0Uttagskapacitetenfrån till 140varierade 30djup m.
borrhålenhydrauliska iUtvärderingl/tim.och 000torrt 30 testerav

koppladvattenföring,genomsläpplighet ochivariationvisade på stor
tunnelsträckningen.längsförutsättningarnageologiskatill de olika
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En mindre sprickfrekvens och omfattande vittring och leromvand-
ling vid den respektive södra randzonen bedömdes medföranorra en
jämförelsevis liten genomsläpplighet i berggrunden. Från randzonema
och in Hallandsåsens centrala delarmot ökar sedan berggrundens ge-
nomsläpplighet. helaLängs den centrala delen tunnelsträckningenav
bedömdes berggrundens genomsläpplighet generellt mycket stor,vara
med hänsyn till antal kraftigt uppspräckta, brantstående,ett medzoner

vattenföring.stor
I anslutning till förundersökningen korttidsprovpumpades två deav

vattenförande provborrhålen.mest Under den korta pumptiden, tvåca
veckor, noterades tydlig påverkan grundvattennivåema inomen ettav
relativt område, till två km frånstort uttagsbrunnama. Dessutomupp
påvisades god hydraulisk kontakt mellan bergborrade brunnar ochen
grävda brunnar i jordlagren.

Grundvattnets kemi

I anslutning till förundersökningen för tunnelbygget genomfördes
provtagning och analys grundvattnet i borrade16 brunnar. Grund-av

i berggrunden befannsvattnet alkaliskt, pH i allmänhetsvagtvara var
7,5, med relativt högaöver järn- och manganhalter. Hårdheten varie-

rade mellan 4° och 6° dH. Jämhaltema vanligen 1 mg/l.överstegca

7.2.2 Iakttagna effekter

Grundvattnet

Vattendom

1992 erhöll Banverket tillstånd Vattendomstolen leda bort grund-attav
från två enkelspårstunnlarvatten Hallandsåsen. Tillståndetgenom avser

bortledning maximalt 3,5 l/s km tunnelsträcka eller sammanlagtav per
l/s33 från de båda tunnlarna släppa läckvattnet tillsamt att Stensånut

och Vadebäcken med 26 respektive l/s.7 Domslutet såvälavser
byggskede fardigbyggd tunnel.som

I ytterligare vattendom 1995 erhölls tillstånd leda bort grund-atten
från mellanpåslagvatten mitt på Hallandsåsen.ett Tillståndet avser,
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l/s för hela tunnelsträckningen, bortled-förutom de tidigare tillåtna 33
grundvatten mellanpåslaget och anslutande arbet-inträngande ining av

med maximalt l/s efterstunnel under byggskedet 15 reningsamt att
till Vadebäckens och Vadbäckensinfiltrera läckvattnet vattensystem.

Vattenbalans

tillhösten inläckagettunnelarbetena avbröts 1997När tun-norravar
påslaget l/s, totaltmellanpåslaget l/s och södra 9nelpåslaget l/s, ll35

oktober Således inläckagetgjordes den 6 1997.l/s, mätning55 översteg
erhållnade tillåtna mängdema enligttill tunnlamagrundvatten vat-av

det till-påslaget inläckagettendomar. Vid änavsevärt störrenorra var
låtna.

sannolikt medförtberggrundvatten till tunneln harDräneringen av
grundvattenbildningenvattenbalansi områdetsförändring attgenomen

medför grundvatten-berggrunden har ökat.till Dettafrån jordlagren att
utflödet grundvat-och därmedjordlagren minskartillgången i även av

medförvilket sinkällor och vattendrag ivåtmarker,till tur att yt-ten
grad minskar.Hallandsåsen motsvarandefrån ivattenavrinningen

grundvattenströmningGrundvattennivåer och

horisontalbrunnar ditfungerarHallandsåsenTunnlarna somgenom
Efterhandomgivande berglager.frångrundvattnet tun-strömmar som

utbildats ochsänkningstrattarbetydandefortskridit harnelbygget
helt för-utförda tunneldelama hardeströmninggrundvattnets närmast

lervittring ochvarierande sprickighet,berggrundensändrats. Genom
bergborradenärbelägnaolika iavsänkningenstrukturer kan storvara

brunnar.
grundvattensituationen iframgårtillbilaga 7 SGUsAv rapport nu-

nivåkurvor medredovisasGrundvattennivåerna1998.läget, sommars
sker vinkelrätt ni-Grundvattenströmningenekvidistans.30 motrn

till redovi-till lägre nivåer. Ibilaga 8från högrevåkurvoma, rapporten
tvärsektionlängsgrundvattennivåer berggrundeninulägets sammasas

tunnel-vidavsänkningentillbilaga 6 Deni storarapporten. norrasom
grundvattendelarenframgår liksompåslaget, 75 väster tun-att ommca

oktober 1997Sinarpsdalen. Iförskjutits betydligtneln närmare var av-
emellertid grundvattennivå-dess harSedansänkningen 100änmer m.

Vid den brantagrundvattenbildning.samband med vinternsistigitema
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sluttningen Sinarpsdalen har grundvattensänkningenmot tilluppmätts
10 i observationsbrunn.ca m en
Vid påslaget kan mindre avsänkning märkas i vissa rikt-norra en

ningar på till 2-3 km avstånd från de inre tunneldelama. Vid mel-upp
lanpåslaget kan mindre avsänkning märkas i vissa riktningar påen upp
till km avstånd. Vid södra påslaget avsänkningen i berggrundenären

i direkt anslutning till tunnelns inre del, istor övrigt be-ärmen mer
gränsad.

Tunnelbygget har medfört grundvattennivåema jordlagrenäven iatt
sänkts harDetta inte minst visat sig i form antal sinadeett stortav. av
grävda brunnar Hallandsåsen.på Av brunnar70 ellerersattsca som
fördjupats sedan tunnelbygget påbörjades jordbrunnar.50änvar mer

huvudsakDet i i anslutning till det påslagetär grundvatten-norra som
sänkningen i berggrunden medfört påverkan på brunnar i jordlagren.en

brunnarNärmare 40 inom radie km från tunneln har ersattsen av ca en
ungefär hälften jordbrunnar och hälften bergborrade brunnar. Ivarav

anslutning till det södra påslaget har grävda30 brunnar ersattsca men
dessa bedöms i huvudsak påverkade dränering i anslutningvara genom
till schaktarbeten för tunnelpåslaget. brunnar har,Inga enligt tillgäng-
ligt underlag, vid mellanpåslaget.ersatts

Omgivñingspåverkan

Efterhand tunneldrivningen fortsatt har problem med vattenför-som
sörjningen uppkommit för antal fastigheter. Banverket har iett stort
dessa fall fördjupat tidigare borrade brunnar eller grävda brunnarersatt

brunnsborming, alternativt har anslutning skett till det kommu-genom
nala På grund de avsänkningarna grundvattennivånnätet. storaav av

uppkommit har ersättningsbrunnama ofta utförts till djup,stortsom
150 200 under markytan.m-

Enligt uppgifter från lokalbefolkningen har flertal källor,även ett
bäckar och dammar sinat, särskilt vid tunnelpåslaget. Några säkranorra
uppgifter stöder detta föreligger inte det bedömssom men som uppen-
bart påverkan vattentillgången kan ha skett, åtminstone underatt en av
delar året. Källor, bäckar och våtmarker ligger normalt i utström-av
ningsområden och därför beroende tillförseln grundvatten.är av av
Omfattningen grundvattenpåverkan hittills kan säkerligen jämställasav
med naturlig följd torrår. också viktigtDet beakta 1996är att atten av
och betrakta1997 torrår.är att som
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påverkat grundvattenförhållandena i bety-har såledesTunnelbygget
har inte grundvattennivåerHallandsåsen.omfattning på Däremotdande

påverkats.på Bjärehalvönströmningsförhållandenoch

N-metylolakrylamidakrylamid ochSpridningen av

Rhoca Gil m.fl.injekteringsmedelakrylamidbaserademedTätning
alla påslagen.genomförts vidhar tre

uppmärksammadesfrån tunnelbyggetFöroreningsspridningen när
utgjor-Vadbäcken förgiftades. Dettaidrackkor vattenvattnetavsom

mellanpåslaget med i börjanfrånläckvattenenbartdes nästan av
avbördats till upprin-akrylamidkoncentrationermycket höga somav

Vadbäcken.förningsområdet
ochgrundvattnetkunde förorenaläckvattnet ävenFör avgöraatt om
ok-genomförde SGU igrundvattentäkterliggandenedströmspåverka

visade sigVadbäcken.längs Detbrunnarinventeringtober 1997 aven
till lägre iområden stodtrycknivå i vissa ängrundvattnets treatt upp m

infiltration kontamine-medfördeintilliggande bäcken. Dettaden aven
föroreningsspridning tilloch därmedgrundvattnettillbäckvattenrat en

omedelbarbrunnar iförsta hand grävdainärliggande brunnar. Det var
påverkades.Vadbäckentillanslutning som

kontaminerade läckvattnetdetavbördadestunnelpåslagetFrån norra
medfördevattenflödet Stensånibetydligt ut-till Stensån. Det större en

tilldessa La-och snabbföroreningamaspädning transport avenav
generellt förföroreningshalternasödra påslagetVidholmsbukten. var

tillläckvatten Va-vid utsläpppåverkannågonmedföraförsmå att av
kunde inteutsläppenpåverkatsvattentäkterdebäcken. Några avsom

påvisas.
frånläckvattnetpåbörjad reningefterharFöroreningshalterna av

Livsmedelsverket" PM 3från"Informationkraftigt.avtagit ltunnlama
Hal-vattendrag påbrunnarhalterna i såväl1998-03-12 att somanges

förore-flertalet tidigarefrånochminskatlandsåsen avsevärt vattnetatt
restriktioner.användaskanVadbäcken återutmedbrunnar utannade

kunnahar bedömtstunnelbyggetfrånschaktmassor150 000Ca ton
upplagdaHuvuddelenakrylamid. ärförorenade massornaavavvara

viss konta-upplaget harUnderpåslaget.Stensån,vid ennorranorr om
mellanpåslaget harfrångrundvattnet påvisats. Massorminering av

Helsingborg.söderbanvallendentill delarockså använts omnyaav
injekteringsme-akrylamidbaserademedtunneldelardeI tätatssom

ochtunnlamaindet rinnerberggrundvattnetkontamineras motdel när
del kvar i ber-till visshålls föroreningamaläckvatten.bildar Dessutom
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bakom tätskärm härdat injekteringsmedel.get Så länge dräne-en av en
ring tunneln sker förhindras spridningen föroreningar i berg-utav av

för vidare till omgivande vattentäkter och/ellertransport reci-massan,
pienter. Saneringsarbeten med målsättningen successivtatt tappa av
och behandla det förorenade grundvattnet pågår.

7.2.3 Bedömningar för framtiden

SGU har beskrivit förväntadeden framtida grundvattensituationen.
Dels har effekterna fullständig tätning utförda tunneldelar be-av en av
lysts och dels har grundvattenförhållandena för färdigbyggd tunnelen
med tillåtligt inläckage enligt vattendom studerats. Som stöd för be-
dömningama har grundvattenmodellering utförts.en

Modelleringen översiktligt gjord och bygger på förenkladär bilden
de geologiska och hydrogeologiska förhållandena. Ett regionaltav an-

har vilket innebär modellengreppssätt inte hänsynanvänts tillatt tar
lokala avvikelser. SGU har dock bedömt resultaten tillräckliga för att

helhetsbild de framtida förutsättningarna och har dragit vissage en av
preliminära slutsatser.

Vattenbalans

Vid tätning det nuvarande inläckaget till tunneldelama kommerav
vattenbalans med fördröjning,viss återhämtas till detsystemets att, en

ursprungliga. Dräneringen grundvattenmagasinet upphör vilketav
också kommer medföra ökad grundvattentillgång jordlagreniatt en
liksom ökad utströmning grundvatten till källor, våtmarker ochen av
vattendrag.

För fárdigbyggd tunnel med inläckage enligt nuvarandeett vat-en
tendom kommer successiv dränering bergmassan ske, tillsatten av
dess jämviktstillstånd mellanuppnås inläckaget till tunneln ochatt ett
grundvattenbildningen till omgivande berggrund. Grundvattentill-
gången i jordlagren, inom tunnelns påverkansområde, kommer att vara
mindre före tunnelbygget liksom utströmningen grundvatten tillän av
källor, våtmarker och vattendrag.

Grundvattennivåer och grundvattenströmning

Vid fullständig tätning nuvarande inläckage återställs grundvatt-en av
Åter-trycknivåer, med fördröjning,viss till de ursprungliga.nets en
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hämtningstiden bedöms enligt modellberäkningama uppgå till mindre
för södra tunnelpåslaget ochtvå år mellanpåslaget något längreän samt

för påslaget, 2 3 år.norra ca —
tunneln utförs enligt vattendomOm dvs. med maximalt inläckageett

totalt l/s,3,5 l/s och km, 33 erhålls minskad avsänkning vidav en norra
tunnelsträckningenpåslaget. övriga bibehålls alternativtFör ökar av-

sänkningen. Modellberäkningama visar det kan dröja till 10 åratt upp
innan avsänkningstratten kring tunneln fullt utvecklats. Den stationära

förväntasgrundvattensänkningen kan överstiga 10 inom 25ettm ca
kmz område tunnelbygget. direkt anslutning tillI tunneln kanstort runt

lokaltgrundvattensänkningen överstiga 20 m.

Omgivningspåverkan

Återfyllnaden grundvattenmagasinet till de ursprungliga nivåernaav
medföra vissa förändringar i berggrundvattnets kvalitet jämförtkan

Grundvattnets naturliga innehållmed före grundvattensänkningen. av
kan, åtminstone i inledningsskede, öka dejärn och utöverettmangan

redan höga halterna, vilket kan påverka vattenkvaliteten i enskilda bor-
rade brunnar omgivningen.i

färdig tunnel med inläckage grundvattenFör ett motsva-en av som
tillåtna mängder erhålls grundvattensänkning berg-nuvarande ienrar

avstånd km.grunden med 10 inom 2än ett mestmer m av som ca
påverkansområdet medför fortvarigt mins-Trycksänkningen inom en

jordlagren vilket påverkarkad grundvattentillgång i i sin utström-tur
Ävenkällor, våtmarker och vattendrag.grundvatten tillningen omav

kan bedöms källor och grävdade naturliga variationerna stora attvara
liksom uttorkningen våtmarker ochoftare kommer sinabrunnar att av

Utströmningsområdena ofta värdefullavattendrag. utgör naturtyper
specifik mångfald beroende tillförseln grundvattenmed ärsom av aven

utströmmandeoch mättade jordlager. tillförseln ytligtOm avav
sannolikt det ekologiska långsiktigtgrundvatten upphör kan systemet

påverkas.

slutsatserSGU:s7.2.4

Utförda modellberäkningar enligt betydande grund-visar SGU att en
km2 påverkansområde kan förvän-vattensänkning inom 25 stortett ca

för färdig tunnel, de tillåtna mängdema inläckandeäventas en om
överskrids. minskade utströmningen ytligtgrundvatten inte Den av
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Hallandså-våtmarksområden och vattendrag påkällor,tillgrundvatten
ekolo-långsiktig påverkan på detmedförakunnabedömer SGU ensen

bättre beslutsunderlagutströmningsområden. Ettgiska i vissasystemet
ekologiskt känsliga miljöer ochpåmed avseendebehövs dock natur-

påverkaslångsiktigt kanoch hur dessaHallandsåsenvärden på av
grundvattensänkningen.

bedömsgrävda och borrade brunnarFramtida påverkan ettvaraav
omfattning redan haroch ikandå dessamindre problem ersättas, stor

kommunaltalternativtbergborrade brunnarmed djupare vatten.ersatts,
påverkade,idagbrunnar intebeaktaviktigt ärdockDet attattär som

grundvattensänkningen.påverkaskommamed tiden kan att av

Övrigt7.3

Vegetationsförändringar7.3.1 m.m.

förexpropriationstillstånd Banver-beslut 1992-03-05regeringensI om
med länssty-samrådBanverket ivillkorblandket attannat somangavs

avseende grund-kontrollprogrambekostaochskullerelsen ettupprätta
skulleförundersökningarNödvändiganaturrniljö.ochytvattenvatten,

påbörjades.exploateringsarbetenbetydelsefullagenomföras innan mera
naturmiljönavseende påmed direkt upprät-kontrollprogramNågot

fallsaknas i vissakunskaperdetaljeradeinnebärdocktades inte. Det att
därmed för-ochpåbörjades,tunnelbyggetåsen innantillståndet påom

effekterekologiskaeventuellabedömamöjligheternasvåras att enav
Hallandsåsen.pågrundvattensänkning

höstengenomfördeUniversitetvid LundsEkologiska institutionen
vegetationsinventeringöversiktligBanverket,uppdragpå1997, enav

effekter för iekologiskaavseendeuppföljningsprogramtillförslagEtt
fram.vidare arbetats Defyra åren harkommandehand de storaförsta

mosaikar-småskaligt,mycketvisarvegetationskarteringendragen i ett
medför dendelsflera;småskalighetentillOrsakerna ärlandskap.tat

fuktighetsförhållandena,irik variationåsenpåkuperade terrängen en
förekommerenheter.små Dessutomuppdelad relativtmarken idels är

landskapet.igenväxningsfaser iolika
gällerdetkomplicerar bildenfaktorermånga när attfinnsDet som

Hallandsåsen.pågrundvattensänkningeffektereventuellamäta av en
förhållandenapåverkarförändringsprocesserantalEtt sommensom

kvävenedfall,igenväxning, vä-tunnelbyggetmedhar ärinte göraatt
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derleken, insektsangrepp och sjukdomar ändrade gödslingsför-samt
hållanden.

Vid bedömningen eventuell långsiktig påverkan detpå ekolo-av
giska har exempelvis SGU i sin framhållit hänsynsystemet rapport att

till effekternamåste de kraftigt avsänkta grundvattennivåematas att av
under till säkerligen1996 1998 kan jämställas med serie torråren av

inträffanaturligt kan och påverka grundvattentillgången i jordlag-som
och berggrunden.ren

kan förväntaGenerellt sig mindre effekter högre i avrin-man upp
ningssystemen kommer. Det i utströmningsområden, vilkaärman
skulle kunna bli avskurna från vattenflödesitt vid grundvattensänk-en

förväntaning, kan sig de effekterna på vegetationen, efter-störstaman
dessa områden påverkade både nederbörden och grund-ärsom av av

vattentillströnmingen. inströmningsområden, vilka försörjdaI enbartär
med nederbördsvatten, kan däremot förvänta sig begrän-man en mera
sad effekt.

Även de naturliga variationema kan bedömer SGUstora attom vara
källor och grävda brunnar området oftare kommeri sina liksomatt att

och vattendrag kan torkavåtmarker Utströmningsområdenaut. utgör
ofta Värdefulla med specifik mångfald beroendeärnaturtyper en som

tillförseln grundvatten. tillförseln ytligtOm utströmmandeav av av
sannoliktgrundvatten upphör kan det ekologiska långsiktigtsystemet

påverkas.
Generellt bör de långsiktiga vegetationsförändringama de områdeni

drabbas markvattenförändringar förskjutning frånstörresom av vara en
i Våtare miljöer tilltrivs "torrare" De växtgrupperarter arter.som som

känsliga för förändrade hydrologiska förhållanden mindreär ärmest
och Träd och buskar, längreörter. trängerväxter gräs röttert.ex. vars

klaraned marken, har lättare sig vid sänkning grundvatten-i att en av
det långa perspektivet det fundamental betydelseI ärytan. vat-av om

mån blir eller det sker full-tensänkningama i någon permanenta om en
ständig återgång till grundvattenförhållandena före bygget.

djursidan blir många effekterna grundvattenförändringarPå av av
beroende effekterna på djurgrupp kan förvän-vegetationen. Enav som

i helhet groddjur.missgynnas sin ärtas

Lantbruket7.3.2 m.m.

Bjärebygden främst inriktat fárskvaruproduktionJordbruket i är mot av
dengrönsaker. Potatis grödan.är största
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Lantbrukama i det drabbade området, vilket totalt någrautgör pro-
Bjärehalvöns har påverkats bådecent grundvattensänkningenyta,av av

kap 7.2 och Rhoca Gil-användningen. Grundvattensänkningen har
främst drabbat boende vid påslaget Lyaområdet. Omkring 1000norra
djur beräknas ha befunnit sig inom de riskområdena, Vadbäckentre

södra- och påslaget. frånDjur besättningar14samt har druckitnorra
direkt bäcken. Klara akrylamidpåverkanpå fanns hos någrasymtomur
djur besättningi på totalt 23 djur druckit direkt dike medetten som ur
koncentrerat läckvatten från mellanpåslaget. Fem djur dennai
besättning avlivades på plats tidigti skede och fördesll till slaktett
och destruktion. fördesSju till Sveriges Lantbruks Universitet SLU
för uppföljning och återhämtade sig. Ca djur från355 ytterligare 13
besättningar druckit Vadbäcken har slaktats och destruerats. Detsom ur

endast de fem först avlivade korna och två de fördes tillvar av som
SLU hade direkta akrylamidförgiftning. Livs-symtomsom av
medelsverkets bedömning kött eller mjölk otjänligt iatt antogsvar vara
det fall djuret hade druckit kraftigt påverkat dvs. direktvatten, ur
Vadbäcken. Sådant kött eller mjölk fick inte saluhållas enligt
livsmedelslagen.

samtliga deAv djur druckit direkt Vadbäcken ochvattensom ur
därför enligt Livsmedelsverkets rekommendationer behövde slaktas
och destrueras fanns 270 nötkreatur, 30 och slaktsvin, 40 fårca suggor
och 30-tal dovhjortar.ett

Totalt nio mjölkleverantörer, fyra inom Vadbäcksområdet femoch
inom Lyaområdet, utestängdes under till två månader från mjölk-upp
hämtning. Ställningstagandena gjordes inledningsvis de berördaav
mejeriema, Arla ek förening och Skånemejerier. Agerandet fick senare
stöd i Livsmedelsverkets promemoria. Uppskattningsvis kasserades

kg mjölk.330 000
Skånemejerier valde dra tillbaka 100 matfett från handeln påatt ton

grund det inte kunde uteslutas grädde från Vadbäcksområdetatt attav
ingick i produkten. Enligt Livsmedelsverkets denpromemoria av
17 oktober bedömdes det emellertid föreliggainte någon hälsorisk i
tillverkade produkter kunde innehålla mjölk från djur druckitsom som

påverkat vatten.av
karenstid på dagarDen 60 Livsmedelsverket rekommenderadesom

för djur druckit eventuellt påverkat innebar blandvatten annat attsom
nötkreatur avsedda för slakt, gått på bete, behövdes in i stalltassom
fram till leverans. Detta medförde problem med plats stallari och ökad
foderåtgång. De slaktsvin kundeinte levereras de uppnåttnärsom
slaktvikt blev för feta och kom slaktklass.i Därutöver blev detsämreen

här problem med plats stallamai och ökad foderåtgång.även
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Grönsaker och rotfrukter inklusive potatis bevattnats med vat-som
från Vadbäcken kunde, enligt Livsmedelsverketsten bedömning, inte

saluhållas och måste således kasseras. Sockerbetor kunde dock skördas
och användas planenligt. Bedömningen Vadbäcken underär kom-att
mande inte kan användas försäsong vattning djur och bevattningav av
grödor.

Generellt märktes visst köpmotstånd livsmedelsprodukter frånmot
hela Bjärehalvön. Huruvida avsättningen dessa produkter långsiktigtav
kommer påverkas i dagsläget svårt bedöma.att är förstaEn indika-att
tion på detta fås i samband med försäljningen färskpotatis under för-av
sommaren.

bakgrundMot misstanke påverkan på viltet har jakten varitav om
Älgjaktenbegränsad under hösten/vintem. ställdes in helt. Detta har

inneburit älgstammen ökat i området.att

Övrigt7.3.3 näringsliv

Båstad södra Sverigesär turistmålett sommartid och be-störstaav
söksnäringen viktig i området. Bedömningen frånär turistnäringen är

bland besökare väl känner till Båstadatt märks inga föränd-störresom
ringar föregående år. Däremot föreligger betydande osäkerhetmot en
beträffande besökare. finnsDet tecken tyder pågruppen nya som en
minskad besöksfrekvens i år. Således har antalet stugbokningar it.ex.
området, enligt Turistbyrån, minskat med 22 vid% månadsskiftet
mars/april jämfört med motsvarande tid förra året. Vissa anläggningar
bedömer dock bokningsläget i princip oförändrat förraatt är året.mot
Huruvida de skillnader finns kommer bestå i dagsläget svårtärattsom

bedöma. takt medI situationen i Båstad förändras kanatt be-att sena
ställningar leda till besöksnäringen inklusive handeln endast får be-att
gränsade minskningar. Näringen bedömer allmänt områdets imageatt
skadats.

Några påtagliga förändringar har inte påvisats det gäller denär
allmänna prisnivåema för fastigheter på Bjärehalvön. Däremot upp-
levdes marknaden något under det intensiva skeendet.trög mestsom

tillFram l6 april år hari 156 yrkanden ersättning kommit in till denom
skaderegleringsgrupp Banverket och Skanska 117upprättat. ären-som
den har färdigbehandlats och 39 ärenden under beredning.är

denT.o.m 3 april har ersättningar totalt 12 206 670 kr betalatsom
beloppetAv ll 074 kr skadeersättningar,053ut. utgör 663 357 kr



Eflekter för människa och miljö SOU 1998:6096

ombudskostnader.och värderingar Be-analyser 469 260 krsamtm.m.
utbetalning ytterliggareslut finns 665 547 kr.om av
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Kommission med anledning tunnelbyggetav
Dir.Hallandsåsengenom 1997:124

Beslut vid regeringssammantiäde den 20 oktober 1997.

Sammanfattning uppdragetav

Regeringen tillkallar kommission med anledning deten av som
inträffat följd byggandet jämvågstimnelsom en av av en genom
Hallandsåsen.

Kommissionen skall
redovisa de kemikalie-, och övriga miljöfrågorvatten-,-

inklusive hushållningsfrågor frågor livsmedel ochsamt om
arbetsmiljö, har samband med tunnelbyggetsom genom
Hallandsåsen.

utvärdera orsaken till de skador och olägenheter för miljön-
har uppkommit och i det sammanhanget analyserasom

besluten, inklusive beslutsprocessen, och dess bakgnmd samt
myndigheternasroll.

utvärdera hur arbetsmiljöarbetet har organiseratsoch bedrivits-
och hur samverkan har skett med arbetstagarna och deras
representanter

beskriva, analysera och dra slutsatser uppgiñs- ochav-
informationshanteringen hos myndigheter och andraberörda,

lämna förslag till de åtgärder enligt kommissionensom-
behöver vidtas för liknande händelser skall kunnaatt undvikas i
framtiden.

Kommissionen skall också undersöka och vid behov lämna
förslag frågani särskild beredskapsplan lör centralaom en
myndigheter behöver utarbetas. En sådanplan skulle innehålla

samråd mellaninbördes myndigheternabl.a. krav innan
fattas kan ha väsentlig betydelse förbeslutsådana som

enskilda.
bereda kommissionenavsiktvidare regeringensDet attär

harärenden samband medtillfälle sig överyttraatt som
Hallandsåsen.tunnelbygget genom

sådantskall bedrivasarbete sättKommissionens ett att
parallellt ochoch utrednings-lönindersöloiingpågående annat

Kommissionen skall inte uttala sigförsvåras.tillsynsarbete inte
underkan kommaoch ersättningfrågori somansvarom

domstols prövning.

Bakgrund

underHallandsåsen blev aktuelltunnelFrågan genomom en
Hallands,länsstyrelserna1980-talet. idelen näravsenare

Båstadstillsammans medMalmöhus länochKristianstads,
sträckningutredde lämpligoch Statensjärnvägarkommim en

5-18-0847
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för tunnel Hallandsåsen. Banverketssödraregion gaven genom
förstudieSydkraft uppdrag de tekniskaår 1989 i göraatt aven

för åsen. En banutredningförutsättningarna tunnelen genom
och färdiga bygghandlingar fannsfärdigställdes 1990 1991.

förföljd NäringspolitikSom regeringens propositionaven
1990/91287,11124. 286 anvisaderiksdagentillväxt prop. rskr.

förmiljarder trañkens spårutbyggnad. Ett10 lcronor av
Västkustbananprojekten utbyggnad medavsom angavs var en
dendubbelspår. Genom regeringsbeslut 27 juni 1991ett

föranvisades totalt 900 miljoner kronor dubbelspårigen
innefattarmellan Hemmeslöv och Förslöv. Beslutet denjärnväg

denaktuella tunneln. Genom regeringsbeslut 24 l994mars
förinvesteringsplan därfastalldes tioårig järnvägsnäteten

den tidigare fastställda sträckningen ingickVästkustbanan med
del beslutet.avsom en

fåttBanverket har beslut den 5 1992i regeringenett av mars
förtillstånd till expropriation mark omläggningav av

Hallandsåsen. beslutetVästkustbanan tunnel li genom
föreskrev fleraregeringen miljövillkor. Bl.a framgår beslutetav

Banverket skall iaktta allmän aktsamhet så naturvårdens,att att
kulturmiljövårdens och friluftslivets intressen så långt möjligt

förskyddas påtaglig skada. Dessutom föreskrevs arbetetatt
utförasmed tunneln skall så påverkan grund- ochatt ytvatten

verketminimeras i samråd med länsstyrelsen skallattsamt
och bekosta kontrollprogram för grundvatten,upprätta ett

och naturmiljö.ytvatten
fåttBanverket har tillstånd från Växjö tingsrätt,

Vattendomstolen. två deldomar den 24 novembergenom av
1992 och den 23 1995. 1maj båda domarna villkor tillanges
skydd för miljön Banverket skall iaktta. Den 18 1997junisom

domstolenöverlämnade enligt 3 kap. 3 § andra stycket
vattenlagen med yttrande till fråganregeringeneget om
tillstånd ytterligare grundvattenavledningtill från Hallandsåsen

Ärendetför jämvägstunneln åsen. bereds för närvarandegenom
Regeringskansliet.1

1 sammanhanget Banverket har begärt ochnoteras att nu
fått anstånd med slutligt frågayttrandeäven iatt avge om

tillåtlighet enligt 3 kap. vattenlagen med hänsyn till de
händelser inträffathar vid tunnelbyggetsom genom
Hallandsåsen. Enligt Banverket innebär det inträffade att
förutsättningarna för det fortsatta arbetet har förändrats. Vidare

anförthar Banverket verket i samråd med berördaatt attavser
myndigheter miljörevision projektet yttrandetgöra innanen av

Banverket har vidare ansökansin anstånduppgivitavges. 1 om
verket 1997i november in ansökanenligtatt attavser ge en ny

vattenlagen till vattendomstolen.
Vissa arbetena har länsstyrelsen enligtprövatsav av

naturvårdslagen 1964:822. decemberDen 12 meddelade1995
Länsstyrelsen i Kristianstads län Banverket tillstånd till att
utföra det sk. mellanpåslaget till tunnlar, anspråki visstta

utföraarbetsområde schaktning och fyllning för breddningsamt
utbyggnadoch mötesplatser tillfartsvågen tillav av

arbetsområdet. Beslutet överklagades till denregeringen som
julill 1996 överklagandetavslog deni del det prövadesi sak.
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Arbetet försenadesmed tunneln Skanskaavsevärt. AB
l995 totalentreprenaden förövertog projektet. För påskyndaatt

arbetet har förutom påslagen den och södra sidannorra en
arbetstunnel. mellanpåslaget. borrats från åsen tilltoppen av ner

plats där de båda tunnlarna avsedda löpa.är atten
För tunneln började Skanska vårentäta 1997 användaatt

kemiska tätningsmedel enligt uppgift innehåller kemiskasom
produkter metylolalaylamid. akrylamid formaldehyd.ochsom

Sedan den närliggande Vadbäcken i Båstads kommun
onormalt skumuppvisat i september l997 inträffade fiskdöd i

bäcken. 1997 förlamadesI oktober boskap druckit vattensom
från bäcken.

Analyser-ade visar enligt uppgift från Båstadsprover
kommun bäcken innehöll höga halteri giftigavattnetatt av

törorenats.Ett antal enskilda brunnar har ocksåämnen.
För närvarande pågår undersökningar allmänna ochav

enskilda vattentäkter inom kommunen. Vidare pågår
omfattande geologiska och hydrologiska undersökningar mm
Vadbäcken.

Mlljölagstiftningen

Hallandsåsen med kustområdenangränsande med hänsynår till
de kulturvärden finnsoch i områdenai sin helhetnatur- som av
riksintresse enligt 3 kap. lagen l987:l2 hushållning medom

Exploateringsföretag och andra ingreppnaturresurser im.m.
miljön får komma stånd dessatill i områdenendast det kanom
ske på påtagligt skadarinte områdenassätt ochett natur-som
kulturvärden.

Åsens naturskydd regleras naturvårdslagen.närmare genom
Kemikaliehanteringen regleras generellt lagengenom

1985:426 kemiska produkter. Reglerna innebar i korthetom
skyldighet vidta de åtgärder och iaktta deatten

försiktighetsmått behövsi övrigt för hindra ellerattsom
motverka skada på människa eller i miljön. Vidare föreskriver
lagen skyldighet för den hanterar kemikalier haen som att

toxikologisk kunskap. Bestämmelsertillgång till bl.a. om
finns ocksåkemikaliehanteringskyldigheter vid i

arbetsmiljölagen 1977:1160.
skyldigheter reglerasArbetsmiljön och arbetsgivarens

föreskrifterarbetsmiljölagstiftningen ochgenerellt somgenom
föreskrifterna AFS 1996:6den.med stödmeddelats t.ex.av

arbetsmiljölagen finnsarbetsmiljön. lintemkontroll avom
till den tillverkar,riktarvidare bestämmelser sig somsom

kan föranleda ohälsaöverlåterellerimporterar ämneett som
olycksfall.eller

flera lagar däriblandstraffsanktionerade iMiljöbrott är
lagen kemiskaarbetsmiljölagen ochbrottsbalken. om

produkter.
föreslåsmiljöbalklagrådsremissI regeringens störreattom

aktuellt slag,bl.a. jämvägsanläggningtrañkanläggningar, aven
regeringen. Itillåtlighetsprövningskall föregås enavav en

olika intressenkansådan prövning regeringen väga samman
straffsanktionerade villkoroch lämna t.ex.om

för verksamheten.tillåtakemikaliehanteringen att
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Vidare kommer allmänhetens ställning jämförtstärkasatt
med dagi reglerna miljökonsekvensbeskrivningattgenom om
byggs väsentligai avseenden. Enut proposition miljöbalk iom
enlighet med lagrådsremissen dessadelari planerar regeringen

överlämna till riksdagen årsskiftet 1997/98.att runt
Till miljöbalkens regler miljökonsekvensbeskrivningarom

kopplas också lagen l995:l649 byggande järnvägom av
enligt enligt förslag Miljöbalksutredningensi betänkandeSOU
1996:32 foljdlagstiftning till nuljöbalken. Betänkandetom
beredsför närvarande i Regeringskansliet.

Uppdraget

Händelser-nas omfattningoch den karaktärenart är detav att
framstår nödvändigt bred genomgånggöra detattsom en av

inträffat vid tunnelbygget Hallandsåsen. Ensom genom
kommission bör därför tillkallas.
Kommissionen skall bedriva arbetesitt i tre steg.
Inledningsvis skall kommissionen redovisa de kemikalie-,

miljöfrågor, inklusive hushållningsfrågoroch övrigavatten-,
livsmedel arbetsmiljö, harfrågor och sambandsamt somom

Hallandsåsen. l redovisningentunnelbygget skallmed genom
händelseförloppet resultatetbl.a beskrivning ochingå av aven

genomförs. Konsekvenser förde såvälundersökningar som
medför arbetar tunnelbygget skallallmänheten dem somsom

redovisas.
utifrån de beslutDärefter skall kommissionen harsom

orsakernajämvägsmnneln utvärdera till defattats frågai om
för miljön uppkommit. Därvidoch olägenheterskador som

och analysera hur miljöfrågomakartläggaskall kommissionen
Detta arbete, helasammanhangeLhar hanterats deti rörsom

kartläggninginnefattar också debeslutsprocessen. aven
fram till de skilda beslutenha lettbevekelsegrunder kansom

ansvarsförhållandet mellan myndig-och bedömning aven
central,tillsynsmyndigheterna regionalheterna mellanoch
ocksåskall bedömaKommissionenoch lokal nivå.

samråd har skett tillräckligoch iagerandemyndigheternas om
expertsakkunskap anlitats tillräckligiochutsträckning om

omfattning.
beskriva,för kommissionenEn särskild fråga år att

uppgiñs- och informa-slutsatseranalysera och dra av
andra berörda.myndigheter ochhostionshanteringen

också beredskaps-därvid bedömaKommissionen skall om
Dettatillfredsställande. inkluderarfungeratorganisationei. har
fungerat.har Fråganhur infonnationen till allmänhetenäven

förhållandetomfattar såväl den inbördes hanteringenalltså som
till allmänheten.

hur arbetsmiljöarbetetKommissionen skall utvärderaäven
och hur samverkan dethar bedrivits och iorganiserats

sammanhanget skett med arbetstagarna och deras
representanter.

Utifrån sålunda funnit,vad kommissionen skall
förslagkommissionen tredje och lämnaövervägaett stegsom
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förtill enligt vidtasde åtgärder kommissionen behöver attsom
liknande händelser skall kunna framtiden.undvikas i

Kommissionen skall och vid behovdessutom undersöka
beredskapsplanlämna förslag frågan behöversärskildi om en

utarbetas planfor centrala myndigheter. sådan skulleEn
innehålla kankrav samråd fattasbl.a. innan beslut som vara

förväsentlig betydelse enskilda.av
ledamöter.Kommissionen skall bestå ordförande ochav

Till sakkunnigakommissionen skall knytas seloeteriat, och
tillräcklig omfattning.experter I

berördaKommissionen skall samråda med statliga-
skallmyndigheter och Båstad kommun. ocksåKommissionen

på lämpligt bereda allmänheten i sitt arbete.insynsättett
Vidare med Miljöbalks-skall kommissionen samråda
utredningen M 1993:04 och beakta arbete pågårdet isom
Regeringskansliet med de skilda ietappema
miljöbalksprojektet.

Kommissionens arbete skall bedrivas sådant såttett att
förundersökningpågående parallellt utrednings-och ochannat

tillsynsarbete försvåras.inte skallKommissionen inte uttala sig
frågor ochi kan komma underersättningom ansvar som

domstols prövning.
kommissionenDet vidare regeringens avsikt beredaär att

tillfälle sig ärenden har samband medöveratt yttra som
tunnelbygget Hallandsåsen.genom

Kommissionen skall den november 1998 till17senast
regeringen redovisa resultatet arbete. Kommissionensittav
skall dendock 15 lågesbeslcrivningmaj 1998senast ge en av
sin pågående arbete.

För kommissionens arbete gäller direktiv tillregeringens
samtliga kommittéer och särskilda utredare redovisaatt
regionalpolitiska konsekvenserdir. 1992:50. offentligapröva
åtaganden dir. 1994:23. redovisa jämställdhetsaspekter dir.
1994:124 redovisa konsekvensernaför brottsligheten ochsamt
det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49. De ekonomiska
konsekvenserna åtgärder förslagoch skall redovisas. Förslagav
till finansiering skall lämnas.

Miljödepartementet
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Förord

HallandsåsTunnelbygget avbröts hösten 1997 efter upptäckten restproduktergenom attav
från injekteringsmedel i tunnlamaanvänts kontaminerat omgivande och grundvat-som yt-

Förutom hanteringen och spridningen giftiga produkter uppdagades situationten. av en
med kraftigt grundvattennivåeravsänkta i anslutning till tunnelbygget, sinade brunnar och

området.minskad ytvattenavrinning i Det totala inläckaget grundvatten till tunnlamaen av
gällande vattendom för helaöversteg tunnelbygget endast tredjedel tunnel-trots att en av

sträckningen utförd.var

geologiska undersökningSveriges SGU har for Miljödepartementets Tunnelkommission
geologiska förhållandenasammanställt de Hallandsås omgivningspåverkanoch den

grundvattensänkningen medfört. Som stöd för bedömningen den framtida situationenav
återställaoch möjligheterna grundvattnets nivå har översiktlig modellstudieatt även en

genomförts. Grundvattenmodelleringen vissa preliminära vad kan förvän-ger svar som
tunneln fullt eller inläckagetätas tillåts.enligt gällande vattendomtas ut ettom om

genomförtsArbetet har Hugo Wikman och Ulf Sivhed berggrundsgeologi, Esko Da-av
jordartsgeologiniel Johan Anderberg, Ove Gustafsson och Mattias Gustafssonsamt

hydrogeologi. Grundvattenmodelleringen har genomförts hydrogeolog Bo Thunholm iav
samråd med nämndaovan personer.

Arbetet omfattar sammanställning och presentation baserad SGUs tidigare under-en
sökningar och geologiska information, Banverkets Miljögranskningsgrupps geodatabas

tidigare utredningar i anslutning till tunnelbygget.samt

UNDERSÖKNINGSVERIGES GEOLOGISKA

Uppsala 1998-04- 5l

161/
Johan Anderberg
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Sammanfattning

Sveriges geologiska undersökning SGU har uppdrag Tunnelkommissionenav sam-
grundvattenförhållandenamanställt och beskrivit berg-, jord- och Bjärehalvön och Hal-

landsås för Hallandsås.betydelsen dessa tunnelbygget Grundvattensänk-samt av genom
ningen i anslutning till utförda tunneldelar jämförts denhar med ursprungliga situationen
före tunnelbygget. En bedömning den framtida grundvattensituationen har gjorts baseradav
på bådemodellstudie. För förväntade framtidaöversiktlig nuläget och den situationenen

påverkan förstagrundvattensänkningens omgivningen belysts, i handhar med avseende
grundvattentillgång, påverkanpå långsiktigvattenomsättning och eventuellt det ekolo-

giska systemet.

Hallandsås urbergshorst bildats förkastningarupprepade längs delär som genomen en av
Skåneomfattande deformationszon skärs.k. Tomquistzonen, iden ungefäröveren som

VNV-OSO-lig riktning. Stömingarna har resulterat spröd uppsprickningi berget efteren av
Uppsprickningen berggrunden medfört vittringen lokaltsprickor. har kunnatbranta attav

gå på leromvandla berget. Spröda omväxlande med leromvandladedjupet och kanzoner
ocksåUppsprickningen berggrunden har medfört denna betydligtdärför förväntas. ärattav

normalt för urberg.vattenförande vad svensktän ärsommer

Hallandsås förekommeri allmänhet litet, mindre 5 LokaltJorddjupet talrikaär än m.
påvisatsjorddjup framförberggrundsblottningar. Större har dock i vissa delar, allt i sprick-

berggrundsytan.Dominerande jordart den sandiga täcker Dedalarna. är morän storasom
Hallandsås och kärr. Mossarnas torvmäktighet varierartorvmarkema utgörs av mossar

haroch utbredning betydelse föroch 8 Jordlagrens sammansättningmellan l storenm m.
Hallandsås för grundvattenbildningenbåde vattenomsättningen och till berg-den ytliga

grunden.

frånför bl.a. Vattenförsörjning och bevattning, Bjärehalvöntotala grundvattenuttaget,Det
Hallandsås till Huvuddelenuppskattats mellan 100 och 200 l/s. dessaoch har görsuttagav

belägna Bjärehalvön. Uttaget kan jämföras med de drygtbergborrade brunnar 50 1/si
från Hallandsås.tunnelbygget Mer 70 enskildai nuläget dräneras grävdaängenomsom

fåtthar med djupare brunnar eller med kommunaltoch borrade brunnar ersättas vatten
framgrundvattensänkning medfört till idag.den kraftiga tunnelbygget Dessutomsomp.g.a.

våtmarkermedfört källor,sannolikt minskad vattenomsättning i ochtunnelbyggethar en
Hallandsås, tunnelpåslaget.anslutning tilldelar särskilt ivattendrag vissainom norraav

utgångspunkt från tvågrundvattensituationen beskrivits medframtida harförväntadeDen
fullständig redanhar effekterna tätning utfördahändelseförlopp. Dels Iolika avav en

fardigbyggd tunnel uppfylleroch har 2 situationen förbelysts delstunneldelar somen
för bedömningama har3,5 l/s och km studerats. Som stöd grund-gällande vattendom en

hänsyn till lokala avvikelser.utförts. Denna översiktlig och intevattenmodellering är tar
god bild den framtida grundvattensituationen i regionaldockResultaten bedöms en avge

slutsatser kunnat dras.preliminäraskala varför vissa

grundvattcnnivåemabedömsdet nuvarande inläckaget lfullständig tätningVid aven
påverkanår. Någon långsiktiginom 2 det ekologis-ursprungliga 3återställas till de ca -
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ka bedöms inte sannolik. kanDäremot grundvattnets innehållnaturligasystemet som av
järn återuppfyllnadenoch förväntas öka under påverkavilket kan vattenkvaliteten imangan
närliggande borrade brunnar.

För färdig tunnel med inläckage grundvatten tillåtna erhållsdet 2etten av motsvararsom
grundvattensänkning berggrundeni överstiger 10 avstånd till 2 kmetten som m, av upp

kmzfrån påverkansorruâde.ochtunneln inom 25 Det kan dock dröja 10ett stort närmareca
år fulltinnan avsänkningstratten utvecklats. Vattentillgången bådei grävda och borrade

påverkansområdetbrunnar inom kan komma minska liksom vattenomsättningen i käl-att
våtmarker Hallandsås.lor, vattendragoch Det minskade utflödet ytligt grundvattenav

kan medföra värdefulla beroende utflödetär och mättade jordlageratt naturtyper som av av
långsiktigt påverkas. bättre beslutsunderlagEtt behövs dock med avseende grundvatten-

långsiktigt negativa inverkan ekologisktsänkningens känsliga miljöer och naturvärden
på Hallandsås.

modellberäkningar färdigbyggdUtförda visar tunnel kan medföra betydandeatt en en
kmzgrundvattensärtkning 10 inom 25 påverkansområde,mer män ett ävenstortca om

tillåtet inläckage enligt vattendom inte överskrids. Däremot inte möjligheternages svar
dettekniskt tunneln inläckande grundvattnet. Möjligheternatäta reduceraatt mot att

miljömässigtgrundvattensänkningen till acceptabel nivå helt beroende in-ären av om
omfattning.läckaget kan minskas i motsvarande Problem med vattenförande sprickzoner

sannolika fortsattbedöms mycket vid tunneldrivning.ävensom en

skilja effekternaDet viktigt inläckande grundvattenär under byggskedet och efteratt av
tunneln färdigställts. Endet grundvattensänkning i byggskedetstörre bedöms kunnaatt

lokal begränsaddenna och i tiden. Det viktiga långsiktigaär denäraccepteras attom
grundvattensänkningen tunnel Hallandsås medför inte skapar mil-som en genom en, ur

påverkan.jösynpunkt, oacceptabel Inför eventuellt fortsatt föreslåstunnelbygge des-ett att
frågor fördjupadutreds i miljökonsekvensbeskrivning.närmare, t.ex.sa en

Sammanfattningsvis påkan konstateras geologin Hallandszk komplicerad ochäratt att en
påverkargeologiska hydrogeologiska faktorerrad och genomförandet byggprojektet.av

Kvalificerad information avseende berg-, jord- och grundvattenförhållanden, liksom goden
kännedom hur dessa samverkar, grundläggande förutsättning fortsattär för ettom en tun-

Hallandsås, pånelbygge med teknik och miljömässigträtt sätt.ettgenom
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Inledning1

omläggningi samband med VästkustbananBanverket har planerat leda järnvägenatt en av
Hallandsås. Jämvägstunneln utföras två långatunneli 8,5 km parallel-avses somgenomen

Båstad och Förslöv. Innan tunnelbyggettunnelschakt mellan stoppades bedrevs arbetetla
dåparallella tunnlar. Den utsprängda tunnelsträckanoch ifrån fronter vidtre tun-var norra

mellanpåslaget mindre 501200 vid påslagetnelpåslaget och vid södraännärmare mm, ca
1700 m.

Hallandsås Bjärehalvön delarhänseende ochgeologiskt urbergshorst. Geo-ärI av samma
området Sinarpsdalen kallas Hallandsås områdetbrukar däremot ochgrafiskt öster om

bilaga Dessa benämningar harBjärehalvön, i dennadärom använtsväster rapport.se

långa och 6 10 km breda delenHallandsås den 30 km urbergshorstenutgörs ca avav som-
Örkelljungafrån Sinarpsdalen i till trakten i De delarnasig väster högstasträcker öster.av

Hallandsås markerad höjd medö.h. mycket sluttningar200 brantautgörligger än enmmer
sidan, Sinarpsdalen isödrasåväl väster.samt motnorra som

urbergshorsten frånbestår den västligaste delen och sträcker sig Sinarps-Bjärehalvön avav
lång såväl10 km ii Den nord-sydlig väst-östligtill Kattegatt väster. ärdalen i öster ca som

180 ö.h. Bjärehalvöns från Båstadligger 170delarna sida,De högstariktning. m norra-
den sidan betydligtmycket brant, medan södra flackare.hallar, ärtill Hov är

Berggrund2

Inledning2.1

åsarSkånesdragen dessutmärkande i visar landskapet lig-ärEtt de natur attmest somav
Åsarnaövergångsornråde sedimentärmed omväxlande urberg och berggrund.i ärettger

urbergsribbor bildatsuppskjutande upprepade förkastningar berg-ihostar som genom
Skåne ungefärskär i VNV-OSO-ligbred ochgrunden längs över riktningzon som somen

urbergssköldens södra gränsområde.Baltiskaden s.k. Denna mycket omfat-delutgör aven
sydostkan följas ända Svarta havet, kallas vanli-tande defonnationszon, mot motnersom

Stömingama längs Tomquistzonen aktiva för 300 miljonerTomquistzonen. änvar mergen
Vissa indikationer antydertill tertiär. kanske började anläggasår och framsedan att zonen

för 550 miljoner sedan.kambrium,underredan ca

omfattande tektonisk stömingszon i södra Sverige, den s.k. Protoginzo-mycketEn annan
således ungefärnord-sydlig riktning och vinkelrätungefär Tomquistzo-ärhar motennen,

tvåSverige halvor där dendela södra i domineras s.k. syd-kan västraZonen sägas avnen.
graniter. Defonnationszonen frånoch den kan följas i urbergetgnejservästsvenska östra av

Småland och förbirakt Vättern.Romeleåsen söder Den betydligt äldrei ärmotgenom upp
sannolikt bildas för 1700 åroch började miljoner Uppre-än sedan.Tomquistzonenän mer

förekommit längs dennasedanharstörningarpade zon.
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Urbergets tillkomst Hallandsås ligger långt tillbaka i tiden och de omfattande omvand-
lingar regionalmetamorfos drabbat detsamma avslutade för år900 miljonersom var ca

tidpunktsedan. Vid denna höjdes hela berggrundsblocket Protoginzonen dåväster ochom
fåtthade bergartema i princip sitt nuvarande utseende. De genomgripande händelsermer

ägde därefter hänför sig till sedimentation. intrusion diabasmagma, förkast-som rum av
vittring.ningar samt

och bergartsfiirdelniug2.2 Bergarter

Följande beskrivning grundar sig till övervägande delen den detaljkartering i skala
kartområdet0001:50 Halmstad SV Wikman och Bergström SGU, utförde1987 iav som

1970-taletslutet och utmynnade i karta med beskrivning. återgesKartan, iav som en som
sina i bilagahuvuddrag täcker Bjärehalvön den del Hallandsås ligger västerav som om

E6. fördelningenDen visarmotorvägen de olika bergartema inom områ-det aktuellaav
påpekasdet. Det bör härvid kartan grundar sig observationer gjorda de ställen däratt

gårberggrunden i dagen hällar, blottningar. Eftersom hällfrekvensen lågdelvis mycketär
blir osäkerheten i kartbilden områden.i vissa På grundval vad bl.a. fram-stor av som
kommit vid tunnelarbetet har kartbilden den södra sidan Hallandsås kompletteratsav

information beträffandemed Kågerödslager,sedimentära s.k. sannolikt begränsadeny av
förkastningar. En schematiserad bild tvärsnitt i NO-SV-lig riktning Hallands-ettav genom
ås återges ifigur 2.1.
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Figur 2.1 Tvärsnitt längs tunnelsträc/atingen Hallandsås. Profilens lägegenom
framgår bilagaav

Hallandsås den nordligaste skånskadeär urbergshorstama och kan därmed sägas utgöraav
nordgränsen for Tomquistzonen. Särskilt Hallandsås branta nordsida bildar topograñskten
mycket skarp Norr förkastningsbrantengräns. överlagras urberget kritabergar-om av unga

kretaceisk kalksten. Södra begränsningen Hallandsås mindre såter brant och inteärav
Äventydligt topografrskt markerad. i förekommersöder sedimentära bergarter ut-vars

bredning och kontakter dåligturberget kända eftersom berggrundenär inte blottad.mot är
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På Bjärehalvön förekommer Torekov mindre områden med sandstenettnorr om par av
ålderkambrisk ligger direkt ovanpå det vittrade urberget.som

Gnejser2.2.1

Den kristallina berggrunden äldre 570 årmiljoner Hallandsåsän tillhör den sydväst-
svenska gnejsregionen sträcker sig fram tillösterut den i inledningen omtalade Proto-som

framgårginzonen. Som domineras området gnejser olika slag, d.v.s.namnet berg-av av av
ursprungligen annorlunda omvandlingarter och deformationsett ut.som men som genom

erhållitbl.a. parallellstruktur skiffrighet. Denna markeras främst mörka, skivigaen av
mineral glimmer, vilka i samband med omvandlingarna orienterats parallellt i berg-som
arten.

Vanligast bland gnejsema grårelativt ljusa, till gråröda,är ñnkomiga ådergnejser,s.k.
bergarter i vilka ofta förekommer ådrorstrimmor eller beståruteslutandenästansom av
mineralen fältspat ådroroch kvarts. Dessa någotvanligenär grovkomigare gnejsemasän
grund-massa i övrigt och de bildatshar i samband med regionalmetamorfos omvandling i

Ådromaregional skala under höga tryck och temperaturer. inte alltid raka kanär utan vara
vindlande och veckade. ocksåIbland kan de eller mindre tydligt avgränsadevara mer mot

Ådromaursprungsbergarten. uppståtthar antingen moderbergarten smältattgenom upp
ocksåpartiellt eller frånmaterial tillförts andra källor, vanligen granitiskaatt smältor. För-

ocksåovanämnda gnejser förekommer här och partierutom med markant röda gnejser.var
påtagligGnejsigheten ofta mindre dessa,i vilket främstär beror innehållerde betyd-att

ligt färre mörka glimmerrnineral. ocksåDet kan påpekas många gnejser har rödaktigtatt ett
tillstånd,utseende i vittrat de ofta betydligt gråareär friska brottytor.attmen

Den kraftiga omvandlingen svårtgnejsema detgör vilka ursprungsbergartemaavgöraattav
varit. Det sannolika dock det i flestade fallär sig granitermest olika slag.att rör om av
Dessa brukar kallas magmatiska djupbergarter eftersom de stelnat bergarts-ur magma

Ävenpåsmälta visst djup i jordytan. s.k. ytbergarter magmatisktett vulkan-av ursprung
iska bergarter bildade jordytan ingåkan tänkas i gnejsmassan i mindre omfattning.men
Till viss del kan sedimentära ytbergarteräven ha utgångsmaterialet.utgjort Framför allten
gäller för del,detta delvis bandade, glimmerrika gnejsvarianter.en

2.2.2 Gnejsgraniter

I mindre omfattning finns också Hallandsås gnejsiga bergarter skiljer frånsig desom
tidigare nämnda de i allmänhet grovkomigare,är homogena och dessutomattgenom mer

ådergnejsomvandlade.sällan Liksom övriga gnejser de grå gråröda,ofta till medanär röda-
varianter uppträder underordnat. förekommerDe dels något områden, delsstörrere som

gångardiffusa partier eller i gnejsberggrunden. Dessa bergarter har med all sannolik-som
frånhet utgjorts granitbergarter början och de kallas denna föranledning gnejsgrani-av av

ter.

Skillnaden mellan gnejser och gnejsgraniter mestadels inte särskilt tydlig,är här ochmen
bådaförekommer kontakter mellan de bergartstypema åtminstonevisar det ivar attsom en

ålderskillnaderfall Pådel klara mellan dem. Hallandsär Väderö, där berggrunden bättreär
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finnsblottad, ådergnejserexempel redan varit omvandlade innan gnejsgranitemasom
trängde intrusion, vilket innebär tränger intruderar, äldre berggrund.att magma

Amfiboliter2.2.3

Karakteristiskt för gnejsberggrunden, inte bara Hallandsås i hela det sydväst-ävenutan
svenska gnejsornrådet, förekomsten mörkt grönaktigt gråär till sliror, bandsvarta tunnaav
eller lager amñbolit. Med amñbolit omvandlad bergart till bestårdelav stormenas en som

mineralen homblände tillhör mineralgruppen amñboler och plagioklas. Amñbolitemasav
kemiska sammansättning frånskiljer sig gnejsemas därigenom andelen kiselsyra SiO2att

betydligt lägre. I geologiska sammanhang brukarär amñbolitema,säga liksom iattman
princip alla mörka magmatiska bergarter, basiska. Gnejs och granitär däremot brukar kal-
las och har högt innehåll kiselsyra. Amfibolitema ocksåkallas för metabasiterettsura av
eller grönstenar.

Kontaktema gnejsema inte sällan diffusa och lokalt amñbolitema,är precismot är som
ådradegnejsema, med fältspatådror.nybildade I tvärsnitt berggrunden kangenom man se

amñbolitema lokalt veckade konformt parallelltär med gnejsema. Större delenatt har
bildats basisk sannolikt stelnat i sprickor i berggrunden. Detta bildningssättur magma som
gäller i högre grad för amñbolitgångardeän ibland kan skära gnejsemas ochöversom ses

amñbolitemasde äldre strukturer. amfiboliterDessa till skillnad från de äldre inteäryngre
så ådrade. Observationer åtminstonevisar det finns två generationer amñboli-att av yngre

Hallandsås.ter

Kambrisk2.2.4 sandsten

äldreUnder kambrium år540 570 miljoner delar Baltiska skölden täcktstoravar av av-
omfattande grundhav i vilket sand och leror. Dessa överlagrades and-ett avsattes senare av

främstsediment, leror, under kambrisk, ordovicisk och silurisk tid 540 410 miljonerra -
år. Sedimenttäcket åtminstoneblev km1 2 mäktigt. Till följd tryck och temperaturav-
blev de kambriska sedimenten cementerade med kvarts. fickDe därmed mycket storen
motståndskraft erosion och vittring.mot

Vid stranden gårTorekov kambrisk sandsten i dagen längs sträcka 4,5norr om en av ca
km. Lagren OmrådetN-NO. antal förkastning-stupar svagt smärremot genomsatt ettav

vilket tillsammans fåttmed lagrens stupning till följd lagerföljdattar samma upprepas
hela kustlinjen.längs Sandstenen har maximal mäktighet Skåne.150 i I Torekovs-en av m

området har emellertid 27,5 densamma genomborrats.mestsom avm

2.2.5 Diabaser

mycketEtt karakteristiskt kännetecken för Tomquistzonen den rikliga förekomstenär av
diabasgångar. följer uppståttDe riktning och har basisk trängde ochnärzonens magma upp
stelnade i spricksystem. åldersbestämningarGenom radiometriska det käntärzonens att
detta skedde under tidsperiodema karbon dvs för 300 miljoner sedan. Detruntperm,-

flertalet grå grådiabaser till mörkt och finkomiga med breddär sällanstora över-en som
stiger 50 Avvikande finns. bl.a. porfyritisk diabas röd till rödgrön s.k.typer samtm.



Tunnelbygget Hallandsås 1998-04-15 1038genom
Geologi grundvatten Dnr 08-289/98-

Kullait. bestårFörekomstema inte alltid gångenda bred kan uppdeladeutanav en vara
flera gångarsmalare. Breda ocksåhar i allmänhet sidogångar.antal smala gångarSmalaett

också frånkan ha den normala helt avvikande riktningar. Detta kan berot.ex. att mag-
har Sådana gångarlängs gnejsemas skjffrighetsplan. kan därförträngt ligga nästanman

horisontellt.

2.2.6 Trias- och jurabergarter

tunnelpåslaget KågerödslagerStrax södra har påträffatstäcke med vidett tuntnorr om
Kågerödslagrenborrningsarbeten. uppbyggda röda leror och konglomerat och bilda-är av

råddedes i det ökenklimat områdeti delen trias. Deunder överlagras leri-som yngre av av
och sandiga bergarter. med hjälp pollen och har daterats till allra yngstaga som av sporer

Kågerödslagren påträffas nivåntrias. underlagras urberg. Urbergsytan här 30 40av ca -
På Hallandsås sydflankö.h. överlagras triassiska och jurassiskaurberget 200 225m av -

årmiljoner bergarter successivt ökar i tjocklek söderut.som

2.2.7 Kritabergarter

Hallandsås BåstadsbäckenetsI förkastningar kalkstensavlag-avgränsas motnorr genom
Äldreringar. Dessa daterade till krita tjocklekoch har 100 kalk-är änyngre av meren m.

daterade till allra äldsta delen krita, och eventuellt till delenävenstenar, yngstaav yngre av
påträffats Hallandsås.äldre harkrita, nära

Strukturgeologi2.3

Med strukturgeologi strukturer orsakatsi berggrunden rörelser och deforma-avses som av
tion planstruktur,i berggrunden i submikroskopisk till regional skala. Den betingasen som

skivfonnade finner irnineralkom glimmer, och omvandlademest bergartersom manav
foliation.gnejs och glimmerskiffer kallas vanligen skiffrighet eller För det ärmestasom

ocksågnejsområdet, Hallandsås,skiffrigheten inom det västsvenska liksom relativt
flack. innebärDetta vinkeln horisontalplanet vanligen kallad stupning mestadelsatt mot

ocksåjämförelsevis liten, 10 40°. En följd skiffrighetensdetta riktningär är attca av-
vanligen kallad strykning och riktningen den tänkta linje skiffrighetsplanet bil-ärsom
dar med horisontalplanet, kan variera Här och skiffrighetensväldigt snabbt. är stup-var
ning betydligt brantare, vilket bl.a. beror de veckstrukturer förekommer här ochsom var
i gnejsberggrunden.

Förutom foliation förekommer ibland delvis stänglig lineär strukturen annan, som syns
bäst i de röda gnejsvariantema. främst kvartskomenDen markeras utvalsade ochärattav
tillplattade. Denna struktur förkännetecknande bergarter omvandlats under mycketär som
höga tryck granulitisk metamorfos. stängligaoch De strukturer kantemperaturer som

Hallandsås vanligen flacka och har stupning pekaruppmätas är västerut.somen

oftaMedan de äldre amñbolitema konforma med gnejserna de skivfonnadeär är yngre mer
i flackaoch skär gnejsemas och de äldre amñbolitemas allmänhet strukturer. Inom detöver

Hallandsåsområdet gångar ungefäraktuella har dessa ofta NNO-SSV-lig riktning.av en
frånStupningen ofta betydligt brantare vanligen inte särskilt mycketoch avviker 90°.är
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huruvidaProtoginzonen,gångar forungefär densammaRiktningen dessa är mensom
inte klar-därhändelser äroch de ägtgångarna direkt kan kopplas till denna rumsomzon

lagt.

deformation harplastiskbildatsstrukturer i berggrundenflertalet äldreMedan genom
Riktningen diabas-deformation.sprödbildatsTomquistzonens spricksystem genom

VNV-OSO-lig. StupningenNV-SO-lig till ärochgångarna följer spdckzonens riktning är
förviss övervikteventuellt medNO eller SV,vertikal eller brantvanligen nästan mot en

oftaoch urberget harhållet. mellan diabasemaKontakternastupningar det ageratsenare
utbildning myloniter fin-tilllettlängs vilka rörelsersvaghetszoner, ägt avsomrumsom

ibland cementeradeBreccioma kaneller breccior fragmenterat berg.krossat berg av vara
kalciumkarbonat.kalcitav

Tektonisk utveckling2.4

omfattande tektonik his-Skånes denberggrund blatidigare kännetecknasSom nämnts av
global skala före-tillregionalberggrunden ioch deformation itorien rörelser somom

säiprägel med NNV-skånska desslandskapetdetTomquistzonen ochkommit i gettsom
förkastningar. Spricksystemavgränsadeorienterade berggrundsb1ockh0rstarSSO-ligt av

kambriski tiden tillspåras så långt tillbakaiforkastningsrörelser kan dennaoch somzon
år figur 2.2.sedan,500 570 miljonertid För se-
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Figur 2.3 bild hur Hallandsås påverkats frånger tektoniskten kambriumav till och med
tertiär. Figuren kan exakt bild de olika förkasmings- och spricksystemensge en av ut-
formning och läge. De dominerande sprickriktningarna NNV-SSOär och NNO-SSV.
Dessa riktningar sammanfaller relativt väl med Hallandsås och södra avgränsningar inona
det aktuella området med Sinaipsdalensäven riktning. Detmen indikationsenare ger en

Sinarpsdalen kanatt vittrad förkastningszon.utgöra en

l m",:lv Knuaishbargatan ‘ haha
Tnuhh achjmm’:h- Gn¢}|nednmmunfibolilE tiatmnmahmmpu,-herpnzr. ‘ achpzyxuuulixur

F igur 2.3 Tektonisk urvecklin gsmodell för Hallandsås

De tektoniska rörelserna mångahar i fall sitt i kollisioner mellan kontinentplattor.ursprung
Kollisionema kan ha skett mycket hållnära under silurisk-devoniskt.ex. tid ellersom
på avstånd under krita-tertiärstort tid.som
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Hallandsåspåverkat den kaledoniskatektoniska händelseomfattande ärförstaDen som
år. samband med dennasilurisk-devonisk tid 400 miljoner I anladescaunderorogenesen

tektoniska skedenspricksystem underförkastnings- ochsäkerhetmed ett senarestor som
åter aktiverats.har

perrn-karbon 300 miljonerhändelserna under caviktigt skedeområdet mycket ärförEtt
förkas-för tensionsrörelser. BerggrundenTomquistzonendå berggrunden inomår utsattes

diabasgångar. Hallandsås befinner sig i den nordli-intruderadesochspracktades, avupp
område.delen dettagaste av

Äldreområdet upphöjning och erosion.förtidigare,troligtvisochtrias, ävenUnder utsattes
år vittrade och erode-siluriska, 570 410 miljonerochordoviciskakarnbriska,bergarter -

fåtal platser. De tensions-sandsten kvarkambriski dag endastfinnsdessa ettrades. Av
Skåne upphov till N-S ochområdet NV-i andra delarpåverkade harkrafter gettavsom

spricksystem.förkastnings- ochorienteradeSO-ligt

Skåne. Det emellertid okäntomfattande iunder juratid äraktivitetentektoniskaDen var
påverkades.Hallandsåsomfattning,så vilkenfall ioch iom,

skånska berggrunden omfattande tek-påverkades denoch tertiär tidkritaUnder avyngre
områden. Detta innebar bl.a.angränsandeochTomquistzoneninomrörelser atttoniska

Hallandsås nordliga avgränsningtid utbildadesHallandsås Underhöjdes ge-sammaupp.
påträffasfrån kritatid. Här äld-Båstadsbäckenets avlagringarförkastningsrörelser motnom

Hallandsås för avlösas längrekalkstenaröverkretaceiska närmast att av yngre norr.re
Hallandsås Båstadsbäckenet förkastnings-ochövergången mellan ärtyderDetta enatt

under dagens havsyta.belägen 100krittäcketunder ärUrbergsytan mcazon.

Åt upphöjda och nedsänktaHallandsås förkastningsystem medsydväst avgränsas ettav
partiet med triassiska bergarter vidnedförkastadedetta detExempelberggrundsblock. är

både uppförkastade urbergs-nordost och sydvästtunnelpåslaget, avgränsassödra avsom
ålder längssträcker sig uppskatt-krita-teriär iyngreFörkastningssystemetblock. en

NV-SO-lig riktning Grevie och Vlöper ibred2 kmningsvis genomuppemot zon, som
Förslöv. Som följd densödra delnordväst ochikustenKarup tangerar en avut mot vars

nivåerpå förkasmings-olika sydvästpåträffas urbergetblocktektonikenomfattande om
nivå,några täckt kambriskhavsytansdenförekommerTorekov överNorr avmomzonen.

på dagens havsyta. Des-påträffas 40påslaget urberget översödraSödersandsten. ca mom
påträffas 175 havsytan iurberget överjämföras medskalluppgifter uppemotatt msa

tunnelområdet.delen avnorra

förkastningsrörelser ochtillkrafterna upphovhar äventektoniskabeskrivna gettDe ovan
emellertid skett selektivt vilketharberggninden. Dettauppsprickningomfattande aven
opåverkade, medan andra kandetiberggrunden kan närmastedelarmedför varaatt varaav

forkastningar.sprickor ochochuppsprucknahelt genomsatta av
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2.5 Vittring

Hallandsås har vid skilda tillfällen för olikautsatts vittring. Det tidigaretyper kilome-av
tertjocka täcket kambriska, ordoviciska och siluriska bergarterav vittrade och eroderade
bort helt eller delvis före trias. Nästa dramatiskayngsta episod förkastningsrörelsemaär
under krita-tertiär tid. Under dennayngsta tid höjdes Hallandsås och de kritavlagringar

äldre bergarter bör ha åtminstonetäcktsamt delar urbergshorstensom eroderades bort.av

traditionellaDen lervittringsmodellen för Skåne innebär i det och klimatatt torravarma
förhärskande under trias påverkades urbergetsom var omvandlingyngre till smek-genom

titiska leror. Vid övergången til jura förändrades klimatet från och tillvarmt torrt varmt
fuktigt.och Denna klimattyp idealisk förär kaolinomvandling berggrunden. Dessa olikaav

klimat har emellertid förekommittyper även under krita och tertiärav tid, vilket medför att
svårtdet med säkerhet fastställaär vittringens ålder.att Det faktum delar berggrun-att av

den kan ha leromvandlats och sedan täckts och skyddats sedimentära bergarterav yngre
sedennera eroderats bidrar också till försvåra säker datering.som att en

På Hallandsås har i huvudsak två lervittring konstaterats.Vanligasttyper förekommandeav
smektitomvandling amfrboliter.är Smektit lerrnineralär med svällandeav ett egenskaper.

På urbergsytan och i djupa sprickor dominerar däremot kaolinvittring. De svaghets-större
Hallandsåslängs har naturligt varit särskilt mottagliga för vittring,zonerna här harnog som

kunnat djupare i berggrunden.tränga Bergartskontakter mellan framförner allt amñboliter
ocksåoch gnejser har varit platser där vittringen Ävenkunnat bli intensivare och djupare.

diabaskontakterdel kan ha varit för vittring.utsattaen mer

3 Jordarter

Inledning3.1

Bjärehalvön och Hallandsås berggrund tillär övervägande del täckt jordarterav som, geo-
logiskt mycket bildningar.är De bildadesett, är under den allra delenunga senaste av
kvartär tid. inleddes för 2,5 miljoner år sedan. Endast undantagsvis påträffassom äldreca
jordarter i södra Sverige, och vanligen de då doldaär under avlagringar. Kvartärperi-yngre
oden präglas kraftiga temperatursvängningar och upprepade nedisningar jorden.av Den

istiden började för år115 000 sedan ochsenaste upphörde för 10 år000 sedan. Skåneca ca
blev isfritt för årdrygt 13 000 dåsedan, också huvuddelen skånskade jordama bildades.av

Under istiden orsakade landisens tyngd kraftig nedpressningstora jordskorpanen av sam-
tidigt världshavets nivå sjönk bands i ismassan. Vidatt isenssom vattnet avsmält-p.g.a.
ning minskade trycket jordskorpan åter höjdes samtidigt havsytans nivåsom som steg.
Samspelet mellan landhöjning och havets nivåförändring ledde till havet under kortatt en

nåddeperiod 6055 nivå,nuvarandeöver den högsta marina MG igränsen nordvästram-
Skåne.

HallandsåsJordartema kan delas tvåi huvudgrupper med hänsyn åldertill och bild-
ningssätt. dessa denAv äldreär de glaciala jordartema, bildade landisen ochgruppen, av
dess smältvatten under landisens avsmältningsfas. Den de postglacialayngre gmppen,
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delvis fortfarande. Främstefter landisens avsmältning nybildasbildade ochjordartema, är
den nuvarande kusten i torvmarkema.pågår jordarter längsnybildning samtav

undersig huvudsak information samlatsgrundar iBeskrivningen till jordartema som
åren Kartlägg-områdets SGU utförde 1989 1992.jordarter underden kartering somav -

jordartskartanbeskrivits Ringberg 1995 medanhar SGU, ännujordartemaningen och av
tillgänglig information jordartemafinns databas. En delbarainte trycktär utan som om

kar-beskrivning SGU, till den äldre geologiskastår Hummels 1877finna i bl.a.även att
Bjärehalvön.övertan

Jørddjup3.2

brunnsuppgifterjorddjupskarta,översiktlig främst bygger3.1 redovisasfigurI somen
brunnsarkjv.SGUshämtats ursom

j: 005m
l: 5-10m
:| 10-20m
|:|20-40m

l- .,E 40m .
Översiktligljorddjupslcarta Hallandsås.och delen3.1 BjärehalvönFigur över vastra av

bygger huvudsak från SGUs brunns-Sammanställningen på informationi
jorddatabas.arkiv och

Hallandsåsoch berggrunds-Bjärehalvön ärjorddjupet relativt litet ochdelarInom stora av
områden Medöverstiger jorddjupet mycket sällan 5lokalt talrika. I dessablottningama m.

påverkat området jordfyllda,vittring det dock möjligttektonik ochtanke den är attsom
förekomma mycketberggrundssprickor kan helt lokalt Uppgifter isolerade,djupa storaom

måste försiktighet.tolkas med vissjorddjup
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Större jorddjup, 40 60 förekommer allmänt Laholmsslättenm, mera Hal-- norr omlandsås, också inom de södra delarna Bjärehalvön.men Stora jorddjupav 25 55 finnsm-också Hallandsås i närheten Förslöv där det förekommer mäktiga,av komplexa, jordla-
gerföljder. Det kända jorddjupetstörsta i området 76 m har påträffats i samband med
brunnsborrningar vid Möllehusen nordost Torekov.om

3.3 Jordarterna på Hallandsås

De viktigaste och utbredda jordartema inommest området redovisas jordartskartan i
bilaga På kartan redovisas utbredningen glaciala jordarter morän, isälvssedimentav och
glacial lera postglaciala jordarter svallsediment,samt svärnsediment och torvjordar. De

medverkat vid jordartsbildningen kanprocesser heltsom kort beskrivas enligt följande.

Moran bildas landisen och bearbetadeatt tog delargenom underliggandeupp berggrundav
och äldre jordarter. I samband med isens avsmältning materialet underavsattes och vid
isens randzon. Morän osorteradär jordart komstorlekssammansättningen tillvars delstor

områdetden i dominerandestyrs berggrundenav utgör ursprungsmaterialet tillsom morä-
Grundmassan i består finkomigtmoränennen. material innesluterav varierandesom en

mängd och block. påträffasOfta skikt,sten linsergrus, och körtlar med eller mindremer
välsorterat material i Jordarten har lågmorän. eller måttlig genomsläppligheten och vanli-

god bärighet i tillstånd relativt bratorngen geotekniskasamt egenskaper.

Isälvssedimenr bildades i samband med isens avsmältning då smältvattnet från isen sköljde
sorterade och deponerade material fanns iur, och under isen. Detsom materialetgrövre

hålrumi i och framför landisenavsattes och byggde och sandavlagringar. Vanli-upp grus-
isälvssedimentenär välsorterade jordarter med höggen genomsläpplighet och god bärighet.

Glacial lera också i samband med isensavsattes avsmältning i större vattensamlingarmen
med eller mindre stillastående De minstamer partiklarnavatten. medtransporteratssom
isens smältvatten sedimenterade där och bildade ler- och siltjordar. Leran ochär täten

heltnästan ogenomsläpplig jordart den inte torksprickorgenomsätts ellerom skikt ochav
linser grovkomigare sorterade sediment. Bärighetenav mycketär varierande beroende
jordartens komstorlekssammansättning och vattenhalt.

Svallsediment bildades och bildas fortfarande tidigare jordarteratt svallasgenom avsatta
och sköljs vågornas och strömmamas inverkan. Havetur genom har i nordvästra Skåne

nåtthögst 55 60 nuvarande nivå,över ochsom svallsedimentm och medmorän svallat- ett
ytskikt påträffas till nivå.denna Till delen bestårstörsta svallsedimentenupp mycketav
välsorterad sand och omfattande områdenäven medgrus, strandklappermen förekommer
längs kusten. Liksom isälvssedimenten har svallsedimenten mycket hög genomsläpplighet.

Svämsediment avsätts utmed vattendragen i samband med perioder med hög vattennivå.
Såväl sammansättning egenskaper mycketär växlande hossom svämsedimenten.

Torv, bildas ansamling döda växtdelar, förekommersom genom främstav i lokala lågom-
råden, sprickdalar och sänkor de högre, skogsklädda delarna Hallandsås.av
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3.3.1.Morän

Hallandsås till ochoch saknar delen ytfonnerBjärehalvönMoränen största egna
dockberggrundsytans fomier. Lokalt förekommerden underliggandepräglas i stället av

låga parallelltmoränhöjder orienterade medform drumliner, d.v.s.moränanhopningar i av
områden småkullig före-från Mindre medisrörelsen nordost.dominerandeden morän

Hallandsås. trakten Grevie och Förslöv före-liggande delarna Ide högrekommer avav
påträffas3.1.jorddjup, figur I höjdemamoränhöjder medkommer ävenstörre stora se

Små, isrörelseriktningen tvärställ-under täckandeisälvssand ochdock morän. mot-grus en
bl.a. Sinarpsdalen.förekommer ida moränryggar

sandig-moig SGUsallra delen sandig enligtliggande tillytligtDen är störstamoränen
dominerasmaterial 20 i diametergrundmassanomenklatur. Moränenstidigare avmm

under-uppgår 60 Lerhalten itill 50 viktsprocent.vanligen moränensandfraktionen som -
områden med lerig och nord-från del mindrebortsett västerstiger vanligen 5 % moränen

hartill 15 %. Lerigkan lerhalten moränI den lerigaFörslöv. moränenväst vara upp caom
påslaget tunneldrivningen,i samband medvid det södraockså påträffats under lerfri morän

lerfri högre de-under deuppgifter kan lerig finnas moränoch enligt äldre morän uppe
måttlig, mycketHallandsås. block iHalten och ärlarna moränmassan storasten menav

Övergångsfonner inteoch rösberg sannoliktmellan moränvariationer förekommer. är
låg."normal" ellerytblockighetMoränensovanlig i ärterrängtypen.

docktrakten Torekov dominerasIhuvudsak uppbyggd urberg. moränenMoränen iär avav
påträffa kalkförandeanstående kansandstenen och moränden lokalt norramanav

påträffats vidandraHallandsås. har underSkifferförande moräntypersluttningen moränav
tunnelpåslaget.södra

Isälvssediment3.3.2.

stråk följer Sinarps-området. och sandEtt medutbredning ihar litenIsälvssedimenten grus
rullstensåsarområde och kul-medhöjdområdet natursköntoch slutar idalen tvärs över ett

består till 20Området 6 parallella,åsar". 5"Greviebildarlar tillsammans mav uppsom -
med kalk-sanden förekommer rikligtochstenigt Imed ochhöga grusetgrus grus.ryggar

smältvat-medisälvssedimentenfrån Båstadstrakten vilket visarfragment transporteratsatt
åsarfrån Greviefrån sydväst. Bortsetti nordostströmmade under och isen motten som

kullarna iunder i deendastmängder isälvssediment moränenförekommer storastörre
Förslöv.Grevie ochtrakten av

3.3.3. Glacial lera

område med glacial lerafinnsnivåer ö.h.,40under 35 störreFörslöv,Väster ettmom -
svallsand.delarna täcksi de kustnäraochSkäldervikensigsträcker ut mot avsomsom

Även svallse-den delvis täcktdärLaholmsslätten.förekommer ärGlacial lera även av
diment.

fåtal analyserbestår silt- och lerskikt. Ettomväxlandeochvanligen skiktadLeran är av
Än lerhal-innehålla 40 % ler. högreFörslöv kan ärlerangjorts visar västeratt caomsom

glaciala lera.Laholmsslättensiten



SGU Tunnelbygget Hallandsås 1998-04-15genom l838
Geologi grundvatten Dnr 08-289/98-

3.3.4. Svallsediment

Svallsediment förekommer till MG, d 55 60 ö.h. och består tillupp delenstörstav s m av-
och sandavlagringar mäktighet normalt inte någraöverstigergrus Endastvars meter. un-

dantagsvis har 5 mäktiga svallavlagringar påträffats. Grova svallsedimentca m bestående
och klapper bildar vackra strandvallar längs långa sträckorav grus Bjärehalvöns kust-av

Speciellt tydliga strandvallarnaär och strandhak nivåerävenzon. kring och under 10ca
ö.h.m

Längs delar Bjärehalvöns kust, framför allt utmed Laholmsbuktenav täcks svallsedi-men
flygsand bildarmenten till 5 höga dyner.av som upp m

3.3.5 Svämsediment

Svämsediment har mycket liten utbredning Hallandsås och Bjärehalvön. I högre lig-
gande och kuperad avrinningenterräng är i vattendragen god och förutsättningarnamera
för svämsedimentbildning mycket begränsade. Det enda området, huvudsakligenstörre be-
stående finnssvämlera, utmed Stensån söder Skummeslöv.av om

3.3.6. Torv

Torvmarkema ÄlemossenHallandsås och kärr.utgörs denuppe ärav mossar som
området,inomstörsta utgörs högmosseöppen med randskog domineradmossen av en en

björk. Många de mindre kärrenoch lokaliserade tillär sprickdalarav iav denmossarna
relativt kuperade Mossarnasterrängen. torvmäktighet varierar mellan l och 8 Kärr-m m.

har vanligen betydligt mindre mäktighettorven

4 Hydrogeologi

4.1 Allmänt grundvattenom

I det följande allmän beskrivning grundvattnets förekomst, nyttjandeges och kvalitet.en av

4. l Vattnets kretslopp

Grundvattnet ingår i det hydrologiska kretsloppet. En del den nederbörd fallerav som av-
dunstar från marken och öppna evaporation, också ivattenytor utsträckning frånstormen

transpiration.växterna En liten del nederbörden rinner eller mindre direkt till sjöarav mer
och vattendrag och ytterligare del ned, inñltrerar. itränger marken. Det infiltreradeen vat-

inte bildar grundvatten.ten växternatassom upp av

Grundvattenbildningens storlek bestäms markens infiltrationskapacitet och den effektivaav
nederbörden skillnaden mellan nederbörd och avdunstning, kalladäven nettonederbörd.
Huvuddelen den effektiva nederbörden tillgänglig förär gmndvattenbildning, medav un-
dantag för mindre del, rinner från markytan till sjöar och vattendrag. När deen som övreav

nåttmarklagren har viss vattenmättnad, sjunker överskottet vidare ned i marken ochen
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frånGenom tyngdkraftens inverkan sig sedan grundvattnet högrebildar grundvatten. rör
strömningenVilka det och hur fort sker, beror grund-tenängavsnitt lägre. vägarmot tar

genomsläpplighet.berggrundenslutning jordlagrens ochsamtvattenytans

kretslopp.Figur 4.1 Vartnets

inströmningsområden OmrådenHöjdområden föri allmänhet grundvatten. där grund-utgör
uppåtriktad utstnömningsområden.strömning brukar benämnas I de fall tryckni-ärvattnets

marknivån, förhållanden. våtmarkervån artesiska källorhögre s.k. kan ochligger bildas.än
också i bottnen sjöar och vattendrag.Grundvatten strömma: ut av

Från vattenångan fråni sjöar och hav avdunstar tillsammans medvattenytoma vatten som
markavdunstning transpiration bildar moln. Ur molnen falleroch nederbörd, ochväxternas
på så fullbordas kretslopp.sätt vattnets

Vattentillgången i grundvattenmagasinen ökar och minskar naturligt till följd variationerav
Grundvattennivån nederbördenoch avdunstning. stigeri nederbörd när är större än av-
När mindre sjunker grundvattennivån.plus avrinningen. nederbörden fler-dunstningen Iär

årsperspektiv grundvattemnagasinen i oförändrad,emellertid vattenmängden i principär
såsåvida eller dränerar bort för mycketinte lokalt den naturligavatten attpumparman

balansen störs.

grundvatten4.1.2 Naturresursen

nivå hålrum,viss fyllerdet under ochGrundvattnet sprickor iär öppnavatten som en porer
Grundvattnet god beskaffenhet.och berggrunden. har lag Kvalitetenjordlagren kanöver en
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emellertid åretvariera under från åroch år.till Förändringarna beror främst variationer i
nederbörd och med tiden. Vanligen har grundvattnet låg,temperatur jämn temperatur, ären

frånfritt organiska föroreningar innehålleroch löstsämnen marken ochut ärsom ur som
nyttiga för människor, djur och Eftersom alltväxter. bildasnästan grundvattenytvatten av
beror vattenbeskaffenheten i sjöar och vattendrag främst det tillrinnande grundvattnets
kvalitet.

mångaGrundvatten har användningsområden, t.ex:
för kommunal och enskild Vattenförsörjning

transportmedel lösnings- och spädningsmedel, för avloppsvattensamtsom t.ex.
i jordbruket för djurhållning och bevattning

i vissa industrierprocessvattensom
trädgårdsbevattningför

energikälla värmeutvinningsom genom

grundvattentillgångamaDe förekommerstörsta i de sand- och grusavlagringarstora som
bildades i samband med den nedisningen i viss sedimentär berggrund,senaste samt t.ex.

Skånessydvästra kalksten och Kristianstadslättens glaukonitsandsten. Hälften denav
kommunala vattenförsörjningen i Sverige påbaseras grundvatten naturligt eller konst-
gjort.

Grundvattentillgångama i jordlager,tätare och i urbergetmorän, betydligtärt.ex. mindre,
ändåkan viktig lokal för enskildutgöra Vattenförsörjning och för bevatt-men en resurs

ningsändarnål. hushåll,Enskilda använder från grävda eller borrade brun-vattensom egna
för sin Vattenförsörjning, omfattar drygt miljon människor vårti land. Lika månganar en

utnyttjar grundvatten för sitt fritidsboende.

Många olika brunnstyper används för grundvatten. Man skiljer dock iuttag huvudsakav
olika utföranden, grävda brunnar, rörbrunnar ijord filter- ochtre rörspetsbrunnar och

bergborrade brunnar. Vilket utförande beror önskad kapacitet och desom passar
geologiska förutsättningarna. Kommunala vattentäkter med nyttjar vanligenstora uttag
ñlterbrunnar i jord eller sedimentärt berg. För hushållenskilda det oftastär fullt tillräckligt
med grävda bergborradeeller brunnar. Vilka brunnstyper används för industri ochsom
bevattningsändamål varierar beroende storlek.uttagens

nivåvariationer4.1.3 Grundvattnets

Grundvattnets mängd beskaffenhetoch varierar alltid eller mindre. Variationen imer
mängd, kan förändringar i grundvattenytans trycknivå,mätas beroendeärsom som av
tidsvariationer i grundvattenbildningen. De relativt regelbundna växlingarna i temperatur,

åretnederbörd och växtlighet under säsongsvariationer i grundvattenytans nivå. Hurger
pådetta beror grundvattenmagasinets geologiskamönster uppbyggnad,ut storlek ochser

geografiska läge. Svängningamas årsamplituden,storlek, beroendeär grundvattenma-av
gasinets kristallinporvolym. I berggrund och i volymenmorän utgör sprickor respektiveav

liten del magasinen vilket medför måttlig förändring mängdenatt grund-porer en av en av
Årsamplituderförändring i grundvattenytans nivå fleravatten stor ärger en meter van-

liga och förändringarna sker relativt snabbt.
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trycknivåGrundvattnets förändras åretunder beroende hur och nybildningennär av
Nybildningengrundvatten sker. grundvatten följer eller regimer olikamönster iärav som

Sverige. figurolika delar 4.2 nedan har SGUs mätstationer Vellinge valtsav av uten
huvudmönsterexempel det kan urskiljas i södra Sverige.ettsom som

Figur 4.2
Grundvattenregim södrai Sverige I.
Snöperioden så kort, denär om ens

denförekommer, inte nämnvärtatt
påverkar grundvattenbildningen. Från

lägsta grundvattennivå tidigt påen
hösten sker därför kontinuerligen

J D med de högsta nivåernastigning påF MA H J J A s on
våren.

heller från år.inteVariationsmönstret riktigt likadant till Flera våtåreller kanut torr-ser
efter varandra vilket påverkar grundvattennivâema bådefölja naturligtvis i ocht.ex. stora

Återhämtningensmå småi dc eftermagasin. magasinen torrperiod kan ske efter någraen
medan månader årveckor den kan flera ellerdagar eller i de grundvattenmagasi-ta stora

nen.

på HallandsåsBjärehalvönGrundvattnet och4.2

de grundvattenförhållandenaföljande beskrivs naturligadet BjärehalvönI och Hallands-
sågrundvattensituationenis den bedöms ha varit innan tunnelbyggetsamt som genom

påbörjades.Hallandsås

Vattenbalans4.2.1

HallandsåsBjärehalvön ochNederbörden varierar enligt SMHIs korrigerade 30-års-
från mm/år från1961-90 800 till områdenamedelvärden 1000 de kustnära till Hal-ca

höjdområden. Pålandsås Hallands Väderö normalvärdet för nederbörd endastär uppmätt
nederbördsstationVid SMHIs Baramossa, 3 km E6 Hallandsås,584 österca ommm.

min/år. årsnederbördentill 97lnonnalvärdet Den vid Baramossa och Hovuppmättaanges
lO-årsperiod,under 1997, redovisasnederbördsstationer 1988 i figur 4.3. Som framgåren -

två åren,betydligt mindre nederbörd nonnalt fallitfiguren har under de 1996än senasteav
och 1997.

faller Hallandsåsnederbörd Bjärehalvön och avdunstarden hälften.Av änsom mer
återstår,den mängd effektivadelen d.v.s. den nederbörden, tillgängligStörsta förärav som

uppgår SO-årsmedelvärdetgrundvattenbildning. Enligt SMHI utförda beräkningarav av
mm/år.nederbörden till i storleksordningen 350 450effektiva Dettaden motsvarar en-
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kmz.områdetmedelavrinning i mellan ll och 14 l/s och Den månadsvisa variationen i
Hallandsåseffektiv nederbörd med framgåromgivningar figur 4.4.av

iH0V

jBararrossa

å Nomalvarde
v Bararmssa

StartårlörHov
jan-marssaknas

"junivárdesaknas

nederbörd vidFigur 4.3 Uppmätt stationema Baramossa och Hav enligt SMHI.
Normalvärder 30-årsmedelvärdet för Baramossa 1961-90. Hov saknaravser
nannalvärde.

höjdornrådenHallandsås typiska inströmningsområdenutgör där huvuddelen den effek-av
bildar grundvattentiva nederbörden i jordlagren. En brant och varierade topografi oftasamt

uppehållstidmedför kortjordlager för grundvattnet i jordlagren innan utströmningtunna en
våtmarker, källor och Sådanasker till vattendrag. utströmningsområden vanligt före-är

lågpunkter dalgångarkommande i och raviner Hallandsås utmed Hal-som samtuppe
landsås sluttningar.

Figur 4.4
Bjärehalvön och Hallandsås. Variationer i
eflektiv nederbörd, min/månad. Beräknade

g Amma-30 års medelvärden enl. SMHI.l l l lI l l l ie -.i
delvärdet uppgår medeltal till 350 450ir J s oJ A M J A 0M N -
mm/år.

grundvattenbildning vårEn under vinter och snabb genomströmning i jordlag-stor samt en
också ytvattenavrinningen frånmedför Hallandsås under denna periodatt Av-är stor.ren

smårinningen sker i antal och vattendrag med Hallandsås,upprinningett stort stora se
ochbilaga Den nordvästra delen Hallandsås dräneras via flertal vattendrag,norra av ett

ÖrebäckenAxeltorpsbäckenbl.a. via rinner Sinarpsdalen Stensåntillsom genom norr om
Hallandsås, i sin i Laholmsbukten. frånAvrinningen den sydvästra delentursom mynnar
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Hallandsås sker till Skälderviken via tiotal vattendrag de betydandeettav mest ut-varav
Möllebäcken, Vadebäcken och Vadbäcken.görs av

begränsad del det inñltrerasEndast i marken tillförs berggrunden. Dettavattenen av som
berggrundens, i jämförelse med jordlagrens, lågaberor vanligen genomsläpplighet och

förmåga.betydligt mindre magasinerande Grundvattenbildningen till berggrunden bestäms
jordlagerstill del täckande sammansättning och mäktighet hur uppspruckenstor av samt av

berggrundens Generellt kan deöveryta sprickomasäga i berggrundenstörstaattman ger
dalgångar förhållandevisi form medsig till känna mäktiga jordtäcken. vanligenDet ärav

såockså berggrunden blottad höjdema, jordtäckt ornrå-är i lägre belägnaatt uppe men
den.

frånGrundvattenbildning jordlagren till berggrunden sker trycknivågrundvattnets inär
överstiger det berggrunden.jordlagren i Förutsättningarna varierar med den effektiva ne-
vilket innebär infiltrationenderbörden den normalt sker vår.under vinter och Iatt mesta

områden Hallandsåsmed moränjordar kan relativt mängder grundvatten magasine-stora
inñltrerajordlagren och till berggrunden, särskilti sandigmoränen ärras om av samman-

områden Hallandsås också våtmarkerStorasättning. lågperme-orsakadeutgörs av av
Ävenfråntillströmmandeabelt underlag och grundvatten våtmarkeromgivande jordlager.

vattendrag kan ha viss betydelse för grundvattenbildningenoch till berggrunden.en

Hallandsåsutredningar berör tunnelbygget min/årI de har 100 angivits ettsom genom som
för grundvattenbildningen till berggrunden.riktvärde Den dränering bergmassanav som

till tunnlama upphov till medför sannoliktinläckaget ökar,grundvattenbildningenattger
min/år150 bedömdes rimligt vid grundvattenmodelleringen.tillupp som

Vattentäkter4.2.2

innehållerbrunnsarkiv uppgifterSGUs 190 000 brunnar från hela landet, inärmareom
huvudsak lämnade landets brunnsborrarföretag. Dessa sedan 1976 enligt lag skyldigaärav

brunnsuppgifter Brunnsarkivetjnnehållerlämna till SGU. uppgifter brunnamasatt om an-
utförande, djup, jordtäckning, uttagskapacitetvändning, Ibland finns uppgifterävenm.m.

Vattenkvalitet. Brunnsborrarens kapacitetsbedömning i allmänhet i samband medgörsom
renspumpningen brunnen.av

Hallandsåsbrunnar BjärehalvönNärmare 1000 och del finns registrerade SGUsivästra
brunnsarkiv. Huvuddelen dessa borrade i berg, mindre 100 brunnar i jord. Deär än utgörav

finnsflesta brunnar borrade sedan 1976 med i registret och många äldre, 250även st,ca
också uppgifter många ornrå-saknas säkerligen registreradedet enskilda brunnar imen om
enskilda vattentäkterdet. Detta gäller särskilt de grävda brunnar, vilkautgörssom av nor-
SGU.tillmalt inte rapporteras

slättområdena Hallandsås. Påflesta brunnama belägna Bjärehalvön ochDe utanförärav
Hallandsås förekommande brunnar huvudsak dalgångarnai belägna i sluttningar-naär samt

slättområdena och år åt-Sinarpsdalen och i söder, bilaga Under harmot norr se senare
ersättningHallandsåsskilliga djupa brunnar borrats för grundagrävda brunnar ochsom

brunnar sinat grund grundvattensänkningenborrade omkring tunneln.som av
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Den kommunala vattenförsörjningen helt baserad grundvatten.är Sammanlagt är ca
6500 fastighetcr anslutna till det kommunala Båstadsledningsnätet. försestätort med vat-

från två vattentäktsområden, belägna i södra delen samhället och vid Eskilstorp.ten Vidav
båda dessa platser grundvattnetutvinns jordlagren. Vid Krogstorp finns källa och vidur en
Ängelsbäck grusñlterbrunn, där ocksågrundvatten utvinns jordlagren. frånUttagenen ur

bådadessa småvattentäkter har dock varit åren.under de I övrigt baseras densenaste
kommunala vattenförsörjningen berggrundsvatten.

m3/år, m3Båstads kommunala uppgårförbrukning till 1,8 miljoner 1,3 miljonerca varav ca
m3utvinns Bjärehalvön Hallandsåsoch varav 1,1 miljoner bergborrade brunnar. Deur

m3/årresterande 0,5 miljonerna utvinns vid Eskilstorp Hallandsås. Avca vatten-norr om
förbrukningen för industriellt bruk någramärks Båstadi och Grevie. Viss länspump-uttag

också Båstadsning sker vid stenbrottet i del, det tunnelpåslaget.östra nära norra

Grundvattenuttaget bevattningsändamålför mycket Sannolikt finns 250är brunnarstort. ca
för jordbruksbevattning på Bjärehalvön. Det sammanlagda bevattningsuttaget svårtär att

ocksåberäkna och kan från år.variera betydligt till Ett antagande varje bevattnings-att
m3/dygnbrunn använder 250 och bevattning i medeltal under 40 dygn/årägeratt rum ger

m3/år.genomsnittligt grundvattenuttag 2,5 miljoner Eftersom antalet bevattningsda-ett av
från årsannolikt årligavarierar till mellan 20 och 60 ligger det bevattningsuttagetgar

m3.förmodligen intervalleti 1,5 3,5 miljoner Bevattningsbrunnama uteslutandeär nästan-
bergborrade.

Grundvatten används i viss utsträckning för uppvärmningsändamål.även Inom samhällena
återförs sannolikt det nedkylda till delen till grundvattenmagasinen,största medanvattnet
det landsbygden antagligen i bäckar eller diken. Hur mycket grundvattenutpumpas som

m3/årändamålanvänds för detta oklart. En bortpumpning 0,1 0,3 miljonerär förefallerav -
dock inte osannolik.

frånDet totala grundvattenuttaget Bjärehalvön Hallandsåsoch årligendärmed varieratorde
m33 och 6 miljonermellan 100 200 l/s. Huvuddelen grundvattnet utvinns berg-av ur-

grunden.

anslutning tillI tunnelbygget har inventeringar inmätningaroch enskilda vattentäkterav
genomförts längs den planerade tunnelsträckningen och dess omgivning, bilaga Case
170 bergborrade brunnar och 320 grävda brunnar finns registrerade undantaget ersätt-
ningsbrunnar. delEn dessa inventerades i anslutning till utsläppen akrylamid, sär-av av
skilt längs Vadbäcken. Dessutom har antal källor, dammytor och jordlagerrör registre-ett
rats.

Grundvattennivåer4.2.3

trycknivåer bådeGrundvattnets naturliga i jord och berg Bjärehalvön Hallandsåsoch
följer hög Enligt förundersökningeni grad topograñn. till tunnelbygget befann sig grund-
vattennivån i bergborrade längsbrunnar tunnelsträckningen vanligen mindre 10 underän m
markytan. Utmed de branta sluttningama Sinarpsdalen befanns grundvattennivåernamot
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stå lägre, vanligen 15 25 under markytan. I utströmningsområdena nedanför Hallandsåsm-
förekom och förekommer fortvarande artesiska förhållanden berggrundeni grund av
de grundvattentryck byggs vid grundvattenbildningen Hallandsås. Grundvat-som upp
tennivåerna i grävda brunnar längs tunnelsträckningen påträffades ofta 3 underl m mar--
kytan.

I bilaga 5 redovisas bedömning grundvattnets trycknivåer Bjärehavön och Hal-en av
landsås före tunnelbygget. I bilaga 6 nivåernaredovisas i tvärsektion det planeradeöveren

överensstämmelsenpåslaget. Sektionens läge framgår bilaga mellan topografinorra av
trycknivå framgåroch grundvattnets tydligt bilagomaav

Mätningar utmed den planerade tunnelsträckningen Hallandsås påbörjades Banverketav
under 1991. Kontrollprogrammet omfattar i huvudsak de undersökningsborrhål utför-som
des samband förundersökningen.i med Från Hallandsås långasaknas dock tidsserier som
visar grundvattnets nivåförändringarnaturliga år.under flera På Bjärehalvön finns fyra
mätstationer etablerats SGU under 1990-talet med syftet följa de be-som attav storaupp
vattningsuttagens inverkan Bjärehalvöns grundvattenförhållanden. Stationema beläg-är

Öllöv,vid Boarp, Perstorp och Glimminge, bilaga 4.na se

Boarpm6.h.
90

89 .

N V87

55 ..

85 .
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Figur 4.5 SGUs grundvatzenstarion Boarp. Markytans nivåi 90,0 ö.h.är m

Mätstationen i Boarp bedöms med hänsyn till läget representativ för de naturligamestvara
Hallandsås.variationema Mätdata sedan 1991 redovisas figuri 4.5. Liten grundvatten-

bildning lågamedför grundvattennivåer under påfyllnadmedan sker undersommaren en
höst och figuren framgårvinter. också tvåAv de åren,nederbördsfattiga 1996-att senaste
1997, formavspeglas i tydligt ökad grundvattensänkning, särskilt under 1997.av en

Grundvattenströmning4.2.4

På Hallandsås grundvattenströmningen i jordlagren och berggrundens oftastyrs övre, mer
uppspruckna, delar främst de lokala förhållandena.topograñska Uppehållstiden förav
grundvattnet kort innan utströmning sker lågpunkterär till våtmarker,i käl-terrängen som
lor och vattendrag.

Även grundvattnets regionala, djupare, strömning i berggrunden till delstyrs stor topo-av
Höjdområdenagrafin. Hallandsås kan betraktas inströmningsområden regionalsom av
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varifrånkaraktär grundvattnets lågläntaströmning sker omgivande områden. Idenmot mer
påverkas ocksåregionala skalan vattenförandeströmningen större sprickzoner, särskiltav

ocksådominerande NV-SO-ligade sprickzonema, vilka avspeglas i topograñn tydligasom
dalgångar. Djupgåenderaviner och vittring och leromvandlingen berget i sprickzonemaav

dock begränsande faktor förkan grundvattnets strömming i dessa.utgöra en

pågrundvattenströrrmingen berggrunden BjärehalvönDen regionala i och Hallandsås före
bilaga fråntunnelbygget redovisas i Underlaget uppgifter SGUsutgörs brunnsarkivav

nivåmämingar gjordes förundersökningende i samband medoch tunnelsträckning-som av
framgår tydligt hur Sinarpsdalen dränerar frånkartbilden grundvattnet bådaAv de höj-en.

Hallandsås. Fråndornrådena, Bjärehalvön och Bjärehalvön sker grundvattenströrrmingen
och Sinarpsdalendet omgivande havet i sydväst, i Grund-väster öster.samt motmot norr

Hallandsåsfrån Skälderviken i sydväst, Sinarpsdalen i ochströmmar västermotvattnet
Laholmsslätten i norr.

genomsläpplighethar skillnaderna i berggrundens betydelse.lokal skala EnskildaI större
genomsläpplighetsprickzoner med betydligtsprickor och omgivandestörre än bergmassa

De hydrauliskahuvudsakliga för grundvattnet. förhållandenade kantransportvägamautgör
gångar diabas harkomplicerade. I anslutning tillmycket ökad vattenföring it.ex.avvara en

ståpåvisats. branta skivorDiabasema, vilka kan såberggrunden i berggrunden, oftaärsom
Ävenför grundvattenströmningen. gångarbarriärerde kan amfrbolit harutgöratäta att av

dessamotsvarande betydelse generellt har lågsig ha vissvisat även vattengenom-omen en
leromvandling.grund vittring ochsläpplighet av

Berggrundens hydrauliska egenskaper4.2.5

berggrundenbrunnsarkiv visar den kristallinaSGUs Bjärehalvön ochStudier väst-attav
Hallandsås vattenforandeochuppsprucken idelen motsvarande berggrundär änmerra av

områden Bergborrade brunnar Hallandsåsflesta andra inom Sverige. harde en genom-
70 djupa och harmedian kapacitet 4 320 l/tim, 3,5snittlig jordtäckning. Mot-är mav rn

l/tim. 70för urberget i övriga landet 650svarande värden respektive 3 figur 4.6Avär m m.
också Hallandsåsframgår 25 de borras% brunnar 000 l/tim eller10attt.ex. av som ger

800 landet.jämfört med l l/tim i övrigamer,

utfördes bl.a.förundersökningen tunnelbygget 25samband med provborrningar längsI av
Borrhålens fråndjup varieradetunnelsträckningen. 30 tillden planerade 140 Uttags-m.

mellan och 30 000 l/tim. Utvärderingvarierade 0 hydrauliska ikapaciteten torrt testerav
genomsläpplighet och vattenföring,borrhålen visade variation i kopplad till de olikastor

förutsättningarna längs tunnelsträckningen.geologiska

och leromvandlingsprickfrekvens och omfattande vittringmindre vid denEn norra re
jämförelsevisrandzonen bedömdes medföra litenspektive södra genomsläpplighet ien

HallandsåsFrån centralarandzonema och in delar ökarberggmnden. sedan berggrun-mot
hela centrala delen tunnelsträckningengenomsläpplighet. Längs den bedömdesdens av

genomsläpplighet generellt mycket med hänsyn till kraftigtberggrundens antalstor, ettvara
brantstående, vattenföring.meduppspräckta, storzoner
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landetsJämförelse mellan Hallandsâs och urberggrund.övriga Till4.6Figur vänster
berg,vattenmängd brunnsdjup enligtoch till höger i SGUs brunnsarkiv.

box-plottar med medianvârden, kvartilers.k. och 5-F visarigurema
utläsasrespektive 95 -percerztiler. kan 25% alla brunnarT.ex. vidan av

Hallandsås 000 l/tim jämfört med 1 80010 l/tim landet.i övrigaänger mer

tvåkorttidsprovpumpades detill förundersökningen vattenförandeanslutningI mestav
I/s. Samtidigtprovborrhålen, repektive 8 medBP8 och BPl med 3 provpumpningen re-

observationshålgrundvattennivån omgivande ochi totalt 35 brunnargistrerades varav
visadeUtvärderingen provpumpningen bättrebrunnar. vattenförandegrävda avvar

väl med riktningenNV-SO-lig riktning, vilket för dominerandei deegenskaper stämmer
Hallandsås. pumptiden, 2Under den korta veckor, noterades tydligsprickzonema ca en

område,grundvattennivåema frånrelativtpåverkan till 2 kminom stortett uttags-uppav
påvisades hydraulisk kontakt mellangod bergborrade brunnarDessutom ochbrunnama. en

jordlagren.igrävda brunnar

kemi4.2.6 Grundvattnets

genomfördesför tunnelbygget provtagningtill förundersökningen och analysanslutningI
berggrunden befanns16 borrade Grundvattnet ii brunnar. alka-grundvattnet svagtvaraav
järn- och Hårdhetenallmänhet 7,5 med relativt höga manganhalter.varipHliskt över

vanligen4° 6° Järnhaltema 1 mg/1.mellan och dH.varierade överstegca

6-18-0847
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Nuliigesbeskrivning4.3

4.3.1 Vattendom

tillstånderhöll Banverket1992 Vattendomstolen Växjö tingsrätt, deldom 1992-1 l-24av
frångrundvatten två enkelspårstunnlarleda bort Hallandsås. Tillståndetatt genom avser

maximaltbortledning 3,5 l/s km tunnelsträcka eller sammanlagt 33 l/s från bådadeav per
tunnlarna släppa läckvattnet till Stensån Vadebäckenoch med 26 respektivesamt att ut 7

såvälDomslutet byggskedel/s. färdigbyggd tunnel.avser som

ytterligare vattendom deldom 1995-05-23 tillståndI erhölls leda bort grundvattenatten
mellanpåslagfrån Hallandsås.mitt Tillståndet förutom de tidigare tillåtnaett 33avser,

tunnelsträckningen, bortledningl/s för hela inträngande grundvatten i mellanpåslagetav
och anslutande arbetstunnel under byggskedet med maximalt 15 l/s efter reningsamt att
inñltrera läckvattnet till Vadebäckens och Vadbäckens vattensystem.

tillstånden,villkor förI vattendomama bl.a. med avseende kontroll läckvatten-ges av
trycknivâermängder och -kvalitet grundvattnets kvalitet och i omgivande brunnar.samt

Vattenbalans4.3.2

tunnelarbetena avbröts hösten 1997 inläckaget tunnelpåslagetNär till 35 l/s,var nona
påslagetmellanpåslaget l/sll och södra 9 l/s, Såledestotalt 55 l/s mätning 971006.

överstiger inläckaget tillåtnaoch grundvatten till tunnlar-na de mängdemaöversteg av
erhållna påslagetvattendomar. Videnligt inläckaget det tillåt-avsevärt större ännorra var

na.

Dräneringen berggrundvatten till tunneln har sannolikt medfört förändring i områdetsav en
grundvattenbildningen frånVattenbalans jordlagren till berggrunden har ökat.attgenom

grundvattentillgångenmedförDetta i jordlagren minskar och därmed utflödetatt även av
våtmarker,grundvatten till källor och vattendrag vilket i sin medför ytvattenavrin-tur att

från Hallandsåsningen i motsvarande grad minskar.

Grundvattennivåer och grundvattenströmning4.3.3

Hallandsås fungerarTunnlarna horisontalbrunnar dit grundvattnet strömmargenom som
från omgivande berglager. Efterhand fortskridittunnelbygget har betydande sänk-som

utbildats och grundvattnets utfördaningstrattar strömning de tunneldelamanärmast har helt
berggrundens varierandeförändrats. Genom sprickighet, lervittring och strukturer kan av-

olika i bergborradesänkningen närbelägna brunnar.storvara

trycknivåer utmed tunnelsträckningen tiden föreGrundvattnets har sedan byggstart följts
kontrollprogram. Efter handenligt brunnar sinat ochhar ersättningsborrningarett somupp

kontrollprogrammet reviderats.utförts har Sedan spridningen kontaminerat läckvattenav
påvisadesmellanpåslagetfrån har avståndantal brunnar frånäven störreett stort tun-

huvudsaknelsträckningen, i längs Vadbäcken, inventerats infogatsoch i kontrollprogram-
met.
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I antal undersökningsbrunnar har uppföljning trycknivåertätare grundvattnetsett en av
genomförts. Dessa fördelade längs tunnelsträckningen påverkasär och inte Vattenuttagav

mångavilket fallet med inventeradede enskilda samrnanvägningär vattentäktema. Enav
den maximala avsänkningen i dessa och övriga bergborrade förbrunnar har gjortsav re-

påslag,spektive figur 4.7.se

påslagetNorra

/’cyfl
JS6dra påslaget ‘
KU Noycke|E a X "/

.zv w

| 60-20n. Iero
,/;:

1 z.56 .
r

k.Domanr‘I g:lan:.- -‘J_--‘rn
InterpoleringFigur 7 avsänkning vid respektive påslagstörsta uppmättaav

Avsänkningen i figur 7 situationen under hösten 1997. Sedan dess harrepresenterar
grundvattennivåema stigit i samband med vinterns grundvattenbildning. direktI anslutning

nivåernatill den tunneldelen har stigit med 10 30 framgårbilaga 7 grund-Avnorra m.-
vattensituationen i nuläget, 1998. Grundvattennivåerna nivåkurvorredovisasmars som
med 30 ekvidistans. Grundvattenströmningen sker nivåkurvoma,vinkelrätt frånm mot

nivåer.högre till lägre

bilaga grundvattennivåerI 8 redovisas nulägets i berggrunden tvärsektionlängs samma
bilagai Den avsänkningen vid tunnelpåslaget, jämföra75 medattstorasom norra ca m

framgår100 i oktober 1997, liksomän grundvattendelaren tunnelnvästerattmer m om
förskjutits betydligt Sinarpsdalen. Vid den brantanärmare sluttningen Sinarpsdalen harmot
grundvattensänkningen till 10 i observationsbrunnamauppmätts i kontrollpro-ca m en av
grammet.

påslagetVid kan mindre avsänkning märkas i vissa riktningar till 2-3 kmnorra en upp
avstånd från mellanpâslagetde inre runneldelama. Vid kan mindre avsänkning märkas ien
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påslagetavstånd. berggrundentill km Vid södra avsänkningen i1vissa riktningar ärupp
inre del, i övrigt begränsad.anslutning till tunnelnsi direkt ärstor men mer

grundvattennivåema sänkts Detta hari jordlagrenmedförtharTunnelbygget även att av.
Hallandsås. 70sinade grävda brunnar Avform antalsig iminst visatinte ett stort caav

påbörjades 50 jordbrun-fördjupats sedan tunnelbyggeteller änbrunnar ersatts var mersom
påslaget grundvattensänkningen idethuvudsak i anslutning tilliDet är somnorranar.

40 inompåverkan jordlagren. Närmare brunnarbrunnar imedförtberggrunden enen
hälftenochungefär hälften jordbrunnarfrån hartunnelnkmradie l ersatts varavcaav

påslaget har 30 grävda brunnartill det södraI anslutningbergborrade brunnar. ersattsca
schaktarbe-påverkade i anslutning tilldräneringhuvudsakibedömsdessa genomvaramen

mellanpå-tillgängligt underlag, videnligttunnelpåslaget. brunnar har,Ingaför ersattsten
slaget.

Omgivningspåverkan4.3.4

omgivningspåverkan kraftigtskett, delspåbörjades hartunnelbyggetSedan av-genomen
från akryla-grundvattennivåer, föroreningsspridning restprodukterdelssänkta avgenom

injekteringsmedel.rnidbaserade

Grundvattensänkningen
påverkatsomkringliggande brunnarallt flerfortsatt hartunneldrivningenEfterhand som

grävdabåde bergborrade brunnar ochgrundvattennivåer. har gälltDetsjunkandegenom
vattenförsörjningenproblem medharåtskilliga fall sinat. Därigenomibrunnar upp-som

borradefördjupat tidigarei dessa fallBanverket harantal fastigheter.förkommit stortett
till detanslutningbrunnsborrning, alternativtbrunnargrävdaellerbrunnar ersatt genom

grundvattennivånPå avsänkningamadeFörslöv. grundkommunala nätet stora somavav
marky-200 undertill djup, 150ofta utförtsersättningsbrunnamauppkommit har stort m-

tai..

sinat,bäckar och dammarflertal källor.från lokalbefolkningen haruppgifter ävenEnligt ett
inteuppgifter föreliggertunnelpåslaget. Några stöder dettasäkrasärskilt vid somnorra

åtminsto-vattentillgångenpåverkan kan ha skett,uppenbartbedömsdet att en avsommen
utströmningsornrådenvåtmarker ligger normalt iåret. bäckar ochKällor,delarunder avne

grundvattenpåverkanOmfattningentillförseln grundvatten.beroendedärföroch är avavav
tonår, måste beaktas vidvilketnaturlig följdjämställas medsäkerligenhittills kan aven

också viktigtDetpåverkan ekologiskaeventuell det är attbedömningen systemet.av
torrår.betraktaoch 19971996beakta är attatt som

omfattninggrundvattenförhållandena i betydandesåledes påverkatharTunnelbygget
strömningsförhållanden Bjäre-grundvattennivåer ochhar inteHallandsås. Däremot

påverkats.halvön

öroreningsspridningenF
genomförts vidGil m.fl. harinjekteringsmedel RhocaakrylamidbaserademedTätning

tunnel-1500 1132 vidtotaltuppgift användespåslagen. Enligtalla ton norraca varavtre
påslaget.mellanpåslaget vid södraoch l7vidpåslaget, 358 ton
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drackfrån uppmärksammades kortunnelbygget närFöroreningsspridningen vattnetsom av
mellanpå-frånläckvattenutgjordes enbartförgiftades. DettaVadbäcken nästani vatten av

avbördats till upprin-akrylamidkoncentrationerinitiellt mycket högamedslaget somav
ningsområdet Vadbäcken.för

påverka nedströmsochförorena grundvattnetkundeläckvattnet ävenFör avgöraatt om
brunnarinventering1997genomförde SGU i oktobergrundvattentäkterliggande aven

områden till 3trycknivå stodi vissagrundvattnetsvisade sigDetVadbäcken.längs att upp
kontaminerat bäck-infiltrationmedfördeintilliggande bäcken. Dettai denlägre än avenm

brunnar. Detnärliggandeföroreningsspridning tilldärmedochgrundvattnettillvatten en
påverkades.Vadbäckenanslutning tilli omedelbargrävda brunnarhandförstai somvar

Stensån. Det be-tillkontamjnerade läckvattnettunnelpåslaget avbördades detFrån norra
ochföroreningamaStensån utspädningmedfördevattenflödet itydligt enstörre aven

föroreningshaltemapåslagetsödraLaholmsbukten. Vidtilldessasnabb vartransport av
Vadebäcken.tillläckvattenpåverkan utsläppnågon vidmedförasmå förförgenerellt att av

påvisas.kunde intepåverkats utsläppenvattentäkterNågra avsom

kraftigt.från avtagittunnlarnapåbörjad läckvattnetreningefterharFöroreningshaltema av
såväl brun-halterna i1998-03-12PM 3från Livsmedelsverket" att"InformationI anges

från tidigareflertaletHallandsås ochminskatvattendrag avsevärt vattnetattsomnar
restriktioner.åter användasVadbäcken kanutmedbrunnarförorenade utan

förorenadekunnafrån har bedömtstunnelbyggetschaktmassor150 000 avCa varaton
påslaget. Un-Stensån,vidupplagdaHuvuddelenakrylamid. är norr om norramassornaav
mellanpåsla-frånpåvisats. Massorgrundvattnetkontarnineringvissharupplagetder aven

Helsingborg.banvallen söderdenockså till delarhar använts omav nyaget

kontamineras berg-injekteringsmedelakrylamidbaserademedtunneldelarde tätatsI som
hålls förore-Dessutombildar läckvatten.ochtunnlarnarinner indetgrundvattnet när mot

Så längeinjekteringsmedel.härdattätskärmberget bakomdel kvar ivisstillningama aven
föri bergmassan,föroreningarspridningenförhindrastunneln sker utdränering avaven

Saneringsarbcten medrecipienter.och/ellervattentäkteromgivandetillvidare transport
pågår.förorenade grundvattnetdetoch behandlasuccesivtmålsättningen tappaatt av

förutsättningarFramtida4.4

effekternaDels hargrundvattensituationen.framtidaförväntadebeskrivs denföljandeI det
grundvattenförhållan-dels harbelysts ochtunneldelarutfördatätningfullständig avav en

Somstuderats.vattendomenligttillåtligt inläckagetunnel medfärdigbyggdfördena en
utförts.grundvattenmodelleringharbedömningamastöd för en

geologiska ochförenklad bild degjord och byggeröversiktligtModelleringen är aven
innebärvilkethar använtsförhållandena. regionalt attEtt angreppssätthydrogeologiska

förtillräckligadockbedömsResultaten attavvikelser.till lokalahänsynmodellen inte tar
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helhetsbild de framtida förutsättningarna och vissa preliminära slutsatser har ock-ge en av
så kunnat dras.

Grundvattenmodell4.4.1

Matematiska modeller kan användas verktyg för simulera olika händelseförlopp,attsom
påverkarhur grundvatten omgivande grundvattennivåer och grundvatten-ettt.ex. uttag av

efterströmning viss tid. Vid all grundvattenmodellering byggs först begreppsmässigen en
bild, s.k. konceptuell modell, skall de verkliga hydrogeologiskarepresenteraen upp som
förhållandena. måsteDenna sedan kalibreras och verifieras förhållandenkända ochmot
rirnlighetsbedömningar.

Konceptuell modell
Den konceptuella modellen kan betraktas förenkling verkligheten, uppbyggdsom en av av

fråninformation geologiska och utfördakartor undersökningar. Viktiga delar modell-av
uppbyggnaden randvillkor föransättningen modellens de geologiska forma-är gränser,av
tionemas avgränsning och hydrauliska egenskaper grundvattenbildningen. Modellom-samt
rådet omfattar Bjärehalvön delen Hallandsås.och Längs kustlinjenvästra grund-antasav

trycknivå i likaberggrunden med havsytans nivå områdetsoch längs södravattnets vara
och för kartbladet C Halmstadgräns 4 SV nivåerna utgångs-östra gräns har medsatts

frånpunkt värden och markytans topografi.uppmätta

Följande antaganden och förenklingar har gjorts. Berggrundens egenskaper i djupled har
antagits konstanta. Vidare beaktas enbart berggrundsakviferen, d.v.s. ingen modelle-vara

grundvattenförhållandenautförtsring har i jordlagren. Topograñns förbetydelse grund-av
vattennivåer och grundvattenströmning i modellen varierande grundvattenbild-styrs av en

uppdelad i utströmningsområden.ning, in- och

medförSammantaget detta översiktlig modellering i regional skala kunnat göras,att en
baserad 2-dimensionellt Den numeriska modellenangreppssätt. utgörs rutnätett ettav
där varje sådancell har storleken 250x250 I varje utförs ellercell beräkningar, simule-m.

trycknivåringar, grundvattnets under olika förutsättningar.av

Kalibrering modellenav
utifrånBerggrundens genomsläpplighet har bedömts topografi, tolkade sprickzoner och

fråninformation tidigare undersökningar. Berggrundens genomsläpplighet hydrauliska
lO7Hallandsåskonduktivitet inom ochBjärehalvön har tilldelats mellan 3xvärden och

4,2x105 allmänhetrn/s. Sprickzonema har i tilldelats högre omgivandevärden denän
bergmassan. anslutning och tunnelpåslagenI till de södra dock hänsyn tagitshar tillnorra

påvisade lerfyllnader medföri sprickoma tätande egenskaper.att

Grundvattenbildningen till berggrunden har utgångspunkt frånmed riktvärden,ansatts nu-
området. förhållandenlägessituationen topograñn i Under naturliga bedöms grundvat-samt

tenbildningen till berggrunden i storleksordningen 100 Hänsyn har dock tagits tillvara mm.
fråninñltrationen grundvatten jordlagren ökar berggrunden,med trycksänkningen iatt av

områdena Hallandsåsvarför högläntade och Bjärehalvön tilldelats grundvattenbild-en
mm/år. låglänta områdena150 Hallandsåsning till De utanför bedömtshar utgöraupp
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år.uppåtriktat flöde 10utströmningsområden i berggrunden Vissa in-med ett om mm per
mm/år.områden grundvattenbildning 20termediära har tilldelats omen

trovärdigtkonceptuell modelluppbyggnadenEfter sätt representerarettsomav en
genomfördes kalibrering modellenföre tunnelbyggetgrundvattensituationen moten av

Kalibreringengrundvattennivåer läckvattenmängder i nuläget. visadeochuppmätta en
och simulerade värden,mellan figur 4.8.överensstämmelsetillräckligt god uppmätta se

berggrunden effekteri topografiskalokala variationerSpridningen förklaras samt avav
cellerEftersom modellen arbetar med storleken 250x250modellen.beaktasinte avavsom

enskilda sprick-cell medför detta vattenförandevarjeegenskaper inomoch konstanta attm
lokal skala inte kan hanteras.ior

4.8Figur
simuleradJämförelse mellan

grundvattennivåoch uppmätt- I80160i2o noiooao nulaget.för uUppmlnnlvl

denberggrundens effektiva porvolym,avseendeutförtskänslighetsanalys harEn genom
icke-stationärabetydelse för beräkningarDenna harmagasinskoefñcienten.s.k. stor av

modellen har maguins-läckage och tätning. Iåterhämtningstiden efterförhållanden, t.ex.
övriga berg-sprickzonema och 0,3 % i denidevärdet 0,5 %koefficienten tilldelats större

grundvattenbildningen visar dennaavseendemedkänslighetsanalysUtförd attmassan.
förväntas.grundvattensänkning kanför hurmycket betydelsehar storstor somen

två borrhålden provpumpning iutfalletverifieratsmodellenI övrigt har mot som ge-av
varvid godtunnelbygget,förundersökningen samstäm-mednomfördes sambandi enav

erhölls.mighet

Vattenbalans4.4.2

Vattenbalanstunneldelama kommertillinläckagetnuvarandetätning det systemetsVid av
Dräneringen grundvatten-till ursprungliga.återhämtas detviss fördröjning,med avatt, en
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också grundvattentillgångmedföramagasinet upphör vilket kommer ökad i jordlag-att en
våtmarker ochliksom ökad utströmning till källor,grundvatten vattendrag.avren en

fárdigbyggd tunnel med inläckage nuvarande vattendom kommerFör enligtetten en suc-
jämviktstillstånd uppnåscessiv dränering bergmassan ske, tills dess mellanatt ettattav

omgivandeinläckaget till tunneln och grundvattenbildningen till berggrund. Jämfört med
omfattande tunnelnsmedför tätningen inläckaget i delnuläget den minskaratt norramer

tunnelsträckningen.fördelas jämt längs den övriga Inläckagetoch inläckagetatt mer av
varieraförutsättningarna dock betydligtgrundvatten och berget kommer undertätaatt att

Grundvattentillgången påverkansornrå-ijordlagren, inom tunnelnsfortsatt tunnelbygge.ett
mindre före tunnelbygget liksom utströmningende, kommer grundvatten tillänatt avvara

våtmarkerkällor, och vattendrag.

Grundvattennivåer och zrundvattenströmning4.4.3

nuvarande inläckageTäming av
återställs trycknivåer,Vid fullständig tätning nuvarande inläckage grundvattnets medaven

Ãterhämtningstidenviss fördröjning, till de ursprungliga. bedöms enligt modellberäk-en
två åruppgå tunnelpåslaget mellanpåslagetmindre för södra och nå-ningarna till än samt

Återhämtningenpåslaget, år.för 2 3 illustreras i figur 4.9längre diffe-got norra ca som-
påverkad grundvattennivå.opåverkadmellan ochrensen

årNuläge 0,5g/""l/

e,

Simulerad återhämtning grundvanennivåer efter fullständigFigur 4.9 tätningav av
tunneldelarutförda
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Inläcka nuvarandeenligt vattendomge
Om tunneln utförs enligt vattendom d.v.s. med inläckagemaximalt 3,5 l/s och kmett av

erhållstotalt 33 minskadl/s avsänkning vid påslaget. För övriga tunnelsträck-en norra
bibehållsningen alternativt ökar avsänkningen. Modellberäkningama visar det kan dröjaatt

till år10 innan avsänkningstratten kring tunneln fullt utvecklats, figur 4.10.upp se

zár //‘
//

i i

år5 fx

-/ Äi II
PåverkanFigur 4.10 vid inläckage enligt vattendom. 33 l/s, för färdigbyggd tunnelen

Simuleringen grundvattnets sänkning i figur 4.10 påverkaninte hänsyn till undertarav
bvggskedet vilket viss osäkerhet i utfallet efter år.l och 2 Däremot har det ingenger en

förnämnvärd betydelse situationen efter 5 år. framgårrespektive 10 Som modellberäk-av
nin den stationärakan grundvattensänkningen förväntas överstiga 10 inom 25arna ettm ca

områdekm tunnelbygget. I direkt anslutning till tunneln kan grundvattensänk-stort runt
ningen lokalt överstiga 20 bilagaävenm, se

Omgivningsgåverkan4.4.4

Tätning nuvarande inläckageav
Ãterfyllnaden grundvattenmagasinet till de nivåernaursprungliga kan medföra vissaav
förändringar i berggmndvattnets kvalitet jämfört med före grundvattensänkningen. Grund-

innehållnaturliga järn och åtminstonekan, i inledningsskede,vattnets ökaav ettmangan
de redan höga vilket påverkahalterna, kanutöver vattenkvaliteten i enskilda borrade brun-

i omgivningen.nar

Vid långsiktig påverkanbedömningen eventuell det måsteekologiska hän-av systemet
effekternatill de kraftigt avsänkta grundvattennivåema under 1996 tilltas 1998attsyn av

7-18-0847
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tonårsäkerligen kan jämställas med serie naturligt kan inträffa påverkaochen av som
grundvattentillgången i jordlagren och berggrunden.

inläckage enligt nuvarande vattendom
färdig tunnel med inläckage grundvattenFör tillåtnanuvarandeett motsvararen av som

erhållsmängder grundvattensänkning i berggrunden med 10 inom avståndänen ettmer rn
km, bilaga Trycksänkningen2 påverkansornrådetinom medförmest ca seav som en

grundvattentillgångminskad jordlagrenfortvarigt i vilket påverkari sin utströmningentur
Ävenvåtmarkertill källor,grundvatten och vattendrag. de naturliga variationemaav om

bedöms källor och grävda brunnar områdetkan i oftare kommer sina lik-stora att attvara
våtmarker Utströmningsornrådenauttorkningen och vattendrag. ofta värdeful-utgöravsom

mångfaldspecifikla med beroende tillförselnär grundvatten ochnaturtyper en som av av
mättade jordlager. Om tillförseln ytligt utströmmande grundvatten kanupphöravav san-

långsiktigt påverkas.ekologiskanolikt det systemet

Slutsatser4.4.5

modellberäkningarna preliminärResultatet bedömning vad kan förväntasärav en av som
utförda tunneldelar fullständigt eller tunnelbygget slutförs helt enligttätas omom nuvaran-

vattendom. Däremot inte möjligheterna teknisktde tunneldelamatätaatt motges svar
grundvattnet. För fortsatt tunnelbyggedet inläckande möjligheterna reduceraärett att

grundvattenpåverkan nivåtill miljömässigt acceptabel helt beroende inläckageten av om
tätningsåtgärderminskas i motsvarande omfattning. Fortsattakan problem medgenom

inläckande grundvatten bedöms mycket sannolika fortsattvid tunneldrivning.som en

kmzUtförda modellberäkningar visar betydande grundvattensänkning inom 25att etten ca
påverkansområde förväntas för färdig tillåtnakan tunnel, de mängdernaävenstort en om

överskrids.inläckande grundvatten inte Den minskade utströmningen ytligt grundvattenav
våtmarksområden Hallandsåskällor, och vattendragtill bedöms kunna medföra en
påverkanlångsiktig ekologiskadet i vissa utströmningsområden. Ett bättresystemet

beslutsunderlag behövs dock med avseende ekologiskt känsliga miljöer och naturvärden
Hallandsås långsiktigt påverkaspå och hur dessa kan grundvattensänkningen.av

påverkan grävda och borrade brunnar dåFramtida bedöms mindre problem des-ettav vara
omfattning redan haroch i med djuparekan bergborrade brunnarersättas, stor ersatts,sa

viktigtalternativt kommunalt Det dock beakta idagbrunnar inteär ärvatten. att att som
påverkaspåverkade, med tiden kan komma grundvattensänkningen.att av

fortsatt tunnelbygge HallandsåsInför diskussionerna avseende kan det vik-ett genom vara
effekterna inläckande grundvattenskilja under byggskedet och för färdigtigt att av en

inläckage och grundvattensänkningar i byggskedet behövertunnel. Stora inte medföra en
omgivningspåverkan dessa lokala och begränsade i tiden. Det viktiga denär ärstor attom

långsiktiga grundvattensänkningen i anslutning till färdig intetunnel medfören en, ur
omgivningspåverkan.miljösynpunkt, oacceptabel Inför eventuellt fortsatt tunnelbyggeett

frågeställningar iutredas fördjupad miljökonsekvensbeskriv-bör dessa närmare, t.ex. en
byggprojektet.ning av
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Geologins betydelse5

Hallandsås, skånskaliksom övriga urbergshorstar, resultatet omfattandeär tektoniskaav
gårrörelser berggrunden. Dessa störningari i VNV-OSO-lig riktning och tunnelen genom

Hallandsås ungefärkorsar vinkelrätt. De markanta defonnationema i berg-mestzonema
grunden kan förväntas vid den förkastningsbranten. ocksåeventuellt i söder. Stör-norra

iningama har resulterat spröd uppsprickning berget efter branta sprickor. I spricksys-en av
stårhar diabaser in, vilka branta skivor iträngt berggrunden. Vid diabaskon-temet nu som

taktema har ofta förnyade rörelser Uppsprickningen berggrunden ocksåharägt rum. av
lokaltmedfört vittringen kunnat djupet och leromvandla berget. Sprödaatt zoner

leromvandladeomväxlande med kan därför förväntas.

åsenlängsstörningszoner med förekommer amfrbolitgångarFörutom sprickor och som
Ävenåsen tunnelns riktning. påverkari dessaskär förutsättningarna föröver ett run-zoner

väsentligt.högst Andra faktorernelbygge betydelse gnejsemas i allmänhetär ärstorsom av
Konformt ocksåflacka strukturer. med gnejsema ligger del de äldre amfiboliter-storen av

svårbedömd,Frekvensen dessa vikt eftersom deformationär och vittringstorna. av men av
kontakterna.ofta förekommer vid Undantagsvis ocksåkan flacka, diabasgångarmindre

förekomma.

påverkantektoniska medför dåligDen berggrunden, förutom mycket bergkvalitet iatt en
betydligt vattenförandevissa delar, vad normalt för svensk urberggrund.är äränmer som

Brantstående sprickzoner med betydligt genomsläpplighet omgivande berg-större änen
de huvudsakliga för grundvattnet. Vattenföringen i dessautgör transportvägarnamassa

bestäms, förutomsprickor berggrundens egenskaper, bl.a. topografrn, den effektivaav av
och dennederbörden hydrauliska kontakten mellan berggrunden och täckande jordlager.av

Sammanfattningsvis kan konstateras Hallandsåsgeologin komplicerad och detäratt att
finns rad geologiska faktorer mycket betydelse påverkaroch förut-är storen som av som

Hallandsås. Förhållandenasättningarna bygga tunnel besvärliga vadäratt änen genom mer
förväntasnormalt kan i någotsvensk kristallin berggrund, inte unika försättsom men

Hallandsås. baraDet kan understrykas kvalificerad geologisk information grund-äratt en
förutsättning för genomförandetläggande mark- och underjordsarbeten, med teknikrättav
miljömässigtoch sätt.ett
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BYGGA BERGATT I
ANGREPSSATTVILLKOR OCH

SveBeFoCiv Emmelin,ing Ann

mängd anläggningar under UtbyggnadI Sverige mark.finns vattenkraft, försvars-storen av
oljebergrum pågåendetunnelbana, har inneburitanläggningar, utveckling teknikmm en av

mångaDet sakens dessa anläggningaroch utrustning. ligger i såinte välärnatur att av
dekända bland allmänheten flesta tjänar allmänna syften. Stockholms bergrundtrots att ge-

ändamåltill nätverk tunnlar olikanomkorsas exempel för och avlopps-ett vatten-av av som
Hur bygger bergoch tele, jiärrvämte dockförsörjning, i allmäntinte käntär ochmm. man

uppenbart för man.gemene

beskrivs översiktligtI det följande villkor och för undemrarksprojekt såangreppssätt desom
anspråk påidag. Beskrivningenvanligen genomförs inte heltäckande, blandgör att vara

därför projekt unikt och kräver särskildavarje sina ställningstagandenär med hän-annat att
bergförhållandentill aktuella och anläggningens funktion. Avsikten dockärsyn att ge en
förståeLse byggandebild iberg.allmän och för

Att avgöra vilket byggnadsmaterial harman

frånbygga i berg skiljer sig uppföraAtt hus. När bygger hus väljer lämpligaatt utman man
Produktbladbyggmaterial och komponenter. finns specificerar tekniska egenskaper ochsom

användningsområden.redovisar avsedda Krav hållfasthet och andra finnsprestanda i stan-
darder föreskrifter. Alternativt tillverkaroch sitt byggnadsmaterial så uppfyllerdetattman
vissa krav. Till tillverkarexempel betong med hållfasthetvissvattentät efterman en en ett
visst, fastställt Material skadat eller uppfyller kravenär kasseras. Uppförandetrecept som

huset kan i förväg,detaljplaneras den valda tekniska lösningen gårvet attav man att genom-
föra och har relativt god säkerhet vad gäller såväl ekonomi tid Avvikelser kan huvudsak-som
ligen hänföras till eller projekteringsmissar.planerings-

förhållandenaNär bygger i berg annorlunda Manär använder byggnadsmaterial bergman ett -
egenskaper i förhand bara delvis kända. Att samla informationär berget kostsamtvars ärom-

föroch varje ytterligare undersökningspunkt eller måste-metod därför kostnaden vägas mot
den information förväntar sig erhålla Detta medför interaktivtnyttan förfarandeattav man ett

utifrån första bildendär den de byggnadsgeologiska förhållandena gör tillman av ansatsen
varefter utifrån föreslagenlösning, lösning undersökning i fält försöker bedöma deman genom

förutsättningarna,viktigaste varefter detta till förgrund ytterligare undersökningartas etc.
Omfattning, inriktning antaletoch undersökningsomgångar geologins komplexitetstyrs av men

också bero tänkt entreprenadform.kan tidplan och ibland projektets finansiering.även
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ofta indirekt,får vid sin undersökning d inte direkt deninformation är mäterDen s manvman
förekomst krosszon,fastställa, istället indikatorvillegenskap tex utanav en en egen-man

hastighet i krossat iexempelvis borrens berg högre det okrossadefalldetta är äniskapen; att
såledesundersökningen och egenskapen ligger tolkning, kanMellanberget. momentett av som

undersökningarna stickprov, mellan vilkakomplicerat Dessutommindre utgörellervara mer
varierar.förhållandena

vanligen projektören,det planlagt och tolkat undersök-handlasentreprenaden ärNär upp som
berget När bygget påbörjasbästa uppfattningen väl själva ochdenharningarna. omsom

får påytterligare kunskap och manskapet plats inne i tunneln lärbergettunneln penetrerar man
Även drivningen finnsväl. under dock tolkning eftersommycket vissaberget momentkänna av

så successivt framväxandeDen vis bilden bergetuppenbara. skallfenomen är av genom
olika nivåeroch kommuniceras och ligger till förformuleras grund valprojektethela av
förstärkningsinsatser. Dendrivningsteknik, tätnings- och slutligaentreprenadforrn, känne-

förutsättningarna finns förstbyggnadsgeologiska därmed sedan fär-tunnelnde ärdomen om
färdigprojekteradtunnel förräningen den byggd.kandigbyggd. Man är ärsäga att

Bergbyggnadsteknik

hårda,del uppbyggd kñstallinaberggrund till berganer. Under den sistaSveriges är stor av
vittrat berg och fördehyvlade isen bort lösa jordar. Dettanedisningen har inneburitstora av att

distinkt mellan jord hårdaoftast har och berg och detSverige berget liggervi i gräns atten
lättåtltomligt. Vi har förhållandenytligt och för På mångabygga i berg.relativt attgynnsamma

förhållandena betydligt mindrei världen med andra mjukareställen är typergynnsamma av
spänningsförändringar, uppkrossningbergartsbildningar och omvandling berget tillsamt av

hårtdriftkontinentalplattomas och belastande Gränsenbl klimatföljd mellan jord ochaav
övergångszon med mäktighet ochberg kan avgörandetän gräns, vadstorensnarare vara en

berg självklartvadjord och är ärär somsom

erhållitsin gruvtradition mycket goda kunskaper bergSverige har och bergbryt-genom om
gåttkunnande sedan i till bergbyggama.ningsteknik, Gruvindustrin bildade ocksåett som arv

maskinerutveckling och borrstål.för sprängämnen,basen av

vårförutsättningar, gamla gruvtraditionGeologiska och teknisk utveckling i samverkan har
Sverige till stark bergbyggamation.således gjort Med denna harbas svensk teknik och kun-en

attraktivt internationellt fåttblivit och har tillfällenande även vidareutveckla teknik ochatt
för andra och radikaltklara bergförhållanden.verktyg även sämreatt

byggnadsmaterial låter sig inte enkeltBerget beskrivas antal tydligaettsom parametrargenom
i berg därför fortfarandetekniken bygga i högoch empirisktär grad grundad, d haratt v s man
erfarenheter fråntill tidigarelita arbeten.byggare Mycken erfarenhet finns samlad i såattsom

bergklassificeringssystem. Generellt kankallade klassificeringssystemsägas byggeratt ett
berganläggningar.studier redan byggda Den sammanställt har listat de olikasystemetav som

förekomst sprickorbergpararnetrar t han bedömt avgörande för förstärk-ex av som tsom ex
varjeFör studie har sedanningsbehovet. ochpoängsattsparametrarna poängensumman av

förstärkningsinsatsden gjort. Genomlistats bedöma motsvarande tårmot man att parametrar
förstärkningenför bestämma iunderlag det aktuella projektet.attman

utveckling datortekniken harDe tidernas möjliggjort beräkningar ochavsenare artav en om-
tidigare möjliga Detta,fattning, tillsammans med parallell och ömsesidigt pådri-varsom en

utveckling instrument för de mycket småvande mäta rörelser uppkommer iatt detav som

8-18-0847
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kvarstående berget vid berguttag, har inneburit kan modellera bergetsatt beteende.man nu
Modellering innebär med passningsförfarande matematisk beskrivningatt ett görman en av
berget. I datormodellen kan vad händer ipröva det kvarvarande bergetman närsom tar utman

förstärker Vid förstaoch bergrum. den modelleringen använder indata frånett förunder-man
sökningen. Vid byggandet fårtunneln bergmassanmöta i verkligheten och kanav man
förbättra indata. Man karterar berget, dess rörelsermäter och jämför med vad modellen

På så förbättrarförutsagt. vis successivt modellen förutsägelsemaoch fåroch underlag förman
drivning förstärkning.ochatt anpassa

Oavsett vilken metod eller kombination metoder använder driver förstär-när ochav man man
sin tunnel ligger i botten filosofinker utnyttjar bergets självbärande förmågaatt Förenklatman

uttryckt kan berget huvudsakligen bärsäga sig självt medan de förstärkningsinsatserattman
bidrar säkra lösa bergpartiergör närmast tunneln.attman genom

främstResonemangen har berört bergrummets stabilitet såVäl föravgörande insatsernaovan
kostnaderna vid bergbyggeoch kraven tunnelnsär vattentätheL Kraven utgår från miljön i

fokussjälva tunneln, har alltmer kommit flyttas till den omgivande markenatt och demen
sättningsskador,skador, kan uppkomma alltförtex inläckage till tunnelnettsom stortp g a

åtföljandemed grundvattensänkning. För bedömning vad godtagbarär vatteninläck-av som en
krävs skaffarning sig kännedom berört områdesatt utsträckning och dessman om vatten-

markförutsättningarbalans, och bebyggelse. När den godtagbara inläckningen fastställts, gäller
såbyggadet tunneln denna inte överskrids.att att

Såväl klassifrceringssystemen datormodellema har sina begränsningar. Varje enskildsom
metod eller modell goda bedömningar bara for förhållanden likartade dem deger utvecklats
för. faktorerDe betydelse svårsärskiltär bedöma och kanatt orsakavars kostnaderextrasom

ofta eller udda, projektspecifika företeelserär låtervatten enkelt sig kvantifieras försom att
någotihanteras eller modell. Hanteringen dessasystem kommer därför mycketav att vara

beroende organisationden och beredskap byggt med de engageradeav man upp, personemas
kunnande, erfarenheter, befogenheter och kontaktnätegna

Patter och entreprenadformer

Beställaren den beställerär anläggning och det gäller berganläggningar,närsort. oftaen ett
statligt verk, kommun eller industri.störreen en

Projektörema de utformar ochär konstruerar anläggningen. Desom olika disci-representerar
pliner och arkitekter, bergtekniker,är geohydrologer, betongkonstruktörer och installatörer.
Projekteringen, d produktbestämningen, i allt byggandegörs etappvis. Förstv s kommer pro-

gårgramskedet där från idé till beskrivning och angivande funktionellaman krav anlägg-av
ningen. Sist kommer detaljprojektering redovisas i k bygghandlingar, desom hand-ärs som
lingar har sig efter byggplatsen.rätta Näratt det gäller bergbyggandeman slutförs iregel
detaljprojekteringen och till påträffadede förhållandena pågåendeunderanpassas bygge.

Entreprenören den faktisktär utför själva byggandet.som

åtagandenDe krävs för genomföra projektet fördelaskanatt olikasom mellan de nämnda par-
Fördelningen och befogenheterterna. uttrycks med hjälpav entreprenadformen.,ansvar av men

inom entreprenadformäven kan fördelningen variera Föreliggandesamma beskrivning där-är
fullständig,för syftar till visa viktiga grundprinciper.attmen
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beställarendetaljprojekteringen självgeneralentreprenaden ellerI denne anlitadegörs av av
så stårdet i de beställaren tillhandahållnakonsulter. Entreprenören bygghandling-gör som av

går utföra,lösningarna förOm föreskrivna det påträffadede i verklighetenatt tex attama.
förutsätts, sigvad vänder för fåannorlunda till beställarenberget än entreprenörenär attsom

bygghandlingar.revideradedirektiv, d v s

detaljprojektering och framtagandesker bygghandlingarI totalentreprenaden entrepre-av av
påbörjas därefterprojekteringen projekteiingsorganisationinnebär ochDettanören. att enav

organisation anlitadetill eller dennelämnas utgörs entreprenörensöver som av egnaen ny av
således den slutliga detaljprojekteringen så beställarenkonsulter. Dessa har degöraatt att av

uppfylls.kravspecifikationemaangivna

Även fleraeller egentligen i byggandetsamhället Med samhälletär parter.pan.en avses a
tillståndoch tillsynformulerade lagar dessa Samhället mångasamhället harisamt avav

finansiär,roll i projektinfrastnikturprojekt där det inteäven beställare. Samhälletsärsomen
ocksåorganisationer deoch sittmedborgare är enär konkretagerande mycketparter genom

planering och utförande. I fallpåverka anläggnings vissa lederkan detta till andraagerandeen
anläggnings utformning, iförändring vissa fallbeslut och orsakar det tidsfördröjningarenav

kostnadsökningar.och

geologisk förundersökningProjektering och

för i berg innebär växelspelProjektering bygga mellannära geologisk förundersökning,ettatt
undersökningsresultat och design. Medutvärdering design här bestämning berg-av avses av

förstärkning åtgärder.fonn, och andraläge ochrummets

genomgångstudieförsta preliminär befintligtI görs material geologiska ochenen av som
topografiska inventering befintligakartor. berganläggningar och resultat eventuella tidi-av av

Syftet områdets lämplighetundersökningar. förär avgöra berganläggning ochattgare atten
fortsättning.underlag för beslut om

undersökningar platsI där geologin karterasnästa görs geofysiskaoch olikasteg ytan
seismik kan Vidmätmetoder användas. seismisk undersökning registrerartexsom en man

tvåvågutbredningen borrhål,mellan mindre sprängladdningnär bringas idetonera deten att
borrhålet. Sprängvågens hastighet beror bl hur berget Oavsett vilkatätt undersök-ena ava

används syftetningsmetoder uppskatta bergartsgränserär indikeraatt störresom samt att
krosszoner i berget. Resultatetsvaghetszoner, underlag förutgör bestämma anlägg-tex att

Särskilt förningens form. anläggningarläge och i bebyggda områdentätt dockdetär regelsom
faktorer geologinandra bestämmer lokaliseringen.än som

Med översiktlig kännedom berget och bestämt läge för den anläggning villett bygga,om man
för detaljerade undersökningar.det dags Med borrningarär stickprov i berget.gör man

registrera fortAntingen nöjer sig hur borren sjunker fåroch därmedatt indikationman en
hårdhetnivå,bergytans bergets och sprickighet, eller borrar kärnor för bestämningutman av

beskaffenhetspiickytomas och riktningbergart, Man provpumpningar ellergör vattenför-etc.
lustmätningar för hur vattengenomsläppligtavgöra bergetatt

geofysiska mätmetoder sker registreringenMed planöver eller volym och kanett täckaen man
område. Metoderna indirekta, d kräverär tolkningstörre eftersomett mäterv s tman ex

vågens gånghastighet i berget, egentligen villnär bergetavgöra osprucket. Borrningärman om
och får därfördirekt metod säkrare kunskap,är bara längs själva borrhålet.manen mer men
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därför föreller andra direkta metoder krävs kalibreraBorrningar verifieraoch tolk-attmer
geofysiska undersökningen.ningen denav

undersökningssteg utvärdering resultaten och designen framskridenUnder varje Medgörs av
bergkvaliteten. Beräkning kanklassificeringssystemen utvärderas och modelleringhjälp av

frågor kanske kräverväcker ytterligare undersökningarUtvärderingen avgö-göras. nya som av
känsliga partier.irande parametrar

måttligtförundersökningar förytterligare tunnel med undersök-tvärsnitt ochBehovet enav
förväntadeentydigt visar berg svaghetszoner och vattenproblemningar ärett gott utansom

för bergrum i tätortsmiljö medmindre. de spännvidd med undersök-givetvis ochän är ett stor
ocksåberg. Ekonomiskt kan det i vissa fallvisar riktigt och tek-ningar sämre settsom vara

tillfredsställande delar den geologiska undersökningen frånfullt utförsniskt att stora av
tunnelfronten.

Förfrågningsunderlaget och val entreprenadformav

från geologiska undersökningen och projekteringsresultatetden sammanställsResultaten av
för ingå förfrågningsunderlagkonsulter i föroch dennes entreprenadupp-beställaren ettatt

ocksåingår "Allmänna Bestämmelser AB" föri regelhandling. Där generalentreprenad,
branschensför totalentreprenad fastställda"ABT" grundläggandeär parter gemensamtsom av

förhållandet mellan och beställare. ingårför reglering Vidare allmännaprinciper entreprenörav
markområde vilkavilket och tider förföreskrifter disponerar arbetetsentreprenörentexom

Förfrågningsunderlaget eftergenomförande. kontraktsskrivning del kontraktet.utgör av

ritningarFörfrågningsunderlagets tekniska del och beskrivningar. De geologiska för-utgörs av
rådata,kan redovisas d de otolkade såsom erhållitsundersökningarna resultaten de vidsom v s

Vanligt dock byggnadsgeologiskundersökningen. klassificeringär gör med elleratt en ettman
Klassificeringen tillsammans medflera andra bedömningar i form berg-system. anges enav

redovisas ofta ritning vilken förväntadeBergprognosen bergegenskaperenprognos.
planerade tunnelns sträckning. I beskrivningenangivits längs den redogör i löpande textman

grundförhållandena Dels generell beskrivningför de byggnadsgeologiska förutsätt-ges en av
förhållandenningarna, brukar speciella bördels på.vaksamanges som man vara

konsultemas uppgift formuleraBeställarens och tolkningen undersökningarna. Juär att av mer
redovisar de byggnadsgeologiska förutsättningarna,detaljerat desto blir sannolik-störreman

helt Därförheten inte bygger. förekommerdet detstämmer när beställaren väljeratt attman att
eller i fallförsiktiga vissa endast redovisar otolkade resultat. Vid anbudsläm-göra utsagor

tolkning. Enligtningen anbudslärnnama AB/ABT skallgör videntreprenörenen egen mot var-
förfrågningsunderlaget,uppgifter eller föreskrifter iandra stridande i anbudet räkna med det

På såförhållande lägsta erhållerden kostnaden. vis jämförbara anbud. lutföran-som ger man
förhållandenasig till de verkligadeskedet däremot och reglerar ersättningen.anpassar man

ingåendei förfrågningsunderlaget tekniska specifikationernaDe för den planerade anlägg-
tvåutfomias huvudsakligen l det falletningen kan sätt. lämnas specificerad beskriv-ena en

utförasritningar hur arbetet ska ochning i och vilka material ska användas.text av som
utformning gäller för generalentneprenad. I det andra falletDenna specificeras funktionskrav

anläggningen. den skaför den planerade anläggningenvattentät, ska beståtex att attvara en
finnasutrymningsvägar ska Dennaviss tid, specifikation gäller för totalentre-etc. typatt av

prenad.
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form för ersättning tillentreprenadfonn ochval entreprenörenBeställarens styrs a avav
kompetens, projektets bedömda svårighetsgradorganisationensuppfattningen den egnaom

En viktig faktorriskbenägenheten. kan hur väl kän-och denkontrollbehovsamt vara manegna
uppfattar dessa. Vissa byggherrar har policy väljagrundförhållandena hur attsamt enmanner

formerna.endera av

långt framoch hur kan driva projekteringen tilli beskrivningendetaljeringsgradMöjlig man
utförda Omfattningenomfattningen undersökningar.givetvis avhängigupphandlingen är avav

fram Man villstår förfogande till upphandlingen. kanske kommatillvilken tiddelsstyrs somav
genomförahinner de undersökningarföre viss tidpunkt ochentreprenadenmedigång manen

finansieringen inverka. Projekteringen kanske betalasönskvärda. Dels kanegentligen uranser
finansiärs. Omfattningen utfördaentreprenaden deochbudgetbeställarens annanur en avegen

påverka entreprenadform. I vilkenvalet riktning beror huri sinundersökningarna kan tur av av
innehåller mångaBedömningen projekt osäkerheterbeställarenaktuelleden att ettresonerar.

general-ifrån och därförsig kontrollen projektet väljervill lämna övertillkan leda att man
istället leda till väljer totalentreprenad medåkan andra sidanentreprenad. Den att man

låtakompetens och denne själv välja den teknik hantillvaratamotiveringen entreprenörensatt
på.bästär

välja totalentreprenad kan denne därigenomför beställarenEtt att trorattargument varaannat
för genomförandet till Emellertidrisker och hela entreprenören.allaöverlämnasig ansvaret

förutsättningar.vissa i kontraktet specificerade Om dessaåtagande undergäller entreprenörens
träffa överenskommelser.måste beställaren och entreprenörenvisar sig stämma, nya

teknik ska användas. Dennebeställaren dendetgeneralentreprenadenI är anger somsom
genomföra projektet Beställaren har iorganisation ha kompetens all-elleri sinmåste själv att

förutsättningar utförandetkontrollerar ochkontrollorganisation platsenmänhet attsomen
står också för organisation platsBeställaren den denspecifikationerna görenligtsker som

for utförandet. projekterar färdigtslutliga direktiven doch deuppföljningentekniska svger
åtagandetotalentreprenad gäller och ersättning här-Liksom vidanläggningen. entreprenörens

Påförutsättningar. i totalentreprenadenspecificeradeför i kontraktet sättunder samma som
träffas.överenskommelser behövakan nya

entreprenadformemaleder ibland till varianterolika entreprenadtypemaför deArgumenten av
AB/ABT. En drivkraft hitta formerprojektspeciftka justeringar är strävanmed attannan nyaav

enda medbeställare ochsådana incitament entreprenörmed partatt gemen-agerar som en
befogenheterfördelning arbetsuppgifter, ochinnebäraDetta kanintressen. en av ansvarsamma
ifrånErfarenhetenaktuella projektet. visar despecifik för detochhelt att avstegärsom ny

medförAB/ABT lätt oklarheter. luckor och tolkningsproblem,enligtgällerspelregler somsom
förväntasvad dem.olikainnebära dekan vetparternaatt som av

Entreprenadskedet

Borrning-sprängning Sverige det traditionellaolika metoder. ikan ske ärBerguttag genom
oftast fullflexibla. Tunnelns i sektion kan ocksåockså det sprängsochsättet utmest menarea

Fullortsbomiing innebär med borrförstärkas etappvis. med dia-ochsprängas attut man en en
tunneln borrar sig igenom berget Fräsning kanönskade användas idenlikameter stor som

mekaniskt "river" loss berget, antingen i tunnelns fulla sektioninnebärochmjukt berg att man
borrning-sprängning.i kombination medpartielltmetod, ellerendasom
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förstärkasBerget kan med bultar, eller stål-sprutbetong, uppbyggnad och betongkonstruk-av
stållinori Bultar ellertioner berget armeringsjäm gjuts fast ellerutgörs sättav som annat

borrhålförankras i i Sprutbetong kan armeradberget. med armeringsnåt eller stålñbrervara
dm lager Bakomoch i cm bergytan. sprutbetongen ofta dräner,tuntsprutas ett monteras-

framträngande Man ocksåkanaler leder bortd tunnelntätarvatten. mot vatten-somv s
injekteiing, inpumpningd tätande medel i bergets sprickorinläckage i syfteav attgenom v s

tunneln.skapa tät runtzonen

frånvanligen förinjektering front.tunnelns l solijäderformInnan berget borrasgörsuttas en
utformninghål blivande tunneln. Soltjädems liksom det fortsattaden arbetet beroendeärrunt

föreskrivits kontraktshandlingama. Oftainjekteringen i täthetskrav formulerathur ettangesav
tillåten vattenförlust försök försökervid där i berget viastörsta ut vattenmanen pressasom

utförsborrhålen. Om vattenforlusten acceptabel ingen injektering. fallI utnyttjas deär annat
hålen fall finns iför injektering. I vissa kontraktshandlingama angivetborrade olikarecept

injekteringsmedel, de ska använda och injekteringsetappenpumptryck ska avslutas. Inärman
dessa faktorer. Efterfall har själv bestämma injekteringenandra borrasentreprenören att nya

Ärhål vattenförlustmäts för tillräcklig täthet uppnåtts. så inte falletattsom se om upprepas
uppnåtts. Utfalletangiven injekteringenförfarandet tills täthet beroende geologin så-ärav av

sprickfyllnadstorlek, eventuell och belägenhet. ocksåsprickomas injekterings-mensom av
använder. sambanden låteregenskaper och de tryck sig enkeltmedlets beskrivas. Av-man

uppnåför begränsa arbetsinsatsen och erforderliggörande täthet hitta lämpligäratt att en
i praktiken fram.metodik. Detta innebär systematiskt sig Till stöd har erfa-prövaratt man man

från bergförhållanden,tidigare projekt under liknande också den kunskaprenheter ochmen
injekteringshälenvunnit vid bomiingen de aktuellakänsla och vid analys tidigareavman av

injekteringsomgångar.

Efter tätningen berget Vid borrning-sprängning sker arbetet i bestämd ordning enligttas ut. en
drivningscykeln. Efter tätning kommer borrning, laddning hålenden sk och sprängning. Hurav

borrhålen placeras och hur de laddas har betydelse för efterkommandede arbetsmomen-stor
åDet gäller avvägning mellan sidan arbetskrävande,göra och precist bor-tättattten. en ena

hål å sidan hålrade och andra glest borrade med kraftiga laddningar kan upphov tillsom ge
ojämnheter och uppsprickning det kvarvarande berget, med ökade behov förstärkningav av

tätning.och

sålundaSedan berget loss, krävs bortventileringsprängts innan manskapetspränggasemaav
förkan sig i tunneln utlastning Bergväggarna och fronten i den till-ta av massorna. nya

ocksåkomna tunneldelen ska karteras. Löst berg ska skrotas och förstärkningentas ner ut-
föras. utförs iMomenten den ordning och takt bergförhållandena medger. Karteringen kansom

undersökningshål från tunnelfronten,kompletteras med antingen regelmässigt eller i partier där
förundersökningen indikerat förhållanden. Drivningscykeln måste planerasogynnsamma nog-

med hänsyn till ventilationstider och bemanning effektivt utnyttjande borr-grant samt ett av
maskiner och utrustning.annan

Väl fungerande fullortsborming effektivkan mycket med hög drivningstakt Vid kompli-vara
förhållanden åtgärderdär speciella försvårascerade krävs, dock arbetet borrmaskinenattav

står såfyller tunnelutrymmet. d i bergytan åtkomliginte förränvägen maskinenärut attv s
passerat.

frånKarteringen de andra imarkytan och tunneln utförda undersökningarna och kontrol-samt
fördelunderlag beslut förstärkninglerna och för drivning avsnittutgör Ennästaom av annan

beslutsunderlaget kontraktet med dess direktivdel och begränsningar formär i tekniskaav av
specifikationer och ekonomiska överenskommelser gjorda i skede kännedomennärett om
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förutsättningarna betydligt knappare. En tredje del den erfarenhetärvar vunnits undersom
föregående Denna erfarenhet delsetapper. deutgörs eller mindre systematiskaav analysermer

gjorts och dokumenterats tjänstemannanivå, delssom de erfarenheter manskapet gjort,
under sin upprepning olika inne i tunneln.av moment

En del kontrollerna utförs för tillse restriktionerav att avseende miljönatt jord över-ovan
skrids. Restriktionema kan formulerade i lagar, i projektspecifika tillståndvara eller i kontrak-

I bebyggda områden restriktionertet. avseende buller och vibrationer. Sprängning,ges borr-
ning trafikoch kan pågåendeunder bygge behöva till dessa. Likaså kan sjunkandeanpassas en
grundvattenyta innebära den i kontraktshandlingarna specificeradeatt tätheten eller arbets-
gången bedöms tillräcklig.

När entreprenaden genomfördär överlämnas anläggningen till beställaren och slutreglering
görs.

Slutkommentar

Vid byggande i måsteberg regelmässigt osäkerheter hanteras och avgörande beslut fattas
knappt och ibland osäkert underlag. Det gäller därför bygga stabil organisationatt medupp en

fördelningtydlig och befogenheter och forumgoda för kommunikation.av ansvar När svårig-
heter uppstår ska ansträngningarna inriktas sig förbi svårigheternaatt Förta flexi-att agera
belt krävs mandat och ömsesidigt förtroendeatt mellanett allaagera engagerade Härförparter.
fordras väl utformat kontrakt med riskfördelningett mellan beställare ochen entreprenör som
bägge uppfattar rimlig. Förtroendet underlättasparter som grund, i detta fallav en gemensam
insikten vad byggandet i berg. Insiktenstyr börom som representerad alla nivåer ivara
beslutshierarkin.

Berg bra byggnadsmaterialär huvudsakligenett bär sig självt, felaktigtsom hanterade svå-men
righeter kan konsekvenser. Projektorganisationenstora bör alltså inte bara byggas förupp

hantera det rutinartade, böratt omsorgsfullt byggasutan med sikte den ska kunnaupp att
insatser behövs.när Med projektorganisationenextraagera här alla medverkande, davses v s

såväl beställare och finansiär konsulter och Samtligaentreprenörer.som dessa effektivaparters
samverkan krävs för genomföra projektatt väl. Det systematiskaett arbetssättet innebär att

redan i projekteringsstadiet går igenom tänkbaraman källor till svårigheter, tänker hand-ut
lingslinjer förberederoch för dessa. Sådan beredskap kan dyrbar tid utförandeskedet.ispara

Det under planeringenär grunden läggs för möjlighetensom väl genomföra projekt.att ett
Teknik och verktyg hantera förekommande tekniskaatt svårigheter inne i tunneln finns i
allmänhet. Avgörande dock formaär sådan organisationatt och projekteten denruntram att
tekniska kompetensen kan tillvara.tas
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Sammanfattning
Tätningsmedlet Rhoca Gil, ianvänts mängder vid tunnelbyggetstorasom genom
Hallandsåsen, innehåller bl.a. akrylamid och N-metylolakrylarnid. Akrylamid är giftigtett

kanämne nervskador, ärftliga genetiska effekter påverkaochsom fortplantningen.ge cancer,
Den neurotoxiska effekten väl belagd bådei djurförsökär frånoch fall där människor

informationen övriga toxiska effekter härrörexponerats, främst från djurförsök.men om
Metylolakrylarnid liknande effekter akrylamid, mindreär toxiskt.ger som men

Ur yrkeshygienisk synpunkt har tätningsarbetena med Rhoca Gil vid tunnelbygget genom
Hallandsåsen sådantbedrivits det medförtsätt exponering förett akrylamidatt och metylol-
akrylamid. Upptaget via hud verkar ha varit större än inandning. Såvälupptaget genom
skyddsutrustning skyddsmedvetande har varit otillräckligt. Det fanns klart sambandsom ett
mellan skattad exponering for Rhoca Gil frånoch periferasymtom hosnervsystemet
arbetarna. Bland de högst exponerade arbetarna hade 30 % tecken perifer nervpåverkan.

Akrylamid och metylolakrylamid kan bindas till det röda blodfargärrmet hemoglobin s.k.som
hemoglobinaddukter. Hemoglobinaddukter mått mängd akrylamidupptagen ochsom
metylolakrylamid har visat starkt samband med skattad exponering iett samband med tunnel-
bygget. Medianaddukthalten i hela undersökta arbetare 0,24 nmol/g globin, igruppen var

med neurotoxiska 0,44 nmol/g och i kontrollgruppen 0,04symtom nmol/g. Engruppen stor
andel arbetarna har haft addukthalter överskrider 1 nmol/g, vilket den haltärav som som
tidigare har kopplats till förekomst lätta perifer nervskada.symtomav

En italiensk och amerikansk frånstudie 70-talet också påvisathar neurotoxiska effekter hosen
tunnelarbetare akrylamid tätningsmedel.använt Det tycks dessa effektersom som som om
varit reversibla.

Akrylamid cancerfrarnkallande i djurförsök,är och kvantitativa cancerriskuppskattningar för
människa har gjorts med användande olika modeller. Medianupptaget för tunnelarbetamaav

utifrånberäknat hemoglobinaddukthaltema har uppskattats 10 ;rg/kg kroppsviktmotsvara och
dag. utifrånBeräknat tunnelarbetet pågickmed Rhoca Gil under två månaderatt skulle den
"normala" livstidscancerrisken på 30 % teoretiskt, beräknat med olika modeller och underca
antagandet hela det akrylamid,uppmätta ökaatt utgörs med 0,001upptaget 0,05 till%av -
följd akrylamidexponeringen, måstevilket försumbar ökning.av anses vara en

Akrylamid ärftliga genetiska skador påverkanoch fortplantningen i djurförsök,ger men
risken för sådana effekter bedöms ha varit försumbar för tunnelarbetama.

Stora mängder akrylamid och metylolakrylamid har läckt till omgivningen och förorenatut
vattendrag och brunnar. Detta uppdagades inte förrän kor drack från den närlig-vattnetsom
gande Vadbäcken blev förgiftade. Härefter kunde kopplingen tillgöras användningen av
Rhoca Gil. Eftersom användningen brunnsvatten inom riskornrådet då stoppades, har detav
förorenade brunnsvattnet inte under längre månader.tid 2använts än Härigenom bedöms
hälsoriskema för de människor förorenat till hushållsändamålanvänt försum-vattensom vara
bara.

frånTunnelvattnet akrylamid och metylolakrylamid,rester och halterna i brunnarrenas nu av
någothar, i enstaka fall, sjunkit under gränsvärdet 0,5 liter,utom varför restriktionemapg per

för användning har hävts. Det dock mycket viktigt kontrollprogrammetär medatt mätningar
fortsätter tillräckligt långunder tid, särskilt grundvattnet kommer höjas.attom
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faktiskade hälsoeffektemasynpunktmiljömedicinskoch ävenyrkes-Oacceptabel omurvar
under relativt kort tids-ägdeexponeringenberordelvisvilketbegränsade, enatt rumblivit

period.



Inledning
Tunnelkommissionen har Institutet för Miljömedicingett IMM i uppdrag bedöm-göraatt en
ning hälsoriskema med akrylamid och N-metylolakrylarnid i sambandav med hanteringen av
tätningsmedlet Rhoca Gil vid det avbrutna byggandet jämvägstunnelnu av en genom
Hallandsåsen. Rhoca Gil ska innehålla högst 1,5 % akrylamid och 37 % metylolakrylamid.ca
Vid analys har dock 4,0 5,4 akrylamid% Andra kemikalieruppmätts. har också hanterats i-
sammanhanget, två ansågsdessa viktigast hälsosynpunkt. Uppdragetmen innebärvara ur en
sammanfattning vad käntär toxicitet utifrånämnenas litteraturen,av som om en
sammanfattning undersökningsresultaten på arbetare och boende vad gäller olikaav symtom,

påtecken nervskada och mätning exponering och s.k. hemoglobinaddukterav upptag igenom
blod, sammanfattande hälsoriskbedömning den akuta situationen försöken tillav samt
bedömning potentiella hälsorisker sikt till följd fortsatt utläckage frånav tunneln.av ev.
Arbetet har gjorts i samarbete med professor Lars Hagmar, Yrkes- och Miljömedicinska
kliniken, Lunds Universitetssjukhus och docent Margareta Törnqvist, Institutionen för
Miljökerni Stockholmsvid Universitet.

Som underlag för bedörrmingarna har redan befintligaanvänts dokument från bl.a.
Världshälsoorganisationen WHO, EU, det internationella cancerforskningsinstitutet IARC

naturvårdsverketoch det amerikanska EPA månoch i viss originalarbeten denur
vetenskapliga litteraturen. Rapporteringen hälsoundersökningar tunnelarbetare ochav av
boende Lars Hagmar, Margareta Törnqvist och medarbetare har tagits med bilagor,som men

ocksåsammanfattas i De neurofysiologiska och derrnatologiskarapporten. undersökningarna
på arbetare dock slutförda Denär ännu riskbedömning akrylamid utarbetats M.av som av
Törnqvist och medarbetare publiceras från Kemikalieinspektionenseparat rapportsom en
7/98. Vi ocksåhar bl. deltagit skrivelser inkluderande riskbedömningar fråna. av
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen från Naturvårdsverket. En fullständigsamt rapporten
litteraturförteckning återfinns längst bak i rapporten.

Alla delar i har diskuterats huvudansvaret förrapporten olika avsnittgemensamt harmen
fördelats enligt följande:

Professor AhlbomAnders Cancerepidemjologi
Professor Sven-Erik Dahlén Hudirritation och allergi
Professor Lars Hagmar Undersökningar på arbetare och boende

HåkanssonDocent Helen Reproduktionstoxiska effekter
Professor Johan Högberg Cancer och neurotoxicitet
Docent Agneta Rannug Genotoxicitet
Docent Margareta Törnqvist Hemoglobinadduktmätnin kvantitativa cancerrisk-gar,

uppskattningar
Med Dr Fredrik Warm N-metylolakrylarnid reproduktionstoxicitetsamt
Fil Dr Margareta Warholm Metabolism
Docent Katarina Victorin Kvantitativa cancerriskuppskattningar, gränsvärden,
sammanhållande sammanfattning riskbedömningoch



Hälsoeffekter akrylamid Litteraturdataav -

Kemisk-fysikaliska data

CAS-nummer 79-06- l

Synonym-namn 2-propenamid
vinylamid
akrylsyra-amid
etylenkarboxarnid
propionsyra-amid

Strukturformel
H O

J3/H ,H

H H

Kemisk formel C3H5NO
Molekylvikt 71,08
Smältpunkt 84 85°C-
Kokpunkt l36°C125 vid 3,3 kPa-
Fördelningskoeff log Kow -1,65
Löslighet Vatten: 215 g/IOO ml

Aceton 63 g/100 ml
Kloroform 2,7 100 ml
Metanol: 155 g/IOO ml
Etanol 86 g/100 ml

Stabilitet stabiliteten beroendeär syrenivå, kontaminanter, förva-
ringstemperatur. Vid upphettning polymeriseras akrylamid
snabbt. Akrylamid polymeriseras även dennär förutsätts
UV-ljus



Absorption, distribution, metabolism och utsöndring
IARC 1994, Calleman 1996, EU 1997

Akrylamid via mag-tarmkanalen, huden via andningsvägama.tas Djurstudiersamtupp genom
frånvisar mag-tarmkanalen sker snabbt fullständigt.och En fall-rapportatt upptaget antyder

råttadetta gäller människa. Försök har visatäven 25 % akrylamidatt iatt ca av vatten-en
intakt hud inomlösning 24 timmar. Kvantitativa data angåendetas upp genom upptag av

saknas.akrylamid via inandning

Akrylamid distribueras jämnt till kroppens olika vävnader, d.v.s. mängden akrylamid per gram
vävnad skiljer inte mellan olika vävnad. Försöknämnvärt har docktyper möss visatav att

metaboliter kvarhållasakrylamid och/eller dess tycks längre tid hanamasi könsorgan jämfört
vävnader. Akrylamid kanmed andra placentan.även Vid djurförsök med radioaktivtpassera

påträffadesmärkt substans mängd radioaktivitet akrylamidstörst metaboliter i muskler-samt
lever.i hud, blod ochsamtna

OYP EH/ CONH2H2CgH2CII—CONH2 HOCH1-—CHOH-CONH2j-

Akrylamid Glycidamid

GSGST GST

|CH2OH
GS-C-C-CONHZ GS—C—CHOH—CONH2 GS’-C—CONH2

H2 H

i i i

Figur akrylamid.Metabolism av

råttaakrylamid iFigur l visar metabolismen och Den huvudsakliga omvandlingenav mus. av
tillakrylamid sker konjugering glutation. Detta katalyseras glutationtransferassteggenom av

ocksåGST. Akrylamid kan oxideras till glycidamid, epoxidmetabolit, troligen in-en genom
CYP. Glycidamidverkan cytokrom P450 kan därefter metaboliseras vidare konjuav genom

kolatomemageting glutation till endera i epoxidringen. Hydrolys glycidamid,avav av
möjligen katalyserad epoxidhydrolas EH, har också påvisats. Både akrylamid ochav

såsombindas till proteiner,glycidamid kan hemoglobin och mikrotubuli-associerade
påvisatsbindning till DNA endast harproteiner, medan för glycidamid.

Bildningen glycidamid har visats starkt råttadosberoende. Hos metaboliserades 13 %varaav
engångsadministrationglycidamid vidakrylamid till 100 mg/kg kroppsvikt, medanav av

vid dosendenna andel ökade till 50 % 5 mg/kg. råttaJämfört med tycks möss omvandlaca
Efterakrylamid till glycidamid. oral tillförsel 50 akrylamid kg till ochmer av av mg per mus

råtta respektive 33 %härstammade 59 % urinmetabolitema från glycidamid. 17 %av
urinmetabolitema bestodrespektive 6 % intakt glycidamid, vilket tyder hög stabilitetav av

Halveringstiden råttadenna substans. i blod hosvivo harin bestämts till 1,4 1,9 timmarav -



1,5 1,9 timmar för glycidamid. Hosakrylamid och människaför har halveringstiden för-
till 4,7 timmar, d.v.s. 3 längre hos råtta.uppskattatsakrylamid änggr

råttaengångsdos radioaktivt märkt akrylamid i utsöndrades 60 %Av radioaktivi-av caen av
faeces Tvåi inom 24 timmar. faseroch 5 % kundei urinen urskiljas; halveringstidenteten ca

metaboliter 5 timmar,och dess medan halveringstidenakrylamid förför var ca
substans 8 dagar. Calleman 1996 harvävnad/proteinbunden uppskattatvar ca att

gångerför akrylamid minst 5 lägre hoseliminationshastigheten människa råtta.är hosän

påvisadesakrylamidexponerade kinesiska arbetare bindning tillstudie 41 N-terrninaltI aven
Hemoglobinaddukterblodfärgämnet hemoglobin både akrylamiddet röda ochvalin av

glycidamidaddukter direkt proportionellMängden mängden akrylamid-glycidamid. motvar
förhållandet Kvoten mellan doserna glycidamid1:1. in vivo ochi akrylamid be-addukter, av

råtta lågaMotsvarande värde hos vid doser akrylamid hartill 0,3. uppskattatsräknades tillav
på människa omvandlar mindre andel akrylamidtyder till glycidamidvilket0,58, att en av

elirninationshastighet för glycidamid jämfört rättamedhögre Hemoglobin-och/eller har en
förväntat utifrånadduktnivåema arbetarna markant högre luftkoncentrationenhos änvar av

tyder betydandevilket akrylamid ocksåfabriken, hudenakrylamid i ett upptag av genom
Bergmark al., 1993.människahos et

Sammanfattning
toxikokinetiken förknapphändiga data akrylamid hos människa Liksomfinns endast överDet

via lungor, hud och mag-tarmkanalen ochakrylamid sprids i kroppen till bl.a.djurhos tas upp
Djurforsök har visat metabolismennervvävnad. akrylamid huvudsakligenmuskler och att av

konjugering till glutation, oxidation akrylamiddirekt till glycid-sker samt genom avgenom
Påvisandetmed glutation. hemoglobinaddukterockså konjugeraskanamid, av avsom

människa visar människa oxiderar akrylamid. Det integlycidamid känt vilkahos även äratt
glutationtransferas, cytokrom P450 och epoxidhydrolas betydelse förisoenzymer ärsom avav

dessa polymorfa,människa flera vilket innebär det kanmetabolismen. Hos är attav enzymer
metabolismfönnåga mellan olika individer. Hos människa tycksskillnader ifinnas

råtta.långsammareakrylamid ske hos Akrylamidmetabolitemaelimineringen än utsöndrasav
urinen.medhuvudsakligen
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Akuttoxicitet
Det finns några djurförsök visat akrylamid toxisktatt är efter engångsadrninistrering,som
framför allt via oralt intag. Angivna LDso-värden dödlig dos för hälften försöksdjuren förav

råtta, marsvin och kanin ligger i intervallet 107mus, 203 överlevandemg/kg kroppsvikt.-
djur har visat nervskador, såsomsymtom koordinationsrubbningar, darmingar, förlamning
i bakbenen och minskad greppstyrka i Ien studie påvisadestassarna. också skador sperma-tider förstadiumett till spermier hos efter engångsdoseringmöss 150 mg/kg.av

Allvarliga effekter har beskrivits hos kvinna tagit ungefär 18 akrylamiden 375som mg/kgg
kroppsvikt i självmordsförsök. Efter 2 månaderett kvarstod perifer neuropati nervskador i

och ben. Andra fallrapponer indikerar påverkanarmar centralaatt föregårnervsystemet
tecken perifer neuropati.

Neurotoxicitet utmärkandeär effekt akrylamid efterävenen upprepadav exponering. Enligt
WHO-dokumentet 1985 indikerar efter akutsymtomen exponering med höga doser främst
påverkan centrala medan förlängdnervsystemet, exponering för lägre doser utvecklar peri-
fera neuropatier. Detta beskrivs i efterföljandenärmare avsnitt, där deäven andra kritiska
effekterna akrylamid behandlas, nämligenav genotoxicitet skadorcancer, arvsmassan och
reproduktionstoxicitet påverkan fortplantningen hudirritation ochsamt sensibilisering
allergiframkallande effekter.
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Astma, allergi, hudirritation och sensibilisering
Eu-dokumentet EU, 1997 har huvudreferens till detta kapitel.använts som

Djurstudier
Effekter akrylamid har studerats i djurförsök direkt applicering hud eller slem-av genom

efterhinnor och oral tillförsel inte efter inhalation.men

Från kaninstudier där akrylamid i olika koncentrationer applicerats direkt på hud under 24
veckortimmar till 2 har mild rodnad eller inga reaktioner iakttagits, vilket stöder förekomst av

lindrig direkt irriterande effekt. Däremot har direkt applicering kaninögoni under l 21 dagar-
konsekvent dokumenterat irriterande effekt ytliga strukturer bindehinnaögats ochen regn-
bågshinna. standardiseradeI marsvinshudtester har akrylamid dessutom givit resultat som

förstöder viss potential sensibilisering allergiutveckling. Vid kronisk hudexponering för
akrylamid dock relativt begränsade hudeffekterhar beskrivits för kanin.

Då råttor akut eller kroniskt med akrylamid fås regelmässigt dosberoendematats neuro-
toxicitet vidare i kapitel. Dessutom efter långvarigse hög ellernästa exposition allmänses

inklusive purulentautmärgling kakexi, granulom i lungorna 30hos 50 % djuren. Detav-
uppgifter sensibilisering,finns inga säkra luftvägsreaktioner.hudreaktioner eller Mindreom

omfattande musstudier likartad bild där neuropatier dominerar.ger en

ocksåNågra begränsade studier katt intrycket upprepad oral administreringattger av
akrylamid framförallt centrala och perifera nervskador, medan eventuella effekter på hud,ger

målorganluftvägar andra för allergioch rapporteras.

oralt förEn studie hundar akrylamid 6 mglkg och dag under 6exponerats 7 veckorav som -
påverkan påtydlig lindrig basal lungfunktion. Effekten kunde förmodas bero pågav en men

nervskador.

akrylamid dagligenFyra 10 mg/kg och följdes till dess kliniskaatt symtomapor gavs
då61debuterade efter 44 dagar, administrationen djurenavbröts och följdes ytterligare-Återigentill 146 dagar. centrala och perifera neuropatier vad dominerade kliniskvarupp som

återhämtningsfasenbild och biopsifynd. Under iakttogs viss regeneration nervskadoma,av
dock fullständigt. En apstudie visade omfattande och allvarliga skador på ögatsannan
djupare strukturer och nervcellskroppar efter 13 veckors administration 10 mg/kg underav

från någonfinnsfem dagar i veckan. Det inte uppgifterstudierna i påverkanav apa om
eller hud. Dessa studierandningsorgan beskrivs i kapitel.även nästa

sammanfattningsvisDjurstudiema pekar framför allt neurotoxisk effekt akrylamid,en av
det kan inte uteslutas direkt irriterande effekter slemhinnor vissatt samtmen

också kan bidra till förgiftningssymtom.sensibilisering

Humanstudier

finns antal publicerade studier individerDet för akrylamid yrkesmässigt ochett utsattsav som
engångsdosfall självmordsförsök ocksåi vid 375 mg/kg. Det finns från 1975ett rapporten

familj fem i samband med närliggande tätningsarbete fått sitt grund-om personer somom en
månadsförorenat med akrylamid under tid i doser vid tillfälle tillvatten ett uppmättesen som

400 Observationema likartade i alla fall och domineras periferamg/l. är och centralaav nerv-
lillhjämepåverkan med ataxiskador inklusive koordinationsrubbningar. Hudbesvär ocksåär
beskrivs i allmänhetframträdande och rodnad, ökad hudflagning och ökad svettning.som
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Några fall beskriver vad skulle kunna uppfattas eksemsom och kliande utslag,som imendessa fall kan exponering för polyakrylamid andra irriterande ochsamt sensibiliserande

ocksåämnen ha bidragit. Det finns dock fall kontaktallergi beskrivetett Lambertav al.,et
1988.

En undersökning fem tunnelarbetare i Italien i börjanav 1970-talet akutsom exponeradesav
för höga doser akrylamid visar i alla fall hudrodnad,av avflagnande hud i handflatoma

perifera neuropatier Mappsamt al., 1977. En arbetarna ocksået visade påverkan påav grav
centrala Förgiftningen upptäcktesnervsystemet. denna misstänktesattgenom person vara
berusadl. Astma-anfall eller påverkan andningsorganen rapporteradesannan Liknande
erfarenheter rapporterades vid undersökningar tunnelarbetare i USA Kesson al.,av sex et
1977.

I samtliga studier exponerade individer beskrivsav under observations-symtomenregress av
någratider månader Äventill år, i flera fall fullständigt. svårtett den påverkadeupp arbe-

i Italien tillfrisknade helt efter drygttaren års tid Cristina Mapp,ett Padua, personlig
kommunikation.

Sammanfattning
Observationer exponerade människor bekräftar fynden i djurstudier, d.v.s.av neurotoxicitet
förefaller helt dominera förgiftningssymtomen.att Precis i djur-försöken förefaller ocksåsom
de neurotoxiska effekterna huvudsakligenatt reversibla De hudreaktionervara uppträdersom
rodnad, ökad svettning, avflagnad hud kan ocksåsannolikt förklaras skador degenom

i hud förmedlar känsel, svettning och blodflödesreglering,nerver som även direkt irrite-om
rande effekter hud också kan inblandade. Det finns inga säkra belägg förvara akutatt
exponering för akrylamid hos människa skulle orsaka allergiutveckling eller astma-liknande

vissa djurförsök ochsymtom, enstaka fallrapport pekarmen möjligen sensibiliserings-en
risk.
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Neurotoxicitet

jurstudierD

uppstårtoxicitet efterEtt flertal studier belyser upprepade doser akrylamid. I de flestasom av
råttor, beskrivsanvändes och nedan antal dessastudiema studier.ett av

omfattandebeskrivs undersökning 1980, enligtSom första studie Burek al., EU, 1997.eten
råttor såi 90 dagar till 0,05,Akrylamid i dricksvattnet och doserna blev 0,2, 1,0,attgavs

dag. Ca 60 hanar och 60 honor i varje dosgrupp användes. Idenoch 20 mg/kg och högsta5,0
på frånkroppstillväxten och teckenminskade toxicitet tilltog dag 22. Efter dag 90dosgruppen

åter-dosgruppen tecken kraftig bakbensförlarnning. Underråttorna den högstavisade i en
påverkan på råttornasdagar försvann uppförande. Olika utför-hämtningsperiod 144 tester
sågspå påverkantoxisk vid 5 och dag eller lägre dosermg/kginga teckendes avmen

akrylamid.
råttoravlivade visade på-undersökning djuren i högsta dosgruppen hadeMakroskopisk attav

såsom påverkadenjurar lungor.på många lever, och Könsorganen medverkan inre organ var
liten livmoder.små, testiklar och Skelettmuskulaturen i bakre delenbland mjukaannat av

Testikelforändringama råttor återhämt-tillbakabildad. kvarstod hos flertalet efterkroppen var
dagar.ningsperioden 144

råttorna i högsta dosgruppenundersökning visade bland testikelatrofi,Mikroskopisk annatav
i perifera och granulomatös inflammation i lungornadegenerativa förändringar nerver

sågs också sågsi Periferaförändringar nervskador blandSvagare degenerativa ryggmärg. även
fått påvisadesråttor 5 mg/kg och dag. Vid elektronmikroskopisk undersökningde flesta som

nervskador i dosgruppen 1,0 mg/kg och dag ingen skada i dosgruppenperifera 0,2lätta men
mg/kg och dag.

frågeställningarkombinerades kring kronisk toxicitet ochandra studie JohnsonI etcanceren
Råttor två år1997. akrylamid förekom.1986, enligt EU, under interimsslaktal., gavs men

0,5, eller 2,0 mg/kg och dag, administrerade i dricksvattnet.0,01, 0,1, 60 hanarDosema var
påvisadesvarje dosgrupp. Degenerativa förändringar i bakbensnervoch 60 honor ingick i ien

förelågklara förändringarden högsta dosgruppen. Inga i de lägre dosgruppema utred-men
omfattande denlika i nämnda studien.ningen inte ovansomvar

hanråttoral., 1979, enligt EU,tredje studie T ilson 1997 10, eller 20Ien mg/kget gavs
pågickvattenlösning och matning. Exponeringen i 13 veckor. Inga effekteroch dag, i genom

rörelserbeskrevs i den lägsta dosgruppen. Spontana minskade i den högsta dosgruppen,var
förmågapåvisades reduceradvid sträcka bakbenen. försvannoch Dessaatttest symtomen

återhämtning. påvisadesefter Vid mikroskopisk undersökning5 veckors degenerativa perifera
nervförändringar högsta dosgruppen, hos de flestai den djuren i den mellersta dos-ävenmen

försvann återhämtningförändringar helt efter 5 denDessa veckors i högsta dos-gruppen.
811119173"-

råttstudie ilson and Cabe 1979, enligtI fjärde T EU, 1997 akrylamid genom sond-gavsen
tvåunder veckor. Djuren åter-matning 5 dagar/veckan 4 studerades sedan under veckorsen

olika dosgruppema fick 10härntningsperiod. De eller 20 mg/kg och dag. Behandlingen
påvisadtillväxt och iresulterade i minskad dosrelaterad neurotoxisk effekt.testeren genom

återhämtningsperioden, några råttoreffekter under påverkadeDessa fortfarandeavtog men var
råttorIden högre dosgruppen fanns påverkade.den lägre dosgruppen. allvarligti som var

råttstudie Schulze 1991femte and Boysen, akrylamidIen via magsond i inledandegavs en
10, eller 30 återhämt-mg/kg och Efterperiod 21 dagar. Dosema dag. 10 dagarsvarav en
dag i sju dagar. Råttoma,20 mg/kg ochning 10 eller 10 hanar och 10 honor igavs som var
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dosgruppema, studerades med omfattande batteri observationerett for blandav att mätaannat
motoraktivitet. En rad effekter/symtom påvisades i den höga dosgiuppen, bland försäm-annat

gång. Råttomasrad rätningsreflex också påverkad i den lägre dosgruppen. Mikroskopisktvar
såg degenerationer i uttalat i denryggmärgen, högre dosgruppen,mestman också i denmen
lägre dosgruppen. Hjärnan påverkad.var

råttstudieIen sjätte Newton al., 1992; Hughes al., 1994 akrylamidet underet 7 dagar.gavs
ellerDosema 12,5, 25 50 mg/kg och dag. En känslig metod "landing foot splay"var gav

utslag i alla dosgruppema medan de flesta bara Äveneffekter i högsta dosgruppen. igav
påvisadesdenna studie mikroskopiska förändringar i form axonal degeneration i periferaav
sågs bådadeDessa i högre dosgruppema.nerver.

mindre omfattande.Studierna Ien studie Hashimotomöss är al., 198 enligt EU, 1997et
två gånger36 mg/kg i veckan i 8 veckor med magsond. Förmågan hålla sig kvargavs att en

minskade efter tvåroterande veckor. Vid rnikroskopi sågs testikeldegeneration.stav I andraen
på Gilbert and Maurissenstudie 1982, enligt EU, 1997möss akrylamid i dricksvattnetgavs

först i period 12 dagar. Dosen 26 mg/kg och dag. Efter återhämtningsperiod 44en av var en
mg/kgdagar ñck djuren 20 och dag i ytterligare 19 dagar. Neurotoxisk påverkan, ut-genom

sågs återhämtningsperiodenslag olika efter 6 8 dagar.i Under försvann effekterna.tester, -
Detta upprepades i den andra exponeringsomgången.mönster

I och hundarstudier katter har neurologiska effekter, liknande dem råttor, iakttagits. I en
påverkandos-responsstudie katter observerades gången och tecken bakbensförlam-

dagning vid 1 mg/kg och sedan katterna 5 dagar/vecka under år McCollisterexponerats ett et
al., 1964, enligt EU, 1997. Flera katterna dock påverkade infektioner under försöketav var av
och slutsatserna blir därför osäkra.

Fyra makak-apor exponerades för 10 akrylamid/kg/dag i fruktjuiceMaurissen al.,mg et
två1983, enligt EU, 1997. Ytterligare kontroller. Behandlingen pågick 5 dagar iapor var

veckan. Efter 61 dagar avbröts då44 behandlingen fått förgiftning.symtomaporna-
återhämtningundersöktes underAporna i 146 dagar. Förgiftningssymtomen bestod bland

i bakbenssvaghet och minskad aktivitet. biopsier frånI perifera sågannat spontan nerver man
återhämtningsperiodenmyelindegeneration. Under såg färre degenerativa förändringarman

nervtrådar.och regenerationäven av

pålen andra studie makak-apa Eskin al., 1985 7 akrylamid 10et mg/kg och dag;gavs apor
ocksåtvå fannskontroller i fruktjuice dagar5 i veckan under 13 veckor, varefter delen

återhämtningsperid.avlivades. Andra avlivades efter 20 30 veckors Man studerade särskilt-
sågsynbanomaI tydliga effekter i form svullna och degenerativtsynsystemet. för-man av

Ävenändrade i näthinnan observerades förändringar.axoner.

Ien tredje studie makak-apa fick 10 mg/kg och dag 5 dagar i veckantre under 6 10apor -fannsveckor kontrollapa med i studienen Merigan al., 1982, enligt EU, 1997.et Efter fyra
förelåg påverkanveckor EEG tydligten ökad cortikal "evoked potential. Senare upp-

visade minskad ögonaktivitet. I "plock-test" behövde behandladeett ökad tid.aporna en apor
återgickFlertalet förändringar efter olika tider, minskad ögonaktivitet kvarstod 90ävenmen

dagar efter exponeringen. påAndra exponerades liknade ochsätt häräven studeradeapor man
Tecken sådan, återhämtningvisuell kapacitet. nedsatt och viss efter upphörd exponeringen

noterades.

fjärde apstudie användes dosgruppI McCollister al., 1964. Dosemaeten en apa per var
3,0, eller mg/kg dag.0,03, 0,1, 0,3, 1,0, 10 och Akrylamid via magsond 5 dagar igavs
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veckan år. tvåunder I de högsta sågsdosgruppema neurologisk påverkan,ett bland annat
minskad knäreflex och pupillreflex.

På kanin har gjort dermal toxicitetsstudie. 0,5. eller 50 mg/kg och dagman en gavs genom
dermal applikation i till 12 veckor Drees al., 1976, enligt EU, 1997. Denet högsta dos-upp

exponerades under 7 veckor. De flesta kaniner i denna hade teckengruppen grupp neuro-
återhämtning.toxicitet. Symtomen under 7 veckorsavtog en

Humanstudier

någraföreligger antal fallrapporter, dels studier därDels studeratett varitman grupper som
i sitt arbete.exponerade för akrylamid Se EU-dokumentet EU, 1997.

1950-talet rapporterades arbetareRedan under för akrylamid i den kemiskaatt exponeratssom
nervskador Spencer Schaumburg 1981.industrin utvecklat Sedan dess finns det 60ca

sådana Bland finnsfall beskrivna i litteraturen. dessa 4 tunnelarbetare under 1970-taletsom
akrylamidinnehållandeförgiftades vid användning tätningsmedel Kesson al., 1977.av et

kan exemplifieras med fallbeskrivningSjukdomsbilden exponeradesen av en person som
månaderåtminstone för akrylamid. Exponeringsnivåer6 ochunder exponeringsvägar är

använde visserligen skyddskläder inkluderandeoklara Personen handskar och ansiktsmask
ändå formñck i hudirritation och svettningar. Andra viktförlust,symtom symtomavmen var

gång.och ostadig Senare tillkomaptitlöshet stickningar tingling,trötthet, oförmåga att
försämrat tal,händerna, muskelsvaghet, darmingaranvända Smärt-, ochtemperatur-mm.

försämradberörings-känslighet distalt Balansförmåganoch ben. nedsatt.var armar var
Två månaderanalyser visade skador.Mikroskopiska efter exponeringen fannsav nerver

årfortfarande eftertecken skador; intill borta.näst Andra liknandeett symtomenvar
exponeringsnivåemafallrapporter finns, inte kända.ärmen

fem individer blev förgiftadEn familj med dricksvattnet under månad till följdgenom en av
tätning avloppsledningar med akrylamid i närheten familjens brunn. Nivån akrylamidav av av

tillfällevid till 400 mg/I,i det oklartuppmättes är variationerett tid.vattnet övermen om
S-påverkan.dominerades månaderHälsoeffektema CN Inom förelåg4 återhämtning.av en

föregåendei kapitel.Denna studie beskrevs även

frågeformulärakrylamid-exponerade arbetareI Kina fick 71 besvara och undersöktesett med
51 kontrollpersoner undersöktesrad metoder. Ett innansätt. undersökningenen samma

mg/m3,lufthalten akrylamid i 5 9 innan undersökningen renoveradesstraxvar av men- mg/m3.luftnivånarbetsplatsen och sänktes till 0,03 Exponering skedde via hudkontakt;även
tvättade bl.a. händerna i med 410 akrylamid/l. Statistiskt signifikantavatten effekterman mg

gäller hudflagning,registrerades det domningar i händer fötter,ochnär trötthet, muskelsvag-
gång,avmagring, frånhet, "furnlighet", ostadig Resultaten synundersökningarmm. var uppen-

barligen Tidssarnbanden beskrivs följandenegativa. initiala effektersätt: hudavflagningvar
kunde relateras till hudexponeringoch svettning vilket 55 % uppvisade hudavflagning.

donmingar, stickningar fannsMuskelsvaghet, hos 20 % efter 3 månaders10m.m. expo--
Nio utvecklade trötthet, gångnering. avmagring, ostadig innanstraxpersoner m.m. reno-

arbetsplatsen. Symtom och neurologiskaveringen visade tecken perifertester neuropati.av
försvann i huvudsakEfter exponeringen inom 3 månader.5symtomen -

arbetare åldersmatchadestudie 41 och 105I kontroller testades vibrationskäns-en annan
tår måttoch Luftkoncentrationenligheten i fingrar neuropati. akrylamid 0,2som av var -mg/m3 exponeringstiden 0,5 år.1,58 och 8 Den exponerade hade signifikantvar gruppen-



16
förhöjd vibrationströskel. 24 de 41 arbetarna hade högre tröskel kontrollpersonenav än med
högsta tröskeln.

Ien tredje följdesstudie 71 exponerade arbetsplats i Sydafrika Inga kontrolleren ingick
studien. Fem arbetare identiñerades inledningsvis med neuropati. Den drabbadevärst hade
tecken på lillhjämepåverkan synpåverkan.och Bland dessa fem återhämtningenvar
ofullständig årsefter fem frånfrihetäven exponering. Bland de övriga undersöktes 63

deladesDe i mg/m322 st mindre exponerad 0,3personer. en grupp som ochvar en grupp
exponerad. Iden fanns fyrasom var mer exponerade försenare gruppen 0.75som var camg/m3. bådaDe skilde sig vad beträffar upplevd svaghet, hudavflagninggrupperna och

Skillnadernasvettning dock relativt små. Ien uppföljning inkluderadesmm. var 75 arbetare.
m3Exponeringen varierade m3mellan 0,02 2,39 mg/ medelvärde 0,16 mg/nu och- man

bådagjorde gruppindelning. I fanns fåtal med försämradsamma ettgrupper personer
beröringskänsla. Ihögexponeringsgruppen fanns hudavtlagning,symtom svettning ochsom
domningar frekvent, medan vibrationströsklama inte skilde mellanmer grupperna

Ien fjärde studie kinesiska arbetare41 fokuserades sambandet mellan olika biologiska
exponeringsmarkörer och neurologiskt index Calleman al., 1994. Man fannet signifikanta
samband mellan hemoglobinaddukter och neurologiskt index, i sin också korreleradetursom
med vibrationströskelmämingar. Luftkoncentrationema arbetsplatsen varierade års-under

mg/m3tidema medelvärdena vid olika mättillfällen låg mellan 0,1 10men Bergmark al.,et-
Utifrån1993. hemoglobinaddukter beräknade det genomsnittligaattman upptaget av

akrylamid för 60-kilos arbetare 21 mg/dag värdet korrigerat för bestämningen var senare av
avgiftningshastigheten. Data tyder via huden varit dominerande.att upptag De 41
arbetarna dessutom förexponerade akrylonitril, denna exponerings effektervar men

ansågsneurologiskt index betydelse för sambandet.utanvara

I italiensk studie undersöktes fem tunnelarbetare börjani 1970-taleten exponeradessom
För akrylarnidmonomer Mapp al.,1977. Dosema "höga" medet via lungor,upptagvar
magtarrnkanal framför allt via huden. Hudpåverkan liksom periferamen neuropatier förekom
hos samtliga. En de exponerade visade tecken CNS-påverkan med blandav påverkatannat
fargseende och balansfunktion. Effekterna kvarstod delvis efter månader,4 efter ettmen
hade samtliga försvunnit C. Mapp, personligt meddelande.symtom

Sammanfattning
långtidsexponeringDjurstudier med visar såväl katter,att hundar och drab-gnagare som apor

bas toxicitet vid rimligt likartade doser. Intag via mag-tarrnkanal eller hudupptagav ger
likartade De uttömmande studierna har gjorts råttorsymtom. mest och dessadjur får tecken
på toxicitet mikroskopiska nervförändringar vid 1 mg/kg och dag inte vid 0,2 0,5men -mg/kg och dag. Detta framstår den kritiska effekten vid dessa förhållanden.som Andra
toxiska effekter skelettmuskelatroñ, testikelatrofr och minskad mängd rödavar blodkroppar.

påverkanHos studerades framför allt Vid 10 mg/kg och dagapor observeradessynen.
påverkan åtminstonetydlig återställdesdelvis under den studeradesom perioden efter

exponering.

Humanstudiema belyser tydligt akrylarnidens neurotoxikologiska potential inklusive
hudeffektema. Exponeringsvägama och doserna dock ofullständigtär karakteriserade. Något
dos-effekt- eller dos-respons-samband i konventionell mening kan upprättas. I studien av

påvisadesCalleman al. 1994 samband mellan hemoglobinaddukteret ett och grad av neuro-
påverkantoxisk vid genomsnittligt 0,35ett mg/kg och dag.upptag Sambandetav mellan

luftkoncentration och hemoglobinaddukter visade via hudenatt upptag väsentligt.var
Hudeffektema tycks komma tidigast vid upprepad exponering.
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finns hög grad samstéimmighet mellan human- ochneurotoxicitet djur-studier.Vad avavser
något fallsynpåverkan hos och i enstaka detregistrerats gäller människa.Så närhart.ex. apor

påvisats, lång efterreversibilitet tid exponeringen. Ifullhar inteI apstudie ens en aven
påvisasreversibilitet hos de drabbade.heller fullkundehumanstudiema värst



Genotoxiska effekter akrylamid och glycidamidav

Till den delen följandestörsta är redogörelse baserad sammanfattning akrylamidensen av
genotoxiska effekter publicerad Dearfleld al. 1995. Redogörelsen har kompletteratsetav

fåtalmed det studier områdetinom publiceratssom senare.

DNA-skada, DNA-bindning och reparation
Akrylamid orsakar DNA-skador både in vitro och in vivo Dessa skador orsakar induktion av.DNA-reparationssyntes unscheduled DNA UDS. Positiva resultat har erhållitssyntes, i
studier med primära hepatocyter leverceller från råtta, humana epitelceller samt sperrnatocy-

från råtta, vilket indikerar skador hade orsakatster krävdeatt DNA-reparation. I insom en
vivo-studie koncentrationenmöss 7,8 mg/kg kroppsvikt viss ökninggav UDS.en av
Akrylamid toxiskt för celler från reparationsdefekt rec Bacillusvar mer subtilis,stamen av

för frånceller rec".än med fungerande reparationstamen

DNA-addukter inbindningtotal observerades både i lever och i testiklar hos akrylamidexpo-
nerade Adduktbildningen fördröjdmöss. fyra till timmar i testiklama jämfört medvar sex
levern där maximal DNA-bindning erhölls till två timmar efter behandling med kon-en en
centration 46 mg/kg kroppsvikt.av

C-märkthuvudsakligaDen DNA-addukten bildades vid exponering förmösssom akryl-av
amid N-72-karbamoyl-2-hydroxyetylguanin Segerbäck al., 1995. Dettavar talar föret att
glycidarniden den DNA-bindandeär substansen vid akrylamidexponering in vivo. Glycidamjd
orsakade UDS vid i primära hepatocyter från råtta och humanatest epitelceller isamt

frånsperrnatider Generoso al., 1996.möss et

Genmutationer

Akrylamid genomgåendehar uppvisat negativa resultat i bakterietester med eller tillsatsutan
metaboliserande system.av

Mutationstester vitro med däggdjursceller har i vissa fall visat aktivitet medanmutagen
andra har varit negativa. De positiva fynden itester lokus i lyrnfomceller från har före-mus
slagits kunna förklaras kromosomaberrationer och inte nödvändigtvis tyda punktmuta-av
tioner Moore al., 1987, enligt Dearfleld al., 1995.et et

I akrylarnidens mutagenicitet i bananfluga,tester Drosøphila melanogaster, har bådeav soma-
tiska mutationer mutationer i kroppsceller och könsbundna ärftliga recessiva mutationer
identifierats. frånResultaten bananflugetestema indikerar akrylamid eller reaktivatt en meta-
bolit akrylamid kan inducera punktrnutationer in vivo.av

In vivo-studier utförda med flera har också visat akrylamidmusstamrnar kan induceraatt gen-
bådemutationer kroppscelleri och könsceller. En effekt upptäcktes medsvag transgena möss

Muta° Mouse där mutationer i LacZ-genen studeras Krebs och Favor, 1997. Ien studie av
inducerade pälsfläckar mouse liksom itest studie ärftligaspot morfologiska effekteren av
specific-locus erhöllstest positiva resultat tyder på punktmutationer, ocksåsom tillmen som

viss del kan förklaras deletioner, förluststörre hela kromosomer elleren av somatiskav
rekombination omfördelning kromosommaterialet. Ien studie Ehling och Neuhäuser-av av
Klaus 1992 erhölls effekter premeiotiska celler spennatogonier vid en
engångsexponering för koncentration 100 mg/kg. Den signifikanta ökningenen av av
mutationer i dessa stamceller betydelseär för bedömningenstor genetisk risk eftersomav av
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genetiska skador i starnceller kommer replikeras med varje celldelning underatt sperrnato-

och därigenom risk underutgöra hela åldern.den reproduktivagenesen en

Glycidarnid inducerar punktmutationer i bakterier och punktmutationeräven i tk-locus i lym-
frånfomccller tillsats metaboliserandeutanmus av system.

strukturella kromosomaberrationer

Akrylamid har i antal studier med odlade däggdjurscellerett stort inducerarapporterats
kromosomala förändringar formi kromatidgaps, kromatidbrott och kromatidutbyten. Detav är

frånframför allt celler kinesisk hamster V79-celler har i dessa studier.använtssom
Påverkan påvisatscelldelningen har formi polyploida celler celler med minstav
fördubblad kromosomuppsättning och celler med störd mitos. påverkanDenna har visats vara
koncentrationsberoende och observerades i V79-celler redan vid koncentrationen 0,0l mg/ml.
Blockering celldelningen i metafas störningar kärnspolen och felfördelningsamtav av av
enskilda kromosomer har observerats. Akrylamid således celldelningsstörandeär ett potent

sin effekt kämspolen.ämne genom

Ett flertal in studier, mestadels utfördavivo har visat akrylamid inducerarmöss, kromo-att
somaberrationer i könsceller. Akrylamid först specifikt verkande könscellemaantogs vara

har kommit fram till effekterna specifika för könscelleratt är dessa cellermen man utan att
känsliga vid akrylarnidbehandlingär in vivo. Kromosomskador i form systerkromatid-mer av

således påvisatsutbyten har fråni celler mjälten från exponerade och mikrokämormöss i ben-
märgsceller har observerats i flera studier periferai blodceller iäven studie.samt en

De flesta stadier i bildning frånspermier differentierandespermatogenesen sperrnatozoerav
spermatogonier ochöver spermatider har visats känsliga forsperrnatocyter akrylarnidensvara
genotoxiska effekter. Kromosomaberrationer har dock inte upptäckts ide tidigaste stadiema

frånsperrnatogonier till skillnad genmutationer tidigare avsnitt.se Aberrationeri
och mikrokämor i sperrnatider påvisatshar vid injektion akrylamidspermatocyter iav

frånkoncentrationer 50 mg/kg och högre. I dessa mikrokämtester frånsperrnatider möss
råttoroch har konstaterats akrylamid orsakar mikrokärnor främst i primäraatt ispermatocyter

premeiotiska faser celldelningen G1 till S. Den kromosomskadande effekten i tidigaav
stadier påvisats i form mikrokämor emellertidspermatogenesen är jämförtav som av svag

effektenmed stadier.senare

Andra testmetoder för påvisaanvänts ärftliga förändringar, exempelvisattsom som
dominanta letalmutationer i pekar sperrnatider/tidiga desperrnatozoermus, sena som
primärt känsliga stadiema. Alla dominanta letalmutationstester har utförts råttor ochsom

har demonstrerat effekt akrylamidmöss i form ökad tidig fosterdödlighet efteren av av
behandling hanarna Dearfieldse al., 1995 EU, 1977. Samtliga användaetav samt
administreringssätt har resulterat i positivt utslag. Den lägsta koncentrationen, givitsom
dominanta letalmutationer har observerats vid administrering via dricksvattnet 6 mg/kg ochav
dag under 20 veckor. Sena stadier i spermatider/tidigasenaspermatogenesen sperrnatozoer

känsliga för dominanta letalmutationer. Behandling mushanar har tvåmest i studiervar av
observerats kromosomaberrationer kunde detekteras i en-cellstadietge som zygotenav

Ökadavkomman. förekomst genetiskt överförda kromosomförändringar i form s.k.av av
translokationer har observerats i studier Shelby al., 1987; Adler, 1990; Adlertre al,et et

enligt1994, Dearfield al., 1995. Translokationsstudiema har föret använts uppskattaatt
förrisken ärftliga mutationer hos dåmänniska, koncentrationsberoende ökning antaleten av

Ärftligatranslokationer observerades i dessa studier. mutationer kan orsaka nedsatttre
fertilitet, missbildningar och genetiskt överförbara sjukdomar.
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Aneuploidi onormalt antal kromosomer har inte påvisatssäkert efter behandling med
akrylamid Gasser Adler,och 1996 vissa tidigare studier visadetrots att uppkomst av
polyploida celler vitro.

Glycidarnid har observerats inducera dominanta letalmutationer och genetiskt överförda
translokationer i hanmöss Generoso al., 1996.et

Verkningsmekanismer

medReaktion ochproteiner mutationer i spennier stadiersena

Akrylamidens effekterprimära biologiska via bindning tillutövas proteiner. Reaktionen sker
med tiol-grupper i glutation, vilket minskar den intracellulära halten akrylamidt.ex. ochav

ocksådärmed risken för alkylering DNA. Akrylamid också starkt med tiol-grupperav reagerar
låg-molekylärti protamin, basiskt protein, histonproteiner i kromosomemaett ersättersom

under stadier hos de flesta däggdjur. Protarninet tycks alkylerasspermatogenesensenare av
direkt bindning cystein till akrylarnidens dubbelbindning. I sperrnatider ochgenom av sena

C-tidiga 99 % all radioaktivitet,än injicerats i formsperrnatozoer var mer av som av
akrylarnid, associerat med protaminet. Spermietoxicitet via protarninalkylering och känslighe-

tör ärftliga mutationer och DNA-strängbrott sammanfaller och det just deten stadiemaär sena
känsliga för akrylamid. En mekanistiskär förklaring till akrylamidensmest genotoxicitetsom

framförtshar Sega al. 1989 enligt Dearñeld al., 1995 direkt bind-et etav attsom anger en
ning akrylamid till tiol-grupper i protamin i stadier i kondense-störspermatogenesenav sena
ringen Ävenkromatinet varvid DNA-brott uppstår och dominanta mutationer induceras.av
glycidarnid binder till itiol-grupper proteiner och till glutation. Därför kan troligen delen av
effekterna kan hänföras till interaktioner med proteiner bero akrylamid och pådelsom en
bildad glycidamid.

Reaktion med DNA känsceller och kroppscelleri i

DNA-alkyleringen beror sannolikt till delen denstörsta bildade glycidamiden och därförav
förklaras genmutationer i premeiotiska celler troligen helt glycidamid. Denna slutsats stödsav

frånresultat glycidarnid i hanmöss, där dominanta letaler, ärftligttester överfördaav av
translokationer ökad reparationssyntes DN A UDS rapporterades Generososamt al.,av et
1996.

Glycidarnid ocksåorsakar reparationssyntes DNA kroppscelleri hepatocyter ocht.ex.av som
epitelceller punktmutationer i bakterier och odlade musceller. Denna informationsamt talar
för akrylamid potentiellt cancerfrarnkallande,är via bildning glycidarnid,att av genom en
initierande verkningsmekanism. Denna hypotes har bekräftats i studier hudtumörer mössav
Bull al., l984a och l984b, enligt EU, 1997. Akrylarnidbehandlingen leddeet i dessa försök
till dosberoende ökning antalet hudtumörer vid alla exponeringssätt enbarten av men om
exponeringen för akrylamid åtföljdes behandling med TPA.tumörpromotomav

Sammanfattning
Det finns ansenlig mängd information tillgänglig effekter akrylamiden om av arvsmassan.
Undersökningarna utförda med antalär väletablerade testmetoder,ett medstort antal olikaett
testorganismer och de täcker olika möjliga genotoxiska verkningsmekanismer. En genotoxisk

bådeverkan har säkerställts ochvitro in vivo och effekter har bådeiakttagits i kroppsceller
och i könsceller.



21

Tabell Kritiska genotoxiska effekter akrylamid in viva.av
Metod Djurslag och Lägsta Referens

administrerings- effektiva dos enligt Dearfield al., 1995et
sätt och EU, 1997

DNA-skada, DNA-bindning och reparation
UDS 7.8 125 mg/kg Sega al., 1990mus, et-
könsceller dos-responssamband,

fördröjd effekt
Genmutationer

pälstläckarSpot 50 mg/kg Neuhäuser-Klaustest, mus,
könsceller andSchmahl, 1989

strukturella kromosomaberrationer och dominanta letalmutationer
Mikrokämor 50 mg/kg Adler a.l.,1988mus, et
benmärg

Dominanta via 6 mg/kg och dag 20 veckor Bishop al., 1991mus, et
letalmutationer dricksvattnet
könsceller

Effekter på könsceller

Akrylamid visats orsaka ärftligahar genetiska skador tvåvia mekanismer:

Bindning akrylamid och glycidamid till speciellt protein protamin före-ettav som
kommer i stadier i spermiebildningen.sena
Enzymatisk omvandling till glycidamid DNA-skadande.ärsom

Sena stadier i sperrniebildningen särskilt känsliga för akrylamidär och protaminaddukter, som
kan bådebero akrylamid och glycidamid, kan därför troligen förklara den i djurförsök
observerade uppkomsten dominanta letalmutationer och ärftliga translokationer. Detav är
troligt effekter uppstå ocksådessa kan i mänskliga spennier. Mutationer iatt stadiersena av
ispermiebildningen dock konsekvenser bara under den relativt korta tid de exponeradeger som
sperrniema lever.

Inducerade genmutationer i stamceller spennatogonier, tycks orsakas glycidamidsom av ger
däremot bestående konsekvenser fortplantningen eftersom dessa celler delar sig och kan
leda till bildning mutationsbärande spemtier under hela den resterande reproduktivaav
perioden.

Eflekter på kroppsceller

DNA-skador orsakas den reaktiva metaboliten glycidamid potentiellutgörsom av en cancer-
risk.
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Cancer

Djurstudier

De vägande djurstudiema det gäller två Z-års-cancertestnärtyngst är råttormedcancer
BådeF344. hanar och honor användes. Gruppstorlekama varierade från 50 djur uppåt.och

Akrylamid administrerades dricksvattnet. bådaI studierna observerade ökningargenom man
flera Resultaten beskrivs i huvudsaktumör-typer. i tabell Utöver vad framgårav som av

tabell kan studie2 i l Johnson al.,nämnas 1984, 1986, EU, 1997att gjordeset se
följainterimsslakt i avsikt utvecklingen neurologiska effekter vid sidanatt av av

tumöruppkomst kapitletse neurotoxicitet. viktnedgångViss förelåg i högdosgmppema.om
dödlighet noterades efter månader.En viss ökad 21 studie 2 Friedman al., 1995, EU,et se

för1997 användes olika doser hanar och honor. De högsta doserna for hanarnatre var
desamma i studie d.v.s. 0,1, 0,5 och 2,0 mg/kg och dag. För honor användes i ställetsom

Äventvå1,0 och dag deoch 3,0 mg/kg högsta doserna. i denna studie noterades visssom
viktnedgång bådahos könen. En viss ökad dödlighet bland hanarna förelåg också.

tvåSammantaget för de studierna gäller viktpåverkan teckenäratt förett att använtman
låga doser.

framgårSom tabellen resultaten tvåde studiernaär relativt samstämmiga I studie 2av av togs
från munhålainga till varför råderosäkerhet utfalletpreparat papillom Fyndetvara om av

statistiskt ökad förekomst i livmoder i studietumörer i studie kanav en av men vara
slumpmässigt. I bedömningar dessa framhållsstudier flera tumörtypemaatt t.ex. de iav av
sköldkörteln och de i testiklamas mesotel i föroch sig kan förklaras hormonellaav
störningar, akrylarnids genotoxicitet också betydelse vid bedömningenäratt EU,men av

framhålls också1997. Det de behandlingsrelaterade i huvudsakatt tumörema drabbat djur i
fåttden högsta dosen och ökningen antalet tumörbärandeatt djur varit relativtgrupp som av

ringa MAK, 1991. I tabell 2 har alla i centralatumörer sammanförts såochnervsystemet
uppnås statistisk signifikans. Lokalisationensätt kan sägas speciellt intresse därförvara av att

den relativt ovanlig i olika kontrollerär och därför målorgannervvävnad är föratt akrylamids
toxicitet.

2-års-cancertestemaVid sidan tvåde tvåhar korttidscancertest utförts. Iden förstaav an-
vändes känsliga och akrylamid administrerades såmöss kallad initiator. Akrylamidsom gavs
antingen via sondmatning, i.p. injektioner eller hudapplikation. Efter 20 veckors promotor-
behandling fick djuren dosberoendetumörer, kunde relaterassättett till akrylamidbe-som
handlingen och oberoende administrationsväg. Detta kansom var teckenav test tas ettsom

akrylamid kan verka via genotoxiska mekanismer. Idetatt andra försöket användes möss somÄvenfårlätt lungtumörer. i detta fick lungadenom i relation tilltest akrylamiddosen.man
Dessa resultat mindre vikt två-årstestemaresultatenär än för kvantitativ riskbedömning.av av
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Tabell 2. Utfall antal tumörbärande djur Z-års-cancertest råttor fåttav akrylamid isom
dricksvattnet data från IARC, 1994 och MAK, 1991.tagna

Studie honor djurca 60 i varje grupp
Akrylamid ;mg/kg och dag 0 0.01 0.1 0.5 2.0
CNS-tumörer inkl. förstad. l 2 1 1 9
Munhålepapillom 0 3 2 l 7‘
Livmodercancer 1 2 1 0 5
Sköldkörteltumörer l O l l 5
Bröstkörteltumörer 10 11 9 19 23
Hypofysadenom 25 30 32 27 32

Studie hanar 60 djur i varjeca grupp
Algylamid mglkg och dag 0 0.01 0 l 0.5 2.0
Sköldkörteladenom l 0 2 l 7
Testikelmesoteliom 3 0 7 l l 10
Phaeochromocytom binjure 3 7 7 5 10

honorStudie
Antal djur 50 50 100 100
Akrylamid mg/kz och dag 0 0 1.0 3,0
CNS-tum‘rer 0 0 2 3
Bröstkörtelcancer 2 0 2 4
Bröstkörtelñbrom 5 4 20 26
Sköldkörteltumörer l 1 10 23

Studie hanar
Antal djur 102 102 204 102 75
gglamid mg/k2 och dag 0 0 0,1 0.5 2.0
CNS-tumörer 1 0 1 0 3
Testikelmesoteliom 4 4 9 8 13
Sköldkörteltumörer 3 3 12 4 18

signifikant skild från kontrollgmppen

Epidemiologi
tvåDet föreligger epidemiologiska studier där samband mellan akrylarnidexponering och död-

lighet i hos människa undersökts. bådal fallen frågadetär retrospektivacancer kohon-om
studier, baserade med yrkesmässig exponering. Båda studierna har studeratpersoner
dödlighet med inriktning cancennortalitet.moten

tvåDen de frånstudierna utgickstörsta anställda vid fabriker i USA och iav tre en
Nederländerna Collins al., 1989, enligt EU, 1997. Totalt ingick knapptet 9000 anställda i
studien. frånBaserat exponeringsdata 1977 8-h TWA, d.v.s. S-timmars tidsvägda medel-
värden uppskattades omkring 25 mg/m3-% de anställda ha exponeringsnivåer 0,001av över
år mg/m3-fir.kumulerad exponering och dessa hade omkring 50 % värden 0,3överav Data

bådeanalyserades med avseende total dödlighet och orsaksspeciñk dödlighet och för olika
exponeringsnivåer. någoti förelågInte fall någon statistiskt signifikant överdödlighet. För alla
dödsorsaker observerades 33 dödsfall 44 förväntadesammantaget beräknat utifrånmot den

mg/m3-ér,befolkningen för mg/m3-årallmänna 0,001 0,03 97 97 för 0,03 0,3mot och 169- -mg/m3-ér.158 för 0,3 Bland enskilda dödsorsaker observeradesmot viss överrisk fören
inte den skulle kunnastörre än förklaras medatt slumpvariationer.pancreascancer, men För

mg/m3-årsamtliga individer med exponering 0,1 observerades således 8 dödsfall i pankreas-
vilket SMR2,03 95 % konñdensintervall: 0,87motsvarar ett 4,00.cancer -
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Den andra studien mindreär och utgick frånavsevärt knappt 400 fabriksarbetare med poten-
tiell exponering för akrylamid Sobel al., 1986, enligt EU, 1997. Ocksået i denna studie före-
låg 8-h TWA exponeringsskattningar. Nivåema låg generellt något lägre i denän tidigare

studien. Totalt observerades 29 dödsfallstörre förväntade.38 För allmot observeradescancer
fall11 7,9 förväntade, för i matsmältningskanalen 4mot 1,9 och förcancer i luft-mot cancer

Även4 2,9. det föreligger vissvägarna överdödlighet förmot vissa cancerformerom ien
denna kohort kan inga slutsatser dras grund den slumpmässiga osäkerheten följerav som
på materialstorleken.den begränsade

Sammanfattning

Akrylamid har visats carcinogen i djurförsök. Tumörlokalisationen antyder mångavara att av
resultat påverkan.kan hormonelltumörerna Data kan tolkas såett akrylamidses som av att är

relativt carcinogen i den denmeningen relativtatt signifikantaen svag ger svaga men
tumöreffekter först i toxiska eller toxiska doser,nära i och for sig kan ha linjär dos-som en

denresponskurva, carcinogena effekten signifikant utslag först i de högstamen svaga ger
utfördadoserna Iden riskbedömningen EU, 1997, sid 147 148 framhållssenast det äratt-

tänkbart det finns trösklar för akrylamids genotoxiska effekt,att tillgängliga dataattmen
tillåter dessa definieras. Man kan därför inte bortse ifrån viss risk foratt carcinogen effekten

lågavid doser för människa.

informationDet finns mycket lite samband mellan akrylarnidexponering ochom
tvåcancersjuklighet hos människa och de tillgängliga studierna tillåter inte några säkra

slutsatser.
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Reproduktionstoxicitet

Fertilitet

I en-generationsstudie exponerades Long-Evans råttor för akrylamid via dricksvattneten
Zenick 1986al., enligt EU, 1997. Halten i 50, 100 och 200et vilket förvattnet var ppm
hanar dagligt intag 8 och 10 mg/kg och för honormotsvarar ett 10 och 15 mg/kg.
Exponeringen varade i 10 veckor. Hanar i högdosgruppen uppvisade kroppsviktrrrinskning,
bakbensförlarnningar och sänkt Vattenförbrukning efter 5 till 6 veckor. Symtomen såvar grava

djuren i avlivades. Hanama i 4 mg/kg visade bakbensförlam-att symtomgruppen gruppen
efter veckorsning 8 exponering. Hos honorna förekom bakbensförlamningar bland de djur

för 10 mg/kg och dag. Kroppsviktökningen sänkt i allaexponerats exponeradesom var
Efter veckors9 exponering spermieantalet sänkt med 67 % hos de djurgrupper. var som

för 8 mg/kg och dag. Andelen honor blev dräktiga deexponerats när med hanarparatssom
från 8 33mg/kg-gruppen % vilket lägre kontrollgmppens 79 %.än Det ävenvar var var en

post-implantations-förlusterhögre andel tidig fosterdöd i 8 mg/kg-gruppen 32 jämfört%
med 8 Ungarnakontrollgruppen %. till honor för 5 och 10 mg/kg och dagexponeratssom
vägde mindre vid födseln i kontrollgmppen.än

Akrylamids effekter reproduktionen två-generationsstudietestades iäven F344-råttoren
RåttomaT al., 1987 enligt EU, 1997. exponerades for akrylamid via dricksvattnetet och

doserna 0,5, 2 och 5 mg/kg påbörjadesoch dag. Exponeringen 10 veckor innanvar par-
ningen och fortsatte kontinuerligt tills studien avslutades. I första F0 och andra generationen

råttornaF uppvisade neurotoxiska såsom1 effekter förlamnings-symtom i bakbenen och
hållningsförändringar "head tilting" i högdosgruppen. En minskad viktökning noterades
också högdosgruppeni högdosgruppen F0. I antalet implantationer och antal levandevar

jämförtminskad med kontrollgruppen. Dessa effekter fanns både i F0 och Fl. Iungar ett
deltest där behandlade hanar parades med obehandlade honor också antalet implantationervar
reducerat och antalet resorptioner ökat. Den histologiska undersökningen visade mildavar
förändringar tibia- och ischias-nerven hos hanar i F1.av

råttorI Evans induceradeLong daglig dos 15 mg/kg ellerett test under 5 dagaren mer
reducerad fertilitet hos hanarna Sublet al., 1989 enligt EU, 1997. Effekternaeten som

noterades sänkt andel spermie-positiva honor efter parning och minskad andel dräktigavar
honor. Ett ökat antal resorptioner foster och minskat antal i kullen noterades.ettav ungar

påHanama i studien visade tecken neuropati djurhos varit exponerade för 30 mg/kg ochsom
dag eller Symtomen bakbenen,svaghet i ostadiga rörelser och slöhet.sommer. angavs var

I flergenerationsstudie Swiss exponerades djurenmöss för lO eller 30en ppm
akrylamid i dricksvattnet vilket 0,7, 3 och 9 mg/kg och dag NTP 1993, Chapinmotsvarar

al., 1995 enligt EU, 1997. Studien visade inte någon påverkan fertilitetenet hos de
påverkadesexponerade Däremotmössen. antalet föddes i högdosgruppen. Mössenungar som

i högdosgruppen ökade mindre i vikt i andra generationen F1 i kontrollgruppen.än Idenna
greppstyrkan reducerad vilket kan antyda påverkan.neurotoxisk I övrigtgrupp var en notera-

pådes inga synliga tecken neurotoxicitet. Det ingen ökning missbildningar ivar av
exponerade grupper.

I studie ddY parades behandlademöss djur med obehandlade Sakamoto ochen annan
Hashimoto 1986 enligt EU, 1997. Djuren exponerades via dricksvattnet O, 21, 42, 64 eller

dagliga85 ug/ml och det intaget ungefär 9 och 12 mg/kg. Hälften de paradevar av
honorna avlivades dag 13 dräktighetperioden medan Övriga honor fick föda sina kullarav

veckor. Djurenföljdes i 4 i högdosgruppen uppvisade neurotoxiska såsomsom sen symtom
förlamning bakbenen. Hanama i högdosgruppen uppvisade sänkt fertilitet de paradesnärav

9-18-0847
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med oexponerade honor. Antalet levande foster också sänkt i högdosgruppenvar i densamt

högsta dosgruppen.näst Hanarna i högdosgruppen hade något sänkt testikelvikt, sänkten antal
spermier i epididyrnis och ökad andel med onormala spermier.en

Missbildningar
Akrylamid administrerades från dag 6 till 20 dräktighets-perioden till Sprague-Dawleyav
råttor Sleet al., 1988, Field al., 1990 enligt EU,et 1997. Dosemaet 2,5, 7,5 och 15var

Påmg/kg. dag tjugo avlivades honorna och fostren undersöktes. tvåI de högsta dosgrupperna
viktökningen reducerad. Inga effekter exponeringen viabilitet,var tillväxt ellerav

missbildningar observerades. Det förekom viss ökning rudimentära revben ochen av extra
liknande förändringar.

I experiment där studerade denett neonatala utvecklingenman exponerades Sprague-Dawley
råttor honor frånför akrylamid dag 6 dräktigheten till dess 10 dagarav att gamlaungarna var
W isae al., 1995 enligt EU, 1997. Testsubstansenet peroralt och den dagliga dosengavs var

10, 15 och 20 mg/kg. Tecken på matemell toxicitet förekom i de högsta dosgrup-tre
Råttorna i dessa hade sänkt kroppsviktsökning. tvåI deperna. högstagrupper dosgrupperna

visade moderdjuren tecken paralys förlamning bakbenen. I tvåde högsta dosgruppernaav
minskade antalet levande födda och antalet dog under digivnings-periodenungar ökade.som
Inga synliga missbildningar noterades. Inga synliga vävnadsförändringar i hjärnan, ryggrnärg
eller i påvisades.perifera Det påverkaningen motoriskanerver aktivitet.var ungarnas
heller någondet skillnad mellan i där undersöktevar nrinnesfunktionentestgrupperna man
"passive avoidance test". Däremot reagerade moderdjuren och i 15 mg/kgungarna gruppen

för ljud "auditorysämre startle habituation".

I Porton-råttorstudie exponerades dräktiga råttor för akrylamid via födanen under dag 1
till 20 dräktighetsperioden Ewards 1976 enligt EU, 1997. Halten i födanav motsvarade ett
dagligt intag ungefär 15 och 30 mg/kg. tvåI de exponeradeav visade djurengrupperna
tecken på bakbens-paralys. Högdos hade sänkt födointag och kroppsviktsökning.gruppen Inga
effekter fosterutvecklingen noterades.

Effekter akrylamid-exponering under foster-utvecklingen studeradesav Swissmöss
Price al., 1988, Field al., 1990 enligt EU,et 1997. Djuren administreradeset 15 eller 45
mg/kg och dag peroralt under dag 6 till 17 dräktigheten. Ihögdosgruppen uppvisadeav
moderdjuren bakbensparalys och i de två högsta dosgrupperna kroppsviktsökningenvar
reducerad. Fostervikten sänkt i högdosgruppen. Hos de exponerade fostren fannsvar det en
viss ökning antalet revben. Ingen ökning missbildningar förekom i dennaav studie.av

Andra studier

Effekter på noradrenalin, dopamin och 5-hydroxytryptarnin i hjärnan hos ungar som
via modersmjölken undersöktes på Wistar råttorexponerats Husain al., 1987 enligt EU,et

1997. Moderdjuret administrerades peroralt 25 akrylamid/kg och dag från dag till1 ochmg
med dag 21 efter kullens födelse. Mätningarna arniner i hjärnan gjordes vid flera tillfällenav
och den sista gjordes avkomman 90när dagar. Hos de exponerade djuren haltenvar var av
arninema sänkt jämfört med den oexponerade kontrollgruppen. Effekten tydligast under devar
första 30 dagarna efter födseln. Effekten kan sekundär effekt allmän toxicitet hosvara en av
moderdjuren. len liknande studie den uppvisade moderdjuren tydliga påsom teckenovan
toxiska effekter såsom bakbensparalys, motoriska ryckningar och darrningar uttorkning.samt
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Sammanfattning
Symtom förekommit i vissa högdoserade bakbensparalyssom är och sänkt kroppsviktgrupper

generella toxiskaär och inte direkt koppladesymtom till reproduktionen.som

Hos hanar exponerade för har antalet spermier i vissa försök varit sänkt och även
fertiliteten har varit minskad. Aven ökad incidens onormala spermier förekom hosen hanarav
exponerade för akrylamid.

Ökad incidens tidig fosterdöd postimplantationsförlust har i flera försök.av noterats
Effekten kan berottha uppkomsten ärftliga kromosomskador hos exponerade hanar, s.k.av
dominant letal effekt. Se sektionen genotoxicitet.om

De högsta doser givit upphov till effekter NOEL med påavseende fertilitet,som
viktpåverkan och neurotoxicitet varierar mellan 5 och 9 mg/kg och dag. NOEL med avseende
på tidig fosterdöd 2 mg/kg och dag.var

Exponering för akrylamid hari redovisade försök inte upphov till missbildningargett i
fostren. När toxicitet hos moderdjuret förelåg har viss ökning incidensen rudimentäraen av av

revben förekommit.extra
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Hälsoeffekter N-metylolakrylamidav -
Litteraturdata

Kemisk-fysikaliska data

CAS-nummer 924-42-5

synonym-namn N-hydroxymethyl-2-propenamid
N-hydroxymethybakrylamid
N-Metanolakrylamid
Monometylolakrylamid

Strukturformel
ä

H o H°JKlLH N
H|

H H

Kemisk formel C41-I7N02
Molekylvikt 101,1
Smältpunkt 74 °C75-
Kokpunkt Bryts ned innan kokpunkten näs
Fördelningskoeff log Kow -l,25
Löslighet Vatten: 188-213 g/100ml

Metanol: 149
Etanol 90 % 116
Isopropanol 53
Butanol 42

stabilitet Stabiliteten beroende påär syrenjvâ, kontaminanter, för-
vaxingstemperatur och pH. Vid upphettning i miljöen sur
polymeriseras metylolakrylamid snabbt. Vid höga pH-
värden kan metylolakrylamid sönderdelas till akrylamid
och formaldehyd.

H

H°H‘5¢H° iJH/HH HW;yhJ+HH:áx ,H
HH H

Jämviktsreaktion mellan metylolakrylamid, akrylamid och
formaldehyd.
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Djurstudier

metabolism, utsöndringUpptag,
från frånhud ellerInga uppgifter mag-tarmkanalen finns.upptagom

råttoradministrering till fördelar sigEfter intravenös metylolakrylarniden snabbt i hela
Edwards 1975. råttaI halveringstidenkropps-volymen i blod cirkaär 1,5 timmar.vattenav

långsamtMetylol-akrylamid endast ned till akrylamidbryts ellerin vivo in vitro. Metylol-
innehållermed glutation ellerakrylamid kan proteiner svavel eller andra nukleo-reagera som

ungefärReaktions-hastigheten densamma förfiler. den akrylamid.är som

Akuttoxicitet

råttai och 474 mg/kg iOralt 420 mg/kg NTP 1991. IntraperitonealtLD5o råttaLD5o iär mus
finnsDet inga uppgifter563 mg/kg. eller skillnaderhögre mellan könen.är symtomom om

sensibiliseringHudirritation,

metylolakrylamid irriterande. Iövrigt uppgifter.Enligt NTP 1991 saknasär

Neurotoxicitet

råttor någraoch undersöktessubkroniska studier neurotoxikologiskaI möss parametrar
gångerNTP 1991. Djuren administreradesBucher a.l., 1990, peroralt 5 vecka.et per

löst i Administreringen gjordesMetylolakrylamiden under 13 veckor och dosernavatten.var
100 och 200 mg/kg och dag.12,5, 25, 50,var

råttormg/kg och dag eller visade rubbningarVid dos 50 i koordinationen bak-meren av av
till motorisk förlamning. Ibenen fortskred fick 50 mg/kg började stör-gruppen somsom

under vecka studienmotoriken 8 och vid veckaningarna i 11 hade den utvecklats tillsynas av
Vid och råttornaförlamning bakbenen. dosen 12,5 25 mg/kg fick sänkt grepp-styrka iav
Effektenbaktassar. tydligare vid 13framtassar och veckor jämfört med 6 veckor. Hanarnavar

honorna visade statistisktkänsliga säkerställd sänkning vidän dos 50som envar mer en av
veckor grepp-styrkan mellan 13mg/kg. Vid och 28 % kontrollvärdena i 100tretton var av

mg/kg gruppen-

sågsråttor administrerats 50 och 100 mg/kgBland vid den histologiska undersökningensom
filament och myelinskidan.degeneration En tendens till ökning sågs ävennerv-axonensaven

lokaliserade såvälfick 25 mg/kg. Skadorna tilli hjärnan, ryggmärgenvargruppen som som
sågshjärnan bara i den högstaperifera Skadorna dosgruppen och bestod multi-nerver. av

små i det granulära cell-lagretfocal nekros i lillhjäman. I sågsryggmärgen axonalneuronerav
bestående olika förändringar myelinlager.degeneration av av nervemas

greppstyrka i fram- och baktassar frånvisade sänkt i doserMössen 25 mg/kg och dag. Det
lågdosgruppen.sänkt styrka itendens till Hos honornafanns iäven denen gruppen var

framtassar-nastatistisktminskade greppstyrkan i signifikant vid 13 veckor vid denna dosnivå. I
mg/kg sänkningen mellanfick 100 47 och 92 % kontrollvärdet. Vid dennavargruppen som av

bådadosnivå motoriska kapaciteten sänkt hos könenden de testadesnär "rotarod". Ingavar
nervcellerförändringar noterades hoshistologiska mössen.

har noterades i flergenerationsstudiegrepp-styrka hosSänkt Chapinmöss al., 1995.eten
greppstyrkan i fram- och baktassar gjordes vid flera tillfällenMätningarna under studien.av
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Djuren exponerade via dricksvattnet. I de högexponeradevar djuren 50 och 100 mg/kg och
dag minskade greppstyrkan i från vecka 0 tilltassarna vecka 15. NOEL i studien ungefärvar
15 mg/kg och dag.

Metylolakrylamids neurotoxikologiska egenskaper har demonstreras in vitro T anii och
Hashimoto 1991. Tillväxten ganglie-celler från rått-fostertagna förav fleramättes olika
akrylamid-derivat och metylolakrylamid hade akrylamid. Toxicitetenpotenssamma som av
de olika derivaten korrelerad till hur benägna de tillvar med glutation.attvar reagera

Subkroniska studier

Råttor F344/N och B6C3F1möss exponerades för metylolakrylamid i doser mellan 25 och
400 mg/kg och dag 1991.NTP Doseringen gjordes sondmatning 5 dagar i veckangenom
under 16 dagar. Testsubstansen löst i Studien förstudievatten. till 90-dagars-var var en en

råttor Överstudie. Alla i högdosgruppen dog inom 4 dagar. hälften dog bland de fått 200som
mg/kg. Symtomen noterades koordinationsrubbningar, muskel-darmingsom var och hyper-
in-itabilitet. Sänkt kroppsvikt noterades i fått 200 och 100 mg/kg och dag.grupper som
Histologiska förändringar luftvägari hyperplasi, dysplasi, lever centrilobulär nekros,
mjälte minskning lymfatiska celler och myelindegenerationav noterades. Inerver
högdosgruppen sågs blodstockningäven i levern och hjärtmuskeldegeneration. Nästan alla

i högdosgruppen tvåmössen dog inom dagar. Koordinationsrubbningar noterades i de två
högsta dosgruppema 200 och 400 mg/kg och dag.

90-dagars-studienI exponerades råttor F344/N och B6C3Fmöss for1 metylolakrylarnid i
doser mellan 12,5 och 200 mg/kg och dag sondmaming gjordes 5 dagar i veckangenom som
NTP 1991. råttornaAlla i 100 och 200 mg/kg och dag-gruppema dog innan 13 veckor hade
gått. De noterades koordinationsrubbningarsymtom och förlamningsom bakben.var Sänktav
kroppsvikt noterades i de fick 25 och 50 mg/kg och dag. Neurologiskagrupper som under-
sökningar gjordes avsnittetse neurotoxicitet. Hos mössen orsakadeom dosering 200en
mg/kg och dag hepatocellulär nekros och lymfatisk nekros i Blödningar, nekros,tymus. och
rnineralisering sågsi binjurarna hos några hon-möss i högdosgnippen. Neurologiska under-
sökningar gjordes avsnittetse neurotoxicitet.om

Genotoxicitet

In vitro

Metylolakrylarnid inte i bakterietest på Salmonellamutagen ryphimuriumvar T A97, TA98,
TAIOO, TA 1535 vid med och metabolisk aktiveringtest NTPutan 1991. Metylolakrylamid
framkallade systerkromatidutbyten och kromosomaberrationer i däggdjursceller CHO-celler
med och metabolisk aktivering.utan

In viva

Metylolakrylamid ökade inte incidensen mikrokämor i i benmärg frånav erytrocytema
B6C3Fl-möss efter intraperitoneal injektion ingen dos angiven NTP 1991.
I ñergenerationsförsök Swissett möss undersöktes uppkomsten ärftliga genetiskaav
skador i dominant letal NTP 1991, Chapinett al.,test 1995. Han-mössenet exponerades för
metylolakrylamid dricksvattnetvia under 20 veckor och parades därefter med oexponerade
honor. Halten metylolakrylamid i 60, 180 och 360vattnet vilketvar motsvararppm ett unge-
färligt påintag och 6813, 37 mg/kg och dag.
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Andelen blevhonor dräktiga 77, 92, från70 och 68 räknat% kontroll till högdos-som var

Det fanns flera tidiga resorptioner tillbakabildade foster i medel- och högdosgrup-gruppen.
andel postimplantationsförluster i medel-större och högdosgmppen och färre levandepen,

foster i högdosgruppen tabell 3.

frånTabell dominantResultat letal Swiss förmöss metylol-test exponeratssom
under 20akrylamid via dricksvattnet veckor NTP 1991, Chapin al., 1995.et

LågdosKontroll Mellandos Högdos
Oppm 0 mg/kg 60ppml3 180 ppm37 360 ppm68

och dag mg/kg och mg/kgdag och dag mg/kg och dag

2,980,79Antal tidiga 1,04 1,31re-
sorptioner per
kull

0,23Antal döda foster 0,08 0,10 0,1 1
kullper

3,18"1,06Total antal 1,15 1,52
postimplanta-
tionsförluster

10,5"foster 13,6Levande 12,9 13,2
kullper

frånskilt kontrollgruppenstatistiskt signifikant p 0,05
i dosrelaterad trend

Cancer

Metylolakrylamids toxiska och carcinogena egenskaper vid kronisk exponering har testats
för NTF-programmet NTP 1991, Råttorinom Bucher al., 1990. F344/N ochet mössramen

administrerades metylolakrylamidB6C3F1 sondmatning. Doserna råttstudienigenom var
för6 och 12 mg/kg och dag och 25 och 50 mg/kg dag.mössen och Administreringen

gjordes 5 dagar i veckan under 103 veckor.

Endast mindre sänkning 6 % kroppsvikten råttorhos högdosgruppeni noterades. Ingaaven
andra signifikanta effekter exponeringen noterades. ckningIngen benigna eller malignaav av

sågs studien.itumörer

vägdeDe exponerade 13 25 % kontrollgruppen.mössen En ökadän incidensmer av-
noterades i den s.k. Harderianska körtelntumörer saknar motsvarighet hos människa, lever,

Äggstocks-atroñlungor och äggstockar tabell 4. vävnadsförminskning noterades i de
exponerade Incidensen atroñ lågdosgruppen80 % i och 87 % i högdos-grupperna. av var

vilket kan jämföras med kontrollgruppens 6 %.gruppen

NTP bedömde och det fanns klara bevis för metylolakrylamid framkallaratt adenomattangav
den Harderianska körteln, leveradenomi och alveolära adenom/carcinom granulösager samt

i och ovarie-atroñcelltumörer ovarier hos möss.
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Tabell Tumör-incidens hos uttryckt i formöss, metylolakrylamidprocent, exponeratssom

årvia sondmatning 5 dagar vecka under 2 NTF 1991, Bucher al.. 1990.etper

Han-möss Hon-möss

Dos mg/kg 0 25 50 O 25 50

Organ Typ

Harderianska Adenom 2 29" 58" l 1 18 42
körteln

Carcinom 2 0 4 0 7 4

Adenom-Hzarcinom 28 60"4 11 24 46"

16 8 38Adenom 6Lever 8 35

Carcinom 12 26 24 6 6 4
52"Adenom+carcinom 24 34 12 14 35

6 12 22" 8AdenomLunga 8 14

8 20Carcinom 4 24 10 14

Adenom+carcinom 10 20 36" 12 16 27

cellGranulosa 0Ovarier l"l 1l- — —
tumörer

från kontrollgruppensignifikant skilt p0,05statistiskt
från kontrollsignifikant skilt p0,01statistiskt gruppen

cirka 50 djurvarje dosgrupp bestod av

metylolakrylamideffekten harDen cancerframkallande varit deficientamösstestatsav som
Tennant al., 1996. fungerar+/- med avseende p53-genen Dennaet tumör-gen som

utvecklingen neoplasier upprätthållakan motverkaoch genetiskattav genomsuppressor
såsaknar p53-allel de bli specielltstabilitet. Genom känsliga formössenatt en anses geno-

snabbt inom 30toxiska De kan veckor utvecklacarcinogener. under behandlingtumörer
sådana studienDosema i 25 och 50 mg/kgmed carcinogener. och dag och djuren adminis-var

5 dagar i veckan undertrerades sondmatning 24 veckor. Ingen ökning tumörergenom av
under 30-veckorsperioden.noterades hos de exponerade mössen

Reproduktionstoxicitet
Swiss undersökteslett tlergenerationsförsök metylolakrylamids effektermöss

reproduktionsförrnågan 1991, Chapin al.,NTP 1995. l studien undersöktes effekteret
såtvå Studienavkomman under generationer. upplagd könsskillnader kundeävenattvar

för metylolakrylamidundersökas. exponerades via dricksvattnetMössen under studien. Halten
60, 180 och 360 vilketmetylolakrylarnid i ungefärligt intagvattnet motsvarar ettvar ppm

dag för hanar och 17, 47 och13, 37 och 68 mg/kg och 101 mg/kg och dag för honor.

missbildningar hos avkomman förekomIngen ökning i exponerade Deav grupper.
på någravisade inte förändringarhistologiska undersökningarna testiklar ellerav nerver,

spermier bitestiklamadjur. Antalet i minskadebitestiklar i med 15 % i högdosgruppen.vuxna
högdosgruppentestikelvikt med 25 i noterades.Sänkt %

metylolakrylarnid iför 360 resulterade iExponering sänkt kullvikt i första kullenvattnetppm
låg-kullvikten sänktF0. I andra kullen F l i och mellandos-gruppenäven 60 ochvar

kroppsvikthade sänkt och högre lever- och180 F 1-mössen binjureviktppm. i exponerade
Sänkt testikelviktjämfört med kontrollgruppen. noterades bland högdosgruppen i F0-grupper
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generationen det fanns inga histologiska förändringar. Fl generationen känsligare förmen var
neurotoxiska effekter måttF0. Som användes greppstyrkaän Antalet kull lägreungar per var
i exponerade vilket kanske kan förklaras med dominant-leta effekt se avsnittetgrupper en

genotoxicitet.om

Humandata

uppgifter.Inga

Sammanfattning
stabil och och bryts långsamtMetylolakrylamid in vivo in vitro endastär till akrylamid.ner

reaktionshastighetMetylolakrylamid har ungefär akrylamid med avseendesamma som
glutation.reaktion med

ochneurotoxiska egenskaper vilket har demonstreratsMetylolakrylamid har in viva in vitro.
fåttde exponerade djurenhög dosering har förlamningarVid tillräckligt framförallt i

påvisats.ocksågreppstyrka har MetylolakrylamidSänktbakbenen. upphov tillgav
i nervcellemas myelin-skikt.histologiska förändringar De uppkomna och skadornasymtomen

både och Den lägsta effektnivånhos honor hanar. LOELförekommer med avseende
råtta mg/kg och dageffekter i 12,5 och i 25neurotoxiska mg/kg och dag.är mus

ökade andelen postimplantationsförlusterdominant-leta tidigI möss fosterdöd ochtest
Dessa datakull minskade. antyderlevande foster metylolakrylarnidandelen harattper en

fosterutvecklingenspenniemaeffektgenotoxisk och/ellergör störs avbryts. NOELattsom
cirka 13vilket mg/kg och dag.studien 60 Metylolakrylamidi visade ingamotsvararppmvar

bakterier Salmonellaeffekter det ryphimuriumnär framkalladetestatsmutagena men
och kromosomaberrationer isyster-kromatidutbyten däggdjursceller CEO-celler i medtest

aktivering.metaboliskoch utan

på metylolakrylarnid framkallathar adenom i denstudier s.k. HarderianskaI möss körtelu,
adenom/carcinomoch alveolära granulösalever-adenom cell-tumörer i ovariersamt samt

råtta förekom ingenstudie ökningovarie-atroñ. I hos detumörer exponerade djuren.en av
metylolakrylarnid ökade inte antaletExponering för i p53deficientatumörer LOELmöss. hos

på histologiska förändringar 25 mg/kg och dag.baseratmöss var

metylolakrylarnid upphov tillExponering för sänkt kullvikt, minskad kullstorlek, sänktgav
och neurotoxiskatestikelvikt, minskat antal spermier förändringar hos djur. Ingenvuxna

missbildningar förekom i studien. Den minskadeökning kullstorleken kan förklaras medav en
baserateffekt. LOEL i studien minskad kullviktdominant leta 60 vilketvar ppm

intag cirka 15 mg/kg.dagligtmotsvarar ett

akrylamid och metylolakrylarnid upphov till effekterKvalitativt i försöksdjur.sammager
förefaller mindre toxisk akrylamid.Metylolakrylamid Grovtän räknat förhållandetär ivara

metylolakrylarnid och akrylamid imellan storleksordningen 2 till gånger4 ipotensen test av
gånger i cancer-studier. Det verkar dockakuttoxicitet och 20 förhållande mindre 2 iett änvara

ärftliga mutationer dominant letaltest.i mätertestpotens som
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Kvantitativa uppskattningar risk för ochav cancer

ärftliga genetiska skador

Cancer

Mekanismer för tumöruppkomst
Kemiska reaktiva eller i kroppenämnen är omvandlas till inaktivasom ämnen är cancerrisk-
förhöjande de kan med genmaterialet i cellerna, DNA,att och därmedgenom reagera
framkalla DNA-skada. Mutation uppkommer inträffad DNA-skadaatten förblirgenom en
oreparerad eller blir felaktigt reparerad de reparationsenzymer finns i cellen.av Det harsom
länge årantagits, och bevisats, mutation någoniatt antal kritiskasenare ett iav gener en
cell avgörande i den cancerriskförhöjandeär verkanett steg genotoxiska DNA-skadandeav

strålning.agentier kemikalier, Den muterade cellens och fortsattatumörens utveckling beror
inträffade mutationer samverkar med nedärvda eller förvärvadeatt faktorerav bestämmersom

tillväxt vävnaden. Frekvenseri framkallade mutationer bero linjärtm.m. av antas dosenav
någon tröskeldos, d.v.s. dos under vilken ingen effekt uppkommer,utan och kan därförman

ocksådetta gäller inducerad genotoxiska agentier.att Dettaanta sådanacancer görav att
cancerfrarnkallande harämnen genotoxisk verkningsmekanism blirsom särskilten viktiga vid

låga exponeringsnivåerde i regel förekommer i miljön. Kemikalier kan förhöjasom även
påverkan påcancerrisken i tumörutvecklingen. Om dettasteg skergenom senare genom en

icke-genotoxisk krävsmekanism tröskeldos överskrids för effektenatt skallen att uppträda,
d.v.s. detta inträffar någotvid högre doser, framför allt kan Ävenobserveras i djurförsök.som
genotoxiska kemikalier kan ha verkan dessa med förstärkningsteg,en senare en av
cancerrisken vid högre doser. Det kan svårtofta avgöraatt cancerfrarnkallandeettvara om

ska bedömas genotoxiskt ochämne därmed ha betydelse cancersynpunktvara vidävenur
lågamycket ellerdoser, det huvudsakligen har icke-genotoxiska verkningsmekanismerom

och därmed kan förväntas ha tröskeldos.en

Underlag för cancerriskuppskattning
Cancerriskcma strålningmed joniserande har studerats både i djurförsök och i
epidemiologiska studier studier exponerade befolkningsgrupper, och de har kunnatsenare
användas för beräkna kvantitativa samband stråldosmellanatt och cancerriskförhöjning. Det

dock för fåendast relativt cancerfrarnkallandeär kemikalier det finns information frånsom
påepidemiologiska studier människor där såexponeringen väl beskrivenär det möjligtäratt

få fram kvantitativa dos-responssarnband. Sådana beräkningar baserasatt därför
huvudsakligen med försöksdjur, därcancertester vanligen eller råttormössgrupper av

några,behandlas med relativt höga, koncentrationersett ämnet under sin livstid.av

Akrylamid

fåtaligaDe epidemiologiska undersökningar orts akrylamid inkonklusivaärsom se
avsnittet epidemiologi och riskuppskattningen har därför baserats gjordaom djurförsök se
avsnittet cancer.om

Akrylamid själv föga DNA-skadande ochär Dess genotoxiskamutagen. och därigenom can-
cerriskförhöjande verkan metabolit,utövas glycidamid, bildning påvisatsav en i försöks-vars

människor. Glycidarniddjur och har visats DNA-skada råttori och Initiator-möss.ge
har visat akrylamid administrerad olikapromotor cancertest att vägar verkar initiator,som
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d.v.s. sannolikt för hudcancer. Dettamutagen, talar for densom genotoxiska verkanatt är
ansvarig för cancerriskförhöjning. Flera de tumörformer uppkommiten i djurförsökav som

råttamed kan dock misstänkas hormonellt betingade t.ex. de i sköldkörtel,vara binjure och
bröstkörtel. Det därför möjligt denär cancerframkallandeatt effekten akrylamid iav
djurförsök kanske endast till viss del kan hänföras till dess genotoxicitet. Isåfall skulle en

linjär modell baserad cancerriskuppskattning från djurförsök kunna ledaen till överskattning
lågarisken vid doser.av

Metylolakrylamid

Metylolakrylamid har givit upphov till hostumörer i lunga, levermöss och den s.k.
Harderianska körteln saknar motsvarighet hos människan. gårDet inte uttala sigatt om
genotoxiciteten hos metylolakrylamid eftersom endast finns utförda. Resultaten fråntester

defrcientamöss, är med avseendecancertestet p53-genen, kan tolkas såsom bakomatt
cancerframkallande effektenden rnetylolakrylamid ligger icke-genotoxisk verknings-av en

mekanism T al., 1996. Det tänkbartär det finnsennant et hormonellt inslagatt iett cancerut-
2-års-studienvecklingen. I fanns det ökning i exponerademus ovarie-atroñen grupper av

och granulösa cell-tumörer vilka vanligen hormonelltär betingade effekter.

påRiskuppskattningar baserade djurförsök
frånResultatet kvantitativa cancerriskuppskattningar kan enhets"-nsk, d.v.s. denanges som

risk viss enhetsdos t.ex. genomsnittligt intagett l kroppsviktsom en och dagav mg per
under livstid teoretiskt skulle medföra. Sådana risksiffror kan användasen som
jämförelsemått mellan olika cancerframkallande ocksåkanämnen, användas i preventivtmen
syfte för rekommenderade högsta halter iatt eller luft. Om harange t.ex. vatten man
kännedom hur mycket människor för, radgör antaganden, såom kansamtexponeras ävenen
det förväntade antalet cancerfall uppskattas teoretiskt. För kunna "gränsvärde"sättaatt ett
eller rekommendera högsta intag enligt modellen förknippasett med viss måsterisk,som en

risknivå"acceptabel" definieras. WHO har i sina dricksvattenkriterier "Guidelinesen for
1-10"utgåttdrinking-water quality" från risknivån l 100 000 livstidsrisk, isom men

WHO:s "Air quality guidelines for Europe" har valt i stället vilkenattman ange
1-10‘,luftföroreningshalt skulle upphov till risk 1 10 000 lsom ge 100 0000en

l-105 1-10‘,påoch l l miljon och överlåter sedan landvarje ställning till huratt ta stor
risk villig I Sverigeär har IMM "lågrisk"-nivåeratt acceptera. för någraman angett
cancerframkallande luftföroreningar vid den halt teoretiskt skulle upphov tillsom ge enl-l05livstidsrisk 0,00l %, vilket alltså mycket liten ökadär cancerrisk med tankeen

ändå löper risk30 % drabbasatt Det innebäratt dock samtidigtca lav cancer. 100att av
000 individer skulle drabbas dessa ständigt för sådanav cancer om exponeras en

årsgenomsnittlig underhalt 70 tid, vilket för Sveriges del skulle falll år.motsvara ca per
lågrisknivåerDessa alltså livslång exponering. Om exponeringen sker underavser kortare tid,

så risken minska i motsvarande grad.antas

Riskuppskanning enligt U.S. EPA

Naturvårdsverket,Det amerikanska U.S. EPA, hari många år beräknat cancerriskens storlek
såvälför icke-genotoxiskagenotoxiska cancerogenersom dos-respons-attgenom anpassa
från tilldata djurförsök matematisk modell utifrånoch kurvans lutning beräknaen risken vid

låga doser. Metoden innebär radgör antagandenatt tenderarman överskattaen risken.attsom
Bland siganvänder den 95-procentigaannat konfrdens-intervallsgränsenövreman av
kurvans lutning för beräkna riskens storlek. Den modellatt använder kallas förman en

flerstegs-modell,lineariserad lågdosområdet.linjär iär För översätta riskensom for för-att
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söksdjur till risken för människa räknar fråndosen mg/kg kroppsvikt och dagt.ex. tillman om

dos relaterad till kroppsytan, vilketär närmare rättvisande jam-antas ettsomen vara mer
råttcancerstudienförelsemått mellan För med akrylamid användesarter. art-en

från råttaomvandlingsfaktor 7 vid omräkning till människa, vilket medför människanatt
betraktas i motsvarande grad känslig råttan.änsom mer

såmodell EPA använder konservativDen den troligensätt inte under-attsom anses vara
såvälrisken. EPA har den förvärderar genotoxiska icke-genotoxiskaanvänt som cancero-

vår uppfattning börenligt den dock endast föranvändas genotoxiskamengener,
EPA kommer troligen inom kort revidera sina anvisningar för kvantitativaattcancerogener.

cancerriskberäkningar, där kommer biologiska faktorer kanutrymme attmer ges som
såsompåinverka tumöruppkomsten cytotoxicitet eller skillnader mellan försöksdjur ocht.ex.

gäller hur fördelas ochmänniskor vad omvandlas i kroppen. Man kommer ocksåämnet att
modell förförenklad matematisk understryka osäkerhetenanvända i beräkningarna.atten

givit upphov till i flera framförAkrylamid har olika allt hos råtta,tumörer ävenorgan, men
Honråttoma känsligast. EPA har beräknathos cancerrisken för människa utifrån denvarmus.

incidensen i centralasammanlagda bröstkörtlar,tumörer sköldkörtel, liv-nervsystemet,av
10"munhåla honråttoma. Livstidsriskenhos till 4,5-moder och vid dagligt intagettangavs

Utifrån detta har sedanpg/kg kroppsvikt. risken med akrylamid i dricksvatten1 beräknatsom
1-105104 risknivån;tg/l Vid dåtill 1,3- skulle detta 0,08 ;tg/l ivatten. motsvarasper av

l990a.IRIS, 1993; EPA,dricksvatten

också kvantitativ cancerriskuppskattninghar gjort för metylolakrylarnid,EPA baserasen som
på totala incidensen i lunga, lever och Harderianskaden körtelntumörer hos hanmöss,av

känsligaste könet. Med modelldet för akrylamid beräknadesvar samma somsom
7,6-10"till vid dagligt intaglivstidsrisken l pg/kg, vilket 6 lägreär risk förett änav ggr
l990b.akrylamid EPA,

och gränsvärden enligtRiskuppskanning WHO och EU

WHO har i sina rekommenderade gränsvärden för dricksvatten WHO, 1993 räknat med en
någonrisk eftersom inte tagitlägre EPA art-omvandlingsfaktor vid beräkningän man av

utifrån rått-cancerstudienhuman cancerrisk och hamnar därför högre halt, 0,5 vidpg/Ien
l-105.risknivån Inom EU föreligger förslag till gränsvärde för akrylamid i dricksvattenett

frånenligt uppgift Livsmedelsverket efter0,1 tig/l riskbedömning enligtär WHO,sattsom
1-10‘.risknivånvidmen

ska i den EU-dokument harDet vi huvudreferens,använt ochnoteras att typ av som som en
ingår existerande såi EU:s för inga kvantitativaämnen, cancerriskuppskatt-görsprogramsom

åtgärderi bedömningarna riskreducerandc behöverningar in eller fram-sättas Detav om
någothålls tröskelvärde inte kan för genotoxiskt verkande carcinogener,att sägsanges men

råderdet inte allmän enighet vilkensamtidigt metod kan rekommenderas för risk-att om som
Ett pragmatiskt rekommenderas därförbedömningen. vid bedömningangreppssätt enskildaav

1996. I dokumentet akrylamidkemikalier EU, EU, 1997 detsägs även tänk-ärattom om
tröskelnivå för sådet finns och effekterbart kan sådan inteatt mutagenaen cancer en

storlekCancerriskens vid yrkesmässigidentifieras. eller omgivningsexponering kan inte klart
ingen tröskel kan under vilken någonEftersom det inte finns risk drar dockangesanges. man

så långtexponeringen bör reducerasslutsatsen möjligt.att
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baserad på dosimetriCancerriskuppskattning

för uppskattningEPA tillämpade metoden cancen-iskerDen amerikanska bygger ettavav
luckor vårför överbrygga i kunskap.antaganden,antal schablonmässiga Dettagörs attsom

medförsöksdjur och människor avseendeskillnader mellan omvandling i krop-gäller t.ex.
ocksåfinns bristandeutsöndring giftiga substanser. Det kunskapavgiftning och enav ompen,

i människor.uppkommer djur ocholikahur tumörer

förhöjning canceniskentillcarcinogener lederSå genotoxiskakallade attav genomen reagera
förorsaka mutationer med förändradedärigenomDNA, ochkroppscellemasmed arvsmassa.

slag, kan de leda tillvisst uppkomstde egenskapernaföljd. Om äregenskaper av avnyasom
eller ämnesomsättningsproduktsubstans meduppenbarttordeDettumör. att om envaraen

långsammaregrundi kroppen avgift-DNA längre tidmedförmåga stannar avatt reagera
fler förändringar i DNA, med ökadupphov tillså kommer denning/utsöndring, att sanno-ge
skulle mycket snabb, bliravgiftningen substansenOmför uppkomst tumör.likhet varaav en

aspekt.dennafarligmindre ur

skillnaden i avgiftningshastighettillhänsynsäkrare kunnaför sättBland taettattannat
har forskargrupp i Stockholmmänniskorförsöksdjur ochmellanochmellan ämnen en

multiplicerad med uppehållstidenkroppsvikt ikgmängddosdefinierat upptagen persom
människor och djur har utvecklats; dessaså definierad dos iförMetoder mätakroppen. att en

till blodproteiner, såsommed addukterreaktionprodukteranalysomfattarmetoder avav
reaktionshastigheter.bestämning respektivehemoglobin, samt av

medberäkningssätt värdenschablonmässiga ersätts uppmättaEPAzsmedgettDetta har att
uppskattasriskertillförlitligheten hosnågot ökardoser i kroppen, extra-som genomsom

Bergmark Törnqvisthar se al.,till människa. Dennafrån försöksdjurpolation ansats etav
råtta och människai den med DNAdoserakrylamid, med mätningtillämpats1998 avav

glycidamid. Det värde riskensmetaboliten storlekmutationsframkallandeochreagerande
additivvärde Tabell modell mednågot sehögre EPAzsberäknasdärvid änärsom

1998.al.,dosimetriTömqvist et

multiplikativ modellmedRiskuppskanning

detstudier visar inte clen-bsolutariskmodell har baserats ärvidareutvecklad attEn som
eller antaletexponerade djur exponeradeantaletuttryckt %riskökningen t.ex. avsom av

bakgrundsriskeruttryckt % d.v.s.relativa riskökningendenmänniskor som av resp.utan av
den undersökta exponeringen drabbasskälandramänniskor ändjur ellerantalet avsom av

talar fördosen. Data den relativaproportionellpå konstant sätt ärcancer, mot attettsom
kön, djurstam ochoberoende inkl.i hög graddosenhet tumörtyp,riskökningen är artavper

akrylamid, med hänsyn tillmodell dosenmultiplikativadennaTillämpasmänniska. av
erhålles förkroppsvikt, risk dödsfall iakrylamid kgmängdglycidamid upptagen enperper

beräknade Tabell multiplikativse modellhögre den EPA3 á 4 änär avggrcancer som
1998.al.,Törnqvist et

riskuppskattningamaOsäkerheter i
ofullständigt kända allacanceruppkomst ochmekanismema för ärmåste betonasDet attatt

livslångfrån exponering till korttidsexponering,låga ochfrån till doser,högaextrapoleringar
sådanaResultatetosäkerheter. beräkningar kanmänniska innebärtillfrån försöksdjur stora av

epidemiologiska studier.experimentella eller Olika modellerverifrerasinteallmänheti genom
också alltid statistiska osäkerheter,föreliggerleda till olika Detantaganden kanoch svar.

djurexperimenten.beror kvaliteten hosalltframförstorlekvilkas
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Som nämndes måste akrylamid betraktas genotoxisk, varför extrapoleringovan som av
cancerrisken lågatill doser kan berättigad. Det går dock inte bedöma huranses att stort
inflytande påverkaneventuell hormonell kan ha haft cancerincidensen råttförsökenien och
därmed ha lett till överskattning risken. Föreliggande fråndata djurförsök tillåterav inte att en
sådan påverkan kan uteslutas, dessa data visar någoninte heller signifikant avvikelse frånmen

linjär modell.en

U.S. EPA 95 konfidensgränsen%övre för den beräknade risken, d.v.s.rapporterar det högsta
värdet i det intervall med 95 % sannolikhet täcker riskens sanna okändasom men- -storlek lineariserad beräkningsmodell. bl.a. dettaAv skälaccepterarom EPA:sman en anses
riskvärden konservativa, d.v.s. de i varje fall inte underskattar riskernaattsom
Cancerriskuppskattningarna för akrylamid enligt Törnqvist al, baserade dosimetriet genom
hemoglobinadduktrnätningar och multiplikativ modell, i princip kan Förbättraen som

utgåruppskattningen ifrån lineariserad modell bäst beskriveratt risken, dockom man en gav
högre riskestimat.ännuett

måttHemoglobinaddukter på och intern dosupptagsom
fallIett akrylamid kan olika via inandning,tas vägar huden ellersom som viaupp genom

dricksvatten och livsmedel och där dessutom exponeringsmönstret oregelbundetär detär
praktiskt omöjligt uppskatta exponeringen analyser i miljön. Reaktivaatt ellerämnengenom
deras reaktiva metaboliter har ofta mycket kort livslängd i kroppen l sekund till timmaren
och i därförkroppen kan mätas analys sådanaupptag ämnena Däremot kangenom av som
stabila reaktionsprodukter addukter med kroppsegna molekyler utnyttjas för analys av

och dos i kroppen. Metoder har utvecklats för analys addukter tillupptag blodfärgänmetav
hemoglobin. beräkna frånFör kunna dos adduktnivå krävs kännedomatt reaktions-en om
hastighet för bildning addukten och livslängden hos hemoglobinet och dessutom tiden förav
exponering. fallet medI exponeringen för akrylamid vid Hallandsås mätningär addukterav

uppnåenda möjligheten mått på hur mycket tagits och samtidigtatt ett mått påsom ettupp
dosen i kroppen. genotoxiskaFör ellerämnen metaboliter gäller haltema addukter tillatt av
hemoglobin och DNA proportionella. Mätningär hemoglobinaddukter därförutgörav ett

måttindirekt samtidig bildning DNA-addukter sålundaoch utgångspunktutgör förav en
Ävenuppskattning cancerrisk. vissa neurotoxiska och allergiframkallandeupptagav av

kan på detta Beträffandeämnen akrylamidmätas sätt. självtär ämnet neurotoxiskt medan dess
metabolit glycidamid DNA-skadande ochär cancerriskförhöjande. Man bör understryka att
hemoglobinaddukter används mått på dosen kroppeni det reaktivaett detämnet;som ärav
ingen observerad skadlig effekt.

Det har metod förutvecklats addukter tillmäta N-terminalt valin i hemoglobinatt ochen
denna har tillämpats akrylamid. Addukter akrylamid och metaboliten glycidamid harav
bestämts i exponerade djur och människor. Förhållandet adduktnivåermellan och doser deav
båda råttahar bestämts i och iämnena människa. Detta fråninnebär bestämningatt en av
nivån frånaddukter akrylamid, något lättareär bestämma, kan sluta sig tillav som att man
nivån glycidarnidaddukter och motsvarande dos. Denna dos kan sedan räknas tillav om

dos kroppsvikti mg/kg och dag Törnqvist al., 1998.upptagen et

bådeRhoca Gil innehåller akrylamid och N-metylolakrylarnid. Båda dessa komponenter har
ingått i sambandexponeringen i med tunnelbygget Hallandsåsen. lpreliminära under-genom
sökningar observerades överraskande hemoglobinaddukter från metylolakrylarnid någotatt i

vid analysen omvandlas till motsvarande addukt akrylamid. Sålundasteg analysdatautgörav
frånför addukt akrylamid adduktema från bådade komponenterna Densumman av

carcinogena hos metylolakrylarnid mycket lägre 10är 100potensen lägre enligt denggr-
och 6multiplikativa modellen lägre enligt EPA:s riskuppskattningar akrylamidens,änggr
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och skillnad faktor 3 föreliggerS beträffande neurotoxicitet. De cancen-iskeren om en som-

utifrånberäknats halter akrylarnidaddukt sålunda överskattningar,är vilkas storlek berorav
andelen metylolakrylamidaddukt i de bestämda värdena. Metoder för huravgöra dennaatt stor
andel har skissats.utgör

Sammanfattning

I tabellen sammanfattasnedan de kvantitativa cancerriskuppskattningar för akrylamid som
tagits fram WHO 1993, EPA EPA, 1990; IRIS, 1993 Törnqvistoch al. 1998. Sometav
framgår faktor mellanskiljer det 25 38 de högsta lägsta Någotoch estimaten. försöken att
utvärdera de olika modellemas relevans har gjorts i detta sammanhang.

Tabell 5. livstids-cancerrisken frånUppskattning för människa akrylamid, beräknat medav
råtta.olika metoder bas icancertestav

Modell Risk för cancer

Vid 1 mg/kg Vid 1 pg/kg och dag
totalt intag dagligt intag

årunder 70
104 10"Lineariserad flerstegsmodell, additiv 0,26 0,64--

WHO, art-omvandlingsfaktorutan
10 10"Lineariserad additivflerstegsmodell, 1,8 4,5. -

EPA, art-omvandlingsfalctormed
10‘ 10"Linjär dosimetri, additivmodell med 2,9 7,4- .

Bergmark, Törnqvist al., 1998etse
10 10’Multiplikativ dosimetribaserad modell 5,1 16--

Törnqvist al., 1998et
° Avser risk relativt bakgmndsincidensen för cancerdöd. Kan multipliceras med faktor 1,5en
för jämförelse övriga risksiffror i tabellenmed insjuknande isom avser cancer.

Ärftliga genetiska skador
En beståendebedömningsgnipp Keny Dearñeld, Georg Douglas, Udo Ehling, Marthaav
Moore, Gary Das Brusick harSega uppdrag EU och Amerikanska EPA utförtsamt av
riskbedömning akrylamidens genetiska effekter. På frångrundval data experimentellaav av
studier djur metabolisk och mekanistisk information har risken för genetiska skadorsamt
orsakade uppskattats Dearfieldakrylamid al., 1995.etav

påRiskbedömningen dels direktbaserades extrapoleringsmetod och dels metoden en som
baserades på fördubblingsdosenberäkning den dos inducerar mutationsfrekvensen av som en

förekommande.lika denär spontantstorsom som

Antal genetiska sjukdomar efter genomsnittligt intag via födan 0,013 tig/kgett antagetnya
påkroppsvikt dag uppskattades basenoch uppkomna genmutationer i djurförsök tillav

l05 103mellan den modell byggde på7,3 med fördubblingsdos och 4,3 med densomx x
direkta extrapoleringsmodellen miljon barn från exponerade föräldrar. Alltså tillper upp
0,0043 skadade miljon bam. Baserat hudupptag nivåvid beräknats förekommaper en som

Hallandsåsenvid arbetet d.v.s. vid dagligti genomsnittligt motsvarandeett upptag
kroppsvikt, skulle beräkningar0,01 mg/kg baserade inducerade genmutationeri mössca

skadortillskott 0,05 och 3,2 frånmiljon födda barn exponerade fäder.motsvara ett av per
kromosomala förändringarBeräkningar baserade antal ligger mellan 0,2 ochanger som

Dessa beräkningar23,8 skador miljon. gäller dock för skador orsakade isenareper sena
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spermiestadier kapitlet genotoxiska effekterse akrylamid och glycidamid, enbartav som
kommer till uttryck under den tiden pågårexponeringen och kort därefter d.v.s. barasom
under de exponerade spermiemas livstid.

Beräkningarna bygger antal eller mindre osäkra uppskattningar det gällerett närmer
från ingårextrapoleringar till människa. Vidare antaganden den mutations-spontanamus om

frekvensen hos människa och antalet genloci där sjukdomsalstrande mutationer kan inträffa
såledesOsäkerheten i siffrorna utvärderingsgruppen harär metodenstor ansett attmen som

fördubblingsdosen tillförlitlig Dearfieldbaseras al., 1995.är mest et
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Gränsvärden och rekommendationer intagom

Akrylamid
Kemikalieinspektionenklassats KIFS 1997:5 giftigtAkrylamid har vid kortvarigav som

långvarigmedför risk för allvarliga hälsoskador vidoch exponering viaexponering inandning,
internationellaförtäring R48/23/24/25. Det cancerforskningsinstitutethudkontakt och IARC

troligen cancerframkallande för människaakrylamid 2A. Inomgrupp EUhar klassat ärsom
cancerframkallande kategori cancerframkallandebör för människor,det klassat ansessom

R45. Akrylamid ocksådet kan klassadriskfrasensvenska är medoch den attanger ge cancer
fåskador" R46, kategori 2. Det endast mycketgenetiska kemikalierärftliga är"kan somge

påvisadede ärftliga genotoxiska effekterbygger redovisatsfått klassning,denna som som
"Genotoxicitet".i avsnittetovan

använder eller kommer i kontakt med akrylamidyrkesmässigt denPersoner är grupp somsom
exponeringen. framgickfå Som avsnittetden högsta och metabo-kan förväntas upptagav om

varförlätt huden, skyddshandskar och skyddskläderså akrylamid rekom-lism, tas genomupp
finns för akrylamid i arbetsmiljön gäller haltergränsvärde i luft ochmenderas. Det är sattsom

mg/m3.till 0,03

acceptabla akrylamiddagliga intag ADI förhögsta människa baserathar beräknatWHO av
från fallrapporter och epidemiologiska undersökningarförsöksdjursdata Data människa

uppgifter exponering, varför de har kunnat ligga till grund förallmänhetsaknar i om en
förstariskuppskattning. Vid WHO:s utvärdering 1985 den cancerstudienkvantitativ var

angåendeinformationen reproduktionstoxiska effekter ansågsochråtta färdig, alltförännu
bas for riskuppskattning for människa Bedömningenofullständig för kunna byggdeutgöraatt

påneurotoxiska effekter försöksdjur. Den lägsta-effektnivå dåpå iakttagna hadedärför som
råttakroppsvikt dag hos vid administreringkg och månader.l under 3rapporterats var mg per

människa 0,12 mg/kg kroppsvikt under antagandetskulle hos denDenna dos motsvara att
relaterad till kroppsyta till kroppsvikt i jämförelse mellantoxiska dosen ännärmareär arter.

ADI-värdet 0,012 mg/kg och dag10 l2 ;tg/kg och dag.säkerhetsfaktor DettaEn gav
allmänhetenslång och gäller exponering for akrylamid.tids exponering ävenavser

naturvårdsverket EPA har gjort riskbedömning akrylamidamerikanska medDet en av avse-
IRIS, 1993. Den grundas huvudsakligenpå neurotoxiska effekter studieende Bureken av

råttor344 erhöll akrylamid i dricksvattnet månader.Fischer under1980, i vilken 3al.et
ungefärmotsvarade 0,05, 0,2, 5 och 20 mg/kg kroppsviktdricksvattenHalterna i och

bakbenen observerades endastförlamning i den högsta dosgruppen,dag. Tecken av men
påvisadesundersökning ischiasnerven nervskador vidvid mikroskopisk lägre doser.ävenav

påvisades skador med elektronmikroskopi, inteoch dag medmg/kgVid l men
reversibla vid undersökning 144 dagar UtifrånSkadornaljusmikroskopi. dennavar senare.

effektnivån mg/kglägsta LOEL till l och dag, ochEPA den nolleffektnivånstudie angav
dag. NOEL-värdet dividerades med säkerhetsfaktormg/kg ochNOEL till 0,2 1000 enen

råttakänslighet mellan människa, faktorskillnad i och för10 skillnadfaktor l0 för ienev.
frånindivider och faktor 10 för extrapolering den subkroniskakänslighet mellan studien tillen

resulterande högsta acceptabla dagliga intaget,Det ellerexponering. vad EPAkronisk kallar
sålunda 0,0002 mg/kg och dag 0,2 ;rg/kg och dag.blev Genom"referensdos" användaatt

alltsåWHO kommer EPA till 60osäkerhetsfaktorer lägre värde högstaän ettstörre ggr som
studie underlag.intag,rekommenderat använtsatttrots samma som

någon förekommandeallmänt nriljöförorening,akrylamid inte detEftersom är även om
så någotfinns det inte gränsvärde för halter i luft,tobaksrök,påvisats mark eller olikai t.ex.
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livsmedel. Däremot finnstyper WHO rekommenderatav ett av gränsvärde för dricksvatten

WHO, 1993, beroende polyakrylamid kanatt användas fällningsmedel isom
vattenreningsverk. I Sverige används denna metod några få vattenverk. WHO:s riktvärde är
0,5 pg/1, och nämndesär vid den haltsatt enligtsom WHO:sovan beräkningsom teoretiskt
skulle medföra ökad cancerrisk 1 100 000 vid konsumtionen 2 liter dagav vatten perunder livstid. I Sverige resthaltenär akrylamid i dricksvattenen regleradav genom
doseringsanvisningar för polyakrylarniden regler maximaltsamt tillåten haltom av
akrylarnidmonomer i den polyakrylarnid används. I de förslag tillsom gränsvärden för dricks-

gång inom EU Gemensam ståndpunktärvatten som Rådetantagen den 19 decemberav
1997 gränsvärdet till 0,1 pg/I.anges

Metylolakrylamid
IARC har bedömt det finns begränsade bevis föratt metylolakrylamidatt är cancerfram-
kallande hos försöksdjur, otillräckliga bevis för människa, ochmen har därför metylol-satt
akrylamid i 3 ej klassificerbart.grupp

Metylolakrylarnid Kemikalieinspektionensär upptagen klassiñceringslistor, och i övrigt
saknas ADI-värden, rekommendationer eller gränsvärden.
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Sammanfattning undersökningsresultat frånav

Hallandsåsen
Hallandsåsentunneldrivningen avbröts den 29Arbetet med september 1997, då detgenom

frånakrylamid och N-metylolakrylarnid tätningsmedlet Rhoca Gil återfannsstod klart iatt
342 mg/l i det läckvatten frånrespektivehöga halter 92 det s.k.pumpatssom upp

mellanpåslaget arbetsplatsen mitt i tunneln vid Severtorp och sedan förts vidare i
då pågåtthade kontinuerligt sedan denInjekteringen 4 augusti.Vadbäcken. Fortsatt

halterna i Vadbäckens gradvisvisade Skälderviken.provtagning att vatten avtog motner
från tunnelpåslaget,Stensån, för läckvattnetrecepientiHalterna är dock lägresom norra var

vattenföring.högremycketföljdtill av en

åtogYrkesinspektionen, Skanska AB och Banverket,samråd med sig Yrkes-Efter och miljö-
Universitetssjukhus, den 7 oktober 1997kliniken, Lundsmedicinska genomföra hälso-att en

eller indirekttunnelarbetare direkt forundersökning de Rhoca Gil.exponeratssomav
åtogMiljökerni, Stockholms Universitet sig bestämningarförInstitutionen göraatt av upp-

Båstadakrylamid analyser hemoglobinaddukter.mängder kommuns lednings-tagna avgenom
Yrkes- miljömedicinska9 oktober uppdra och kliniken,beslutade den Lundsattgrupp

undersöka förekomsten akrylamid och N-metylolakrylarnidUniversitetssjukhus, iatt om av
hälsoeffekteroch i brunnar resulterat i de boende. EnVadbäckens mottagning ochvatten

de boende öppnades den 10 oktober i Bjärehälsans lokalertelefonrådgivning för i Grevie.

Tunnelarbetare
förelågtunnelarbetare klara exponerings-responssambandundersöktaBland 223 för besvär

akuta irritationsbesvär luftvägamasfrån såväl perifera idet ochnervsystemet som mer
allmännadel huvudvärkslemhinnor, och yrsel Nordanderögonens symtomsamt en mer som

Appendix Bland de 45 högst exponerade arbetarnal. prevalensenal., 1998, 30 %et var ca
nervpåverkan,perifer och 50 75 % för irritationsbesvär i luftvägarför ochsymtom ca -

bestämning hemoglobinaddukter akrylamid harBlodprov för tagits samtligaögon. avav
avslutade 98-04-16.analyserna223 arbetare ännu

addukter akrylamid för de först analyseradeför 77 arbetarnaMedianvärdet 0,24 nmol/gav var
gånger förhöjt jämfört med oexponerade kontrollpersoner. Någraglobin, vilket deär sex av

tunnelarbetarna hade addukthalterexponerade dock 4 nmol/ghögst översteg globin,som
gångerfyra högre den osäkra förvilket drygt neurotoxiskaän gränsen kannärär symtom
exponering för akrylamid Calleman 1996, Törnqvistuppträda vid al.,börja 1998.et
exponeringen för metylolakryalrnid bidragit tilldock deSannolikt har uppmätta

akrylamid förefaller kvantitativtadduktnivåema. Hudupptaget ha varit betydelsefulltav mer
Såväl skyddsutrustning skyddsmedvetandeluftvägama.via har varitän upptaget som

förelågpå aktuella arbetsplatsen. Det bland tunnelarbetarnaden klartotillräckligt sambandett
frånnytillkomna det periferaochmellan addukthalt akutasymtom nervsystemet samt

och slemhinnor.luftvägarnas Femtio tunnelarbetareirritationsbesvär i harögonens till följd av
från genomgåttperifera neurofysiologisknytillkomna undersökning,nervsystemetsymtom

månader, dåefter de kommer genomgåvilken kommer även förnyadatt attupprepas sex en
förTrettio tunnelarbetare har remitterats bedömningläkarundersökning. och eventuell

och miljödermatologiska avdelningen,vid Yrkes- Universitetssjukhusetallergitestning MAS.



Boende
Vid den mottagning upprättades för de boende undersöktessom och blodprover påtogs de

önskade detta. Dessutom kalladespersoner som med känd föroreningpersoner av
akrylamid/metylolakrylamid i sin brunn aktivt till hälsoundersökningen Albin al., 1998,et
Appendix 2. Sammantaget undersöktes 196 23 med förorening i brunnsvattenpersoner, varav
bekräftad med kemisk analys enda kända exponeringskälla. Vidaresom hade 17 haftpersoner
både förorening i brunnenuppmätt och hudkontakt med förorenat bäckvatten, 67 personer
hade kontakt med förorenat bäckvatten enda kända exponeringskälla. Av desom undersökta
hade 150 brunn. Det kommunala har intepersoner varit förorenategen vattnet med akrylamid
eller metylolakrylamid, däremot har totalt 29 privata brunnar varit förorenade med akrylamid
eller metylolakrylamid. fannsDet bland de boende ingen uppenbar relation mellan påsymtom
nervpåverkan i eller ben och exponering for förorenatarmar I flera fallvatten. rapporterade de
boende nytillkomna hudbesvär eller magbesvär någrade i fall klart förknippade medsom sitt

eller kontakt med förorenadetappvatten vattendrag. Något samband med den aktuella expo-
sågsneringen dock Sju med nytillkomna hudförändringar harpersoner vid Yrkes- och

miljöderrnatologiska avdelningen, Universitetssjukhuset MAS, olika komponentertestats mot
i Rhoca Gil. någotInte i fall har påvisatsdet allergiskt kontakteksem dessa Yrkes-mot och
miljömedicinska kliniken har insamlat N75 frånvattenprov undersökta med brunn 18egen
brunnar tidigare provtagna och analyserat dessa med avseende akrylamid och N-
metylolakrylarnid. någotInte i dessa har dock dessavattenprover påvisats.av ämnen

Hemoglobinaddukter akrylamid har analyserats för de 20 boendeav bedömdes ha varitsom
exponerade. Av dessa hade 13mest for förorenatexponerats median 0,05,tappvatten varia-

tionsområde 0,04 0,22 nmol/g globin och 7 hade haft hudkontakt med förorenat vattendrag-
median 0,07, variationsområde 0,04 0.11 nmol/g. någotInte i fall adduktnivån så högvar——
över 1 nmol/g globin utifrån tidigare studier,att, nervskadande effekt kunde befarasen
Calleman 1996, Törnqvist al., 1998. Deet resultaten från den kliniskasammantagna under-
sökningen och adduktanalysema således hållpunkteringa förger exponeringen föratt akryl-
amid och metylolakrylarnid bland de boende givit upphov till neurotoxiska effekter.

Cancerrisker
Upptaget akrylamid under omkring två månaders tid,av vilket leder till addukthalt 0,24en av
nmol/g medianvärdet för tunnelarbetama, beräknas genomsnittligtmotsvara dagligtett upp-

på 10 kg Törnqvist al.,tag 1998. Capg 18et % alla dödsfallper i Sverige beror påav
Denna uppskattade genomsnittligacancer. exponering for tunnelarbetarna under två månader

kan enligt olika riskmodeller US EPA 1990, Törnqvist al.. 1998 beräknas ledaet till att
livstidsrisken för död i ökar från 18 till mellan 18,01 och 18,04cancer %. De arbetare somhade betydligt högre addukthalter kan löpa något högre risk,antas dock fortfarandeen mindre
än ökad livstidsrisk. Enprocents skattningen intern dos i formnoggrannare addukt-av av
värden korrigerade för bakgrundshalt, rökvanor, tid för provtagning och exponeringstidens
längd, kommer göras samtliganär 223att analyserade.ärprover

Motsvarande beräkningar kan för degöras boende. Efter korrigering for exponering av
akrylamid via tobaksrök hos rökare, har bland dessaenstaka med akrylarnidaddukterprover

halteruppmätts, ligger 0,05 0,10 nmol/g högre denvars bakgrundsnivåän påträffades- som
hos känd exponering för akrylamidutan medianvärdepersoner 0,04, variationsområde 0,02 -0,07 nmol/g Albin al., 1998. Detta tillskottet skulle motsvara akrylamidett upptag av
omkring 2,5 5 kg kroppsvikt och dag under månader2pg Törnqvistper al., 1998. Den- et
beräknade cancerriskförhöjningen till följd detta skulle omkring 0,01av motsvara 0,02 %-beräknad enligt multiplikativ modell, det högsta riskestimatet. Medelvärdetsom ger avadduktnivån i samtliga 20 från boende visar förhöjningprover 0,01 nmol/g, någoten om som
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canceniskförhöjningskulle omkring 0,001 %. Skulle adduktema delvis härröramotsvara en

från vilket förefallermetylolakrylamid, sannolikt, kan det bidra till de här angivna riskernaatt
överskattade.är

riskbedömningssynpunkt detUr inte nödvändigt ytterligare adduktanalyser ellerär göraatt
de boende. Däremot finns fortsatt behov informationläkarundersökningar och psyko-ettav av
miljömedicinska fortlöpandeoch kliniken har lämnat information till delogiskt stöd. Yrkes-

arrangerade kommunen, dels vidboende, dels vid i regi där samtligastormöten mötenav egen
forminbjudits, och vidare i skriftlig information till de undersökta.hälsoundersökta av
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Sammanfattning och riskbedömning
Akrylamid kemikalieär Kemikalieinspektionenen klassadsom ärav giftig vidsom
hudkontakt och förtäring, och dessutom kan och ärftligasom genetiska skadorge cancer hos
människor. Trots detta har hanterat tusentals kilo 1400 förbrukadman ton mängd Rhoca Gil,

140 akrylamid metylolakrylarnidton enligt Naturvårdsverket,varav + 1997 detta ämne iav
samband med tunnelbygget Hallandsåsen. Först korgenom druckitattgenom som vatten urVadbäcken blev akut förgiftade och kopplingen till frånutsläpp tunnelbygget kunde göras,
stoppades användningen tätningsmedlet Rhoca Gil. Tackav exponeringen pågickattvare
under kort tid ungefär månader2 blev effekterna människors hälsa begränsade se nedan.

Sammanfattning litteraturdataav

De viktigaste hälsoriskema med akrylamid dess påverkanär det centrala och perifera nerv-
och ärftliga genetiskasystemet, skador påverkan på fortplantningen.cancer samt Den neuro-

toxiska effekten bådeväl belagdär i djurförsök frånoch fall där människor exponerats, men
informationen övriga toxiska effekter hänför sig huvudsakligen tillom djurförsök med råttor
och Utifrån djurförsökenmöss. har lägsta effekt-nivåer LOEL och nolleffekt-nivåer NOEL
kunnat fastläggas för vissa effekter, sedan kan ligga till grund för rekommendationersom om
högsta acceptabla dagliga intag för människor. Metylolakrylarnid upphov till liknandeger
effekter akrylamid i djurförsök, först vid högre doser.som men

Neurotoxicitet hudpåverkanoch tycks de effekter uppkommer vid lägst dos. Sådanavara som
effekter påvisatshar både hos människor och försöksdjur. Undersökningar olika arter
råttor, hundar ochmöss, apor visar toxiska effekter vid likartade doser. För akrylamid är
LOEL för lätta reversibla skador perifera hos råtta l mg/kg kroppsvikt och dag,nerver och
NOEL 0,2 0,5 mg/kg och dag. WHO rekommenderar utifrån detta ADI-värde högstaett-
acceptabla dagliga intag under lång tid för människa 0,012 mg/kg och dag 12 tig/kg och
dag. Det amerikanska Naturvårdsverket, EPA, rekommenderar 0,0002 mg/kg och dag 0,2
;tg/kg och dag baserat data med användande högre säkerhetsfaktorer.samma men Detav

mångafinns beskriver neurotoxiskarapporter effekter hosävensom människor, i de allra
flesta fall beskrivet reversibla. I de flesta fall exponeringen dåligtärsom känd. I studieen
kinesiska arbetare kunde de neurotoxiska effekterna relateras till halten hemoglobinaddukter i
blod. NOEL till 0,3 l nmol/g globin, vilketangavs på 11motsvarar 38ett ;tg/kgupptag- -kroppsvikt och dag. Metylolakrylamid ocksåär nervskadande, vid högre koncentrationer.men
LOEL 12,5 mg/kg och dag i försök råttor.medvar ett

Den reproduktionsskadande effekten akrylamid har undersökts i djurförsök. Missbildningarav
har påvisats,inte däremot har effekter såsom nedsatt fertilitet, spermiepåverkanmen och ökad
incidens tidig fosterdöd uppkommit. I EU-dokumentet bedörrmingenav görs akrylamid på-att
verkar hanamas fertilitet råttorhos och NOEL för dennamöss. effekt till 5 mg/kg ochanges
dag för råtta och 9 mg/kg och dag för Spermiepåverkan och ökad incidens tidigmus. av
fosterdöd har dock uppkommit vid 5 10 mg/kg och dag NOEL 2 mg/kg och dag. När-
WHO orde sin riskbedörrming akrylamid WHO, 1985 fanns inte tillräckligtav underlag
för bedöma de reproduktionstoxikologiskaatt effekterna. l de EPA- 1990 och EU-nyare
dokumenten EU, 1997 konstateras neurotoxicitet uppträder vid lägreatt doser och därför
bedöms den kritiska effekten. Det finns inga humanstudiervara avseende reproduktions-
toxiska effekter.

Akrylamid har givit upphov till i djurförsök signifikant förhöjda tumörfrekvensercancer hos
råtta vid 2 mg/kg och dag år.under 2 Tumörema kan möjligen till viss del hänföras till
hormonell påverkan, eftersom akrylamid samtidigt genotoxisk måsteärmen räkna medman



47
lågaför vid doser. förfinnas risk Olika beräknadet kan även ansatser attatt canceren

låga användavid doser har Den modellen förstorlekcancerriskens använts. mest
modell användsi allmänhet den EPA i USA. Dencancerframkallande ärämnen som av

lågdosområdet,linjär och beräknar dendos-responskurvan i statistiskaförutsätter övreäratt
i sina dricksvattenkriterier tillämpat modell,cancerrisken. WHO harförgränsen samma men

art-omvandlingsfaktoreftersom inte den EPArisktill lägre använt gör.kommer sommanen
Stockholms universitet har utvecklat alternativ modell,vidmedarbetareochTörnqvist en som

mått dos och användninghemoglobinaddukter internanvändningbygger som avav en
utifrån stället förrisken djurförsöken i den additivaför beräknamodellmultiplikativ att

något risk EPA:s modell.Denna modell högre Ingetanvänder. änEPAmodell gav ensom
relevans ocholika mätmetodema med avseendeutvärdera dehärförsök görs att

uppskattade risken intervall. UttrycktdenDärförtillförlitlighet. ett somanges som
teoretiskt enligt;rg/kg och dag blir risken dessadagligt intag lvidlivstidsrisken ett av

månadexponeringen sker under endastexponerade. Om i100020modeller 0,6 t.ex. enper-
mån år, d.v.s.lägre 12 70 0,05 1,5bli 1400riskenlivstidförstället antas perggr xen -

100 000.

Hallandsåsen påoch boende se nedan baserasför arbetareCancerriskuppskattningarna
mått akrylamid i exponerademängdhemoglobinaddukter upptagenett av grupper.som

på metylolakrylarnid adduktTörnqvist m.fl. tyderresultatPreliminära att ger samma som
Dåakrylamid överskattas.något skulle innebära dosenanalysen,akrylamid vid att avsom

från akrylamid skulleantagit hela härröri beräkningarna att upptagetman
överskattning riskerna.leda tillcarcinogenalägremetylolakrylarnidens potens aven

inkonklusiva. För metylol-gjorts akrylamidepidemiologiska studier ärfåtaligaDe som
sådana studier helt.akrylamid saknas

genmutationer och kromosom-visat sig induceragenotoxisk substansAkrylamid är somen
Effekter under spermieutveck-könsceller hos försöksdjur.kroppseellersåväliskador som

tidiga stamceller främst orsakas metabolitenMutationer istuderats.särskiltlingen har tros av
stadier sperrnieutvecklingenstrukturella kromosomskador imedanglycidarnid, avsenare

protein, protamin, varigenom celldelningenbindning till viktigtakrylamidsrelateras till ett
doser, kontinu-enstaka injektioner relativt högagjorda medförsökflestaDe ärstörs. menav

10 mg/kg och dag har givit upphov tilldoser i intervallet 5med lägreexponeringerlig t.ex.-
råttorletalmutationer hos och Man harform dominantaeffekter i möss.genetiskaärftliga av

ärftliga skador.risken för genetiskakvantifieraockså försökt att

Hallandsåsen

boende Hallandsåsenhälsoriskema for tunnelarbetare ochbedöma hurkunnaFör storaatt
exponeringsnivåer. Normal svårtdet mycketnågon kännedomså ärfordrashar varit, settom

människor kan ha för hud-rniljöföroreningmycketbedöma hur utsattssom genomatt av en
Det fanns dockförorenad föda eller metodförtäringinandning ellerkontakt, vatten. enav

akrylamidmed vilken kan dosenuniversitetStockholms mätautarbetad vid man av genom
individer. Främst dessa mätningari blod hos exponeradehemoglobintillbindningdess genom

för. Halterna akrylamidmänniskorna varitden dos iuppskattahar kunnat utsatta avsomman
riskbedömningarockså Nedan kommenteras de har kunnatundersökts.harbrunnsvatten som

tunnelarbetare och boende Yrkes- ochhälsoundersökningar gjortsutifrångöras avsom
hemoglobinadduktmätningarvid Lunds Universitetssjukhus,klinikenmiljömedicinska som

vad utifrånStockholms Universitet, käntför Miljökerni, ärInstitutionen samtgjorts somav
och metylolakrylarnid.toxiska effekter akrylamidlitteraturenvetenskapligaden avom
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Arbetare vid tunnelbygget

Neurotoxicitet

Som framgick sammanfattningen undersökningsresultatenav i kapitletav så deärovan neuro-fysiologiska och yrkesdermatologiska undersökningarna utvalda arbetareav ännu slutförda.
Bland 223 undersökta arbetare fanns det klart samband mellanett skattad exponering för
Rhoca Gil och från periferasymtom inkluderandenervsystemet ökad svettning och
hudavflagning i händerna. De vanligaste stickningar/domningarsymtomen i händer,var fötter
och underben. Bland de 45 högst exponerade arbetarna hade 30 % tecken perifer
nervpåverkan.

Hemoglobinaddukter har hittills fråni blodmätts 77 tunnelarbetare och visat starktett sam-band med exponering, skattad intervjuer Appendix Nordandergenom al.. För vissaet avarbetarna gick månad frånän det de slutade arbetamer att meden Rhoca Gil tills dess att
blodprov för adduktanalys kunde Detta har resulterat itas. detatt adduktvärdetuppmätta i viss
mån underskattar den addukthalt arbetarna bör ha haft då exponeringen upphörde. Utifrån entidigare studie kinesiska arbetare hade slutsatsen dragits lätta neurotoxiskaatt kansymtom

någrauppträda efter månaders exponering för akrylamid leder till addukthaltersom av
storleksordningen 1 nmol/g globin motsvarande 38ett ug/kg ochupptag dag. Av alla
hittills undersökta tunnelarbetare har andel haft hemoglobinaddukthalterstoren högre såän
16 % dem valdes slumpmässigt. Någraut de högstav som exponerade hadeav addukthalter

4 nmol/g. Idenöversteg 47som remitterades tillgrupp neurofysiologiskpersoner som
undersökning medianvärdet tiofaldigt förhöjt 0,44 nmol/g globinvar jämfört med kon-en
trollgrupp 0,04 mnol/g globin.

Törnqvist och medarbetare 1998 har hemoglobinadduktmätrtingamaanvänt för beräknaatt
dos akrylamid troligen inklusiveupptagen metylolakrylamid.av Medianvärdet från de först

undersökta 77 arbetarna 0,24 nmol/g globin, vilket beräknadesvar motsvara genomsnittligtett
dagligt 10 tig/kg och dag. Omupptag förenklatca jämställerett sättman dosupptagen
med administrerad dos, så kan jämförelser medgöras de djurförsök där akrylamid tillförts via
dricksvattnet eller administrationssätt. Detannatgenom genomsnittliga beräknade upptaget
ligger då 100 under den dos där lätta neurotoxiska effekterggr hos försöksdjuruppträtt l
mg/kg och månader,dag under 3 nivåi med eller detöver rekommenderademen högsta
dagliga intaget för allmänbefolkning. De högsta addukthaltema, 4 nmol/g, motsvarar ett upp-på 0,15 mg/kg och dag. Eftersomtag de högst exponerade arbetarna hade tecken nerv-påverkan så antyder detta människan känsligareäratt försöksdjurän exponeringen iom anges
mg/kg kroppsvikt och dag. Under del tiden kan hos deen av upptaget exponerade tunnel-
arbetarna varit betydligt högre: addukthalten är uttryck förett genomsnittligt upptag.

Som jämförelse ocksåkan mätningar refererats EPA 1990som nämnas. Arbetareav somutförde tätningsarbete avloppsledningar undersöktes på 4 olikaav arbetsplatser både vad
gäller akrylamid i luft och akrylamid deponerad hud. Hudupptaget mycket viktigarevar än
inandning. De exakta värdena på beräknat inte i EPA-rapporten,upptag anges i artikelmen en

Dearfield al. 1995 refereras dessa mätningar,et vilkaav omräknat till varieraupptag angavs
mellan 0,016 och 0,13 mg/kg och dag. deAv studerade arbetarna hade symtomen
akrylamid-inducerade perifera nervskador såsom hudavflagning, tvåoch andra arbetare

sig ha haft hudavflagning i händerna tidigare.uppgav

Akrylamid-inducerade nervskador hos tunnelarbetare akrylamid-innehållandeanväntsom
tätningsmedel har beskrivits tidigare från såväl USA Italien.som
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Reproduktionstoxicitet

genomsnittligaberäknade exponeringen för tunnelarbetamaDen 1000 lägre ängger ca ggr
påverkangivit fosterdödde halter sperrnier, ökad tidig eller nedsatt fertilitet isom
lägre för de med allra högstdjurförsök 50 exponering.ggr personerna

Cancer

canceniskuppskattningar gjorts med olika modellerkvantitativa ochDe refereratssom som
troligenkonservativa i den mening de inte underskattarallakan risken förattses somovan

låga Om dessa tillämpas den beräknadedoser. genomsnittligamänniska vid exponeringen
skett två månaderoch exponeringen förutsätts ha underoch dag,10 tig/kg totalt, blirca

innebär 0,110 000. Dessa risksiffror 50,1 5 10 000cancerrisken exponeradeattper av--
kunna drabbas till följd akrylamidexponeringen,teoretiskt skulle elleravav cancerpersoner

individuella cancerrisken för exponeradden skullealternativt öka med 0,001att en person -
måste försumbarså ökad cancerrisk för individenliten0,05 %. En jämfört medanses vara

vårdrabbas under livstidalla löperrisk vi ca 30den höga %. Det bör dockatt av cancersom
proportionelltcancerrisken skulle ha blivit högre längrepåpekas exponeringensettatt

blev små.med Rhoca Gil avbröts riskernapågått. Tack arbetetattvar

Ärftliga skadorgenetiska

ärftligauppskattningarna risk för inducerade sjukdomarkvantitativaDe redovisades iav som
kvantitativa riskbedömningar har applicerats hudexponeringkapitlet via tätningsarbete,om

beräknade genomsnittliga exponeringen förTörnqvist tunnelarbetamadenmed av
Hallandsåsfallet beräknadesHallandsåsen, tig/kg och dag. För10 antalet inducerade sjuk-ca

fäder vad gällermiljon barn till exponeradetill 0,05 3,2domar genmutationer. Beräk-per-
på förändringar ledde till antalbaserade kromosomala ligger mellanningar 0,2 och 24som

beräkningarna gäller dock för skadormiljon. orsakadeskador De i spermie-senareper sena
uttryck exponeradekommer till under de sperrniemas livstid.barastadier som

ändå påvisserligen osäkra, pekar försumbarberäkningarDessa risk för deär men en expo-
nerade tunnelarbetama.

HallandsåsenBoende runt

utsläppenmed de akutaRisker

På vattenlöslighet kan oreagerad akrylamid ochgrund sin höga metylolakrylamid lättav
ocksåoch grundvatten. vadi via Detta harsprida sig skettär Hallandsåsen.naturen yt- som

framför allt kontamineratomkringboende det den viktigasteFör är är orsakenvatten tillsom
måstesådantriskerna med drickaexponering. Förutom risker förknippadeävenatt vatten med

med beaktas eftersom akrylamid lätteller kontaktbad huden.vattnet tasannan upp genom

metylolakrylamid/akrylamid hade detekterats i brunnar i oktober 1997När detektionsgräns 5
från tvåmed hjälp expertis SGUfastställde kommunen riskornråden,tig/liter detav varav

Vadbäcken. Socialstyrelsen rekommenderadesig längssträckte inomstörsta detatt vattnet av
riskornrådet för hushållsändarnålinte borde användasavgränsadekommunen dryck, matlag-

maskindisk och maskintvättpersonlig hygien m.m. 1997-10-13,ning, än Dnr 32-annat
rekommenderade l997-l0-l7Livsmedelsverket i PM och9505/97. 1997-10-31 Dnr

riskområdet inte borde användas till dryck3296/97 inom eller matlagning framatt vattnet
underutvisar akrylamidhalten ligger wHOzsanalyser riktvärdetills dess 0,5 ug/l.att Manatt

för akrylamid i dricksvatten bör gälla föransåg gränsvärde djur för människor.att samma som
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Vidare rekommenderades avstå från konsumtionatt vilt djur druckitsamtav att lindrigtsompåverkat ej Vadbäcken skullevatten omfattas karenstid 60 dagar innanav en mjölk och
kött användes livsmedel. Man bedömde storbladigasom grönsaker,att rotfrukter och potatis

bevattnats med kraftigt förorenat Vadbäckensom bordevatten konsumeras.ur Grödor sombevattnats med brunnsvatten bedömdes ha förhöjda akrylarnidhalter.

Totalt har 310 brunnar analyserats, metylolakrylarnid/akrylarnid påvisatsvarav i 29 Framst.
tills dess restriktionema upphörde i 1998att har Båstad kommun levererat dricksvattenmars
med hushålltankbil till de inom riskornrådet hade brunnar.som egna

När utsläppet akrylamid konstaterats startade Yrkes- och Miljömedicinskaav kliniken vid
universitetssjukhuset i Lund hälsoundersökning med känd förorening i sinav personer brunn
och andra boende Hallandsåsen misstänkte de for utsläppetattsom utsatts se bilaga 2 och
sammanfattning föregåendei kapitel. Sammanlagt undersöktes 196 från 75 hushållpersoner
mellan 10 oktober och 6 november, 1997. Av dessa 23 med bekräftadst förore-var personer
ning i brunnen, l7 bådemed föroreninguppmätt i brunnenpersoner och hudkontakt med
förorenat bäckvatten, 67 med kontaktsamt med förorenat bäckvattenpersoner endasom
kända exponeringskälla. I flera fall rapporterade de boende nytillkomna hudbesvär eller mag-besvär någrade i fall klart förknippade med sittsom eller kontakttappvatten med förorenat
vattendrag, vid utvärderingen dessa besvär sågs ingetmen samband medav den aktuella expo-neringen. Det fanns någotheller inte samband mellan uppskattad exponering och nytillkomna
besvär från perifera nerver.

Hemoglobinaddukter akrylamid har analyserats för de 20 boendeav Hallandsåsen som
bedömdes ha varit exponerade,mest 13 med exponering för förorenatvarav ochtappvatten 7

haft hudkontakt med i Vadbäcken. Jämförtvattnetsom med oexponerad kontrollgnippen varadduktnivån knappt fördubblad medianvärde i kontrollgruppen 0,04 nmol/g globin och 0,05
respektive båda0,07 nmol/g i de exponerade Eftergrupperna. korrigering för exponering avakrylamid via tobaksrök hos rökare har förhöjningar 0,05mest 0,1som nmol/g gentemot-oexponerade medelvärdeuppmätts i hela 0,01personer nmol/g.gruppen

Vid användning hemoglobinadduktmätningama för riskbedörrmingav kan först konstaterasen
adduktnivån någotinte i fall såatt hög över l nmol/gvar nervskadandeatt effekt kundeen

befaras. Förhöjningen motsvarar 2,5ett 5 ug/kgupptag och dag. Detta 2om är 4 lägre-— ggr-det beräknade medianvärdetän för hos de 77 undersöktaupptag tunnelarbetama. Ett sådant
ligger under det ADI-värdeupptag rekommenderats WHO 12 ug/kg/dag,som av övermen

det rekommenderats EPA 0,2 ug/kg/dag. Dessasom rekommendationerav skyddaattavser
hela befolkningen negativa hälsoeffektermot vid sådant dagligt intagett under hel livstid. Ien
fallet Hallandsåsen skedde dock exponeringen under maximalt månader2 från 4 augusti

då1997 injekteringen Rhoca Gil började i skala till denav 14oktober,stor då användningen
förorenat stoppades.vattenav

WHO:s och EPA:s ADI-värden omfattar inte eventuella cancerrisker. Det akrylamidupptag av
beräknats utifrån hemoglobinadduktmätningamasom bedöms medföra försumbart litenen

ökad cancerrisk.

WHO:s rekommenderade gränsvärde för akrylamid i dricksvatten 0,5är ug/liter. Detta gräns-
värde vid den haltär vid konsumtionsatt 2 lsom dagen undervatten livstidav skulleper en
kunna upphov till cancerrisk på pål 100 000ge exponeradeen 0,00l %. WHO har då

modellanvänt 7 lägre risk vad EPAänen räknarsom ger medggr och 25 lägre risk än vadggr
Törnqvist al. 1998 beräknat. Den riskbedömninget Socialstyrelsen gjorde i decembersom
1997 G Nordberg och E Bergmark avsåg dock användning under årsvatten tidav ett sominnehåller då5 ug/l, den analytiska detektionsgränsen.som var Man beräknade att upptaget
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via huden i samband med karbad skulle kunna bli betydligt större än upptaget genom
dricksvatten. I fall skulle karbadvärsta kunnaett antaget maximalt 2,4ett ug/kgge upptag
kroppsvikt förutsätter fri diffusion till jämvikt, 100 % vilket sannolikt kraftigtupptag. är
överskattat. Detta skulle såi fall 5 17upptag intagetstöne viaän dricksvattenvara ggr-
0,l4 ;rg/kg för dricker 2 l dag och 0,5 rig/kg för barnvattenen 10 kgvuxen som per ett

dricker ll dag. Cancerrisken vid användning brunnsvattenvatten innehållandesom per 5av
hushållsändamål;tg/l akrylamid för bad dryck, under år,tid skulle enligt+ etten av

Socialstyrelsens beräkningar bli 0,003 % med WHO:s risksiffra och 0,02 % med EPA:s
Någrarisksiffra. risker för andra effekter bedömdes föreligga sådanavid exponeringsnivåer.

Sammanfattningsvis bedöms alltså inga fysiska hälsorisker förelegat för befolkningenatt
Hallandsåsen till följd utsläppen akrylamid och metylolakrylarnid under den begränsadeav av
tid månader2 gickmax innan användningen förorenat brunnsvatten stoppades.som av

Risker med fortsatta utsläpp från tunneln

De påverkanriskerna med fortsatt miljönstörsta sammanhänger med utläckage av
polymeriserad akrylamid och metylolakrylamid från sprängmassor och berget Såtunneln.runt

i storleksordningenmycket 5 15 dessa% kemikalier kan ha förblivit i icke polymeri-som av-
Någonform. återbildningserad akrylamid i samband med nedbrytning polyakrylarnidav av

bedöms inte förhållandenmöjlig under de råder i berget. Akrylamid och metylol-vara som
akrylamid bryts mikroorganismer,ned i grundvatten denna långsam.är Detav men process
kan förväntas så småningomhalterna i grundvattnet klingar Naturvårdsverket,att 1997.av

Läckagevatten från tunneln med Vi saknar kompetens bedöma hur full-renas attnu ozon.
ständig denna rening kommer bli. Det dock viktigtär fullföljsreningen så långtatt möjligtatt
innan grundvattnet höjs. Annars kan akrylamid och metylolakrylarnid spridasrester överav

områden med grundvattnet.stora

Efter de akuta utsläppen under hösten 1997 har halterna akrylamid i vattendrag och brunnarav
minskat. Samtidigt har analysmetodiken såförfinats halter akrylamid och metylol-att av
akrylamid nertill 0,5 rig/l kan analyseras. Halterna i från de flesta brunnar ivattenprovernu
riskornrådet överskrider inte denna halt, förutom någoti enstaka fall. Socialstyrelsen har
därför 1998-03-06 bedömt från brunnar kan användas for hushållsändamålatt vatten om
halten akrylamid respektive metylolakrylarnid inte överskrider 0,5 lig/l. Livsmedelsverket
delar denna bedömning och från flertalet tidigare förorenade brunnar återatt vattnet kananser
användas restriktioner. Samma riktvärde bör gälla för metylolakrylarnidutan försom
akrylamid, det beräknas mindreäven toxiskt. Man bedömer vidare utfördaom vara att
växtodlingsförsök tyder akrylamid inte via eller ansarnlasatt rötterna itas växten.upp

avråderTrots detta med hänvisning till försiktighetsprincipen från bevattning medman vatten
från påverkade frånbrunnar och med Vadbäcken.vatten

Slutsatser
Mot bakgrund det sedan länge väl belagt akrylamidäratt medär allvarligaatt ämneav ett
toxiska effekter det anmärkningsvärt det har såär i kvantiteteranväntsatt varitstora som
fallet vid tunnelbygget Hallandsåsen. Såväl skyddsutrustning skyddsmedvetandegenom som
har visats otillräckligt arbetsplatsen och arbetarna har för Rhoca Gil ochvara exponerats

sådanförorenat i utsträckning det lett till nervpåverkanperifervatten att hossymtom en
30del arbetarna % de högst exponerade. Eftersom arbetet pågickbarastor i knappt tvåav av

månader såinnan avbröts,det dock riskerna för andraär hälsoeffekter såsom ärftligacancer,
påverkangenetiska skador och fortplantningen försumbara.
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Stora mängder akrylamid och metylolakrylamid har läckt till omgivningen och förorenatut
vattendrag och brunnar. Detta uppdagades inte förrän den lilla Vadbäcken blivit så förorenad

kor drack blev förgiftade. Härefteratt kunde kopplingenvattnet tillsom göras användningen
Rhoca Gil. Eftersom användningen brunnsvatten inom riskområdet dåav stoppades, så harav

det förorenade brunnsvattnet inte under månader.längre tidanvänts 2än Härigenom bedöms
hälsoriskema för de människor förorenat hushållsändamålanvänt tillvatten försum-som vara
bara.

Tunnelvattnet från akrylamid och metylolakrylarnid, ochrester halternarenas i brunnarnu av
har, någoti enstaka fall, sjunkit under gränsvärdet 0.5utom liter, varför restriktionemapg per
för användning har hävts. Det dock mycket viktigt kontrollprogrammetär medatt mätningar
fortsätter under tillräckligt lång tid, särskilt grundvattnet kommer höjas.attom

Sammanfattningsvis bedömer användningen de kvantitetemaatt tätningsmedletstoraav av
Rhoca HallandsåsenGil i Oacceptabel yrkes- och miljömedicinsk synpunkt devar ävenur om
faktiska hälsoeffektema blivit begränsade, vilket delvis beror utsläppen upptäcktes såiatt
god tid exponeringen endast ägde under relativtatt kort tidsperiod.rum en
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Sammanfattning
Användningen GilRhoca tätningsmedel vid tunnelbygget Hallandsåsen harav som genom
inneburit arbetarna för akrylamid och N-metylolakrylamid.att Det förelågexponerats bland

undersökta223 tunnelarbetare klara exponerings-responssamband för besvär från såväl det
perifera akuta irritationsbesvär i luftvägamas ochnervsystemet slemhinnor,ögonenssom mer

allmännadel huvudvärk och Blandyrsel. de 45 högstsamt symptom exponeradeen mer som
arbetarna prevalensen 30% för tecken perifer nervpåverkan, och 50-75% förcavar ca
irritationsbesvär i luftvägar och Hemoglobinaddukter för akrylamid harögon. hittills bestämts
för 77 arbetama. Några de högst exponerade hade värden 4 mnol/göversteg globin,av av som
vilket gångerdrygt fyra högre den osäkra för neurotoxiskaär än gränsen när kansymptom
börja uppträda. Sarmolikt har exponeringen för N-metylolakryalmid bidragit till de uppmätta
adduktnivåema. Hudupptaget akrylamid förefaller ha varit kvantitativt betydelsefulltav mer

via luftvägama. Såväl skyddsutrustning skyddsmedvetande harän varitupptaget som
otillräckligt på den aktuella arbetsplatsen. Femtio tunnelarbetare har till följd symptomav

framkom vid den aktuella undersökningen genomgått neurofysiologisk undersökning,som
kommer efter månader.attsom upprepas sex

Summary in English
construction of railway tunnel throughIn the Hallandsås Southern Sweden, the workersa

groutingexposed the Rhoca Gil, which contains both acrylamide andto agent N-were
methylolacrylamide. Within the of 223 examined workers, clearcutgroup exposure-response
associations observed for of peripheral neurotoxicity, airway irritation,symptoms andwere

general such headache dizziness.and theAmong 45 subjects highlysymptomsmore as most
prevalence of fromexposed, the the peripheral about 30%,symptoms andsysternnerve was

corresponding figures for irritativethe 50-75% from different of thesymptoms partswere
Hemoglobinrespiratory adducts for acrylamide has hitherto been determined intract. of77

workers. Some of the highlythe exposed had adduct levels exceedingmost 4 nmol/gones
globin, times the estimatedwhich four lowest observed adverse effect level uncertain
figure for peripheral neurotoxicity. The N-methylolacrylamide has probablytoexposure
contributed measured levels.the adduct Dermal have beento contact toseems a more
important for acrylamide than inhalation. The investigationroute has shownpresentexposure
that both the of the need for personal protection and the personaltoawareness access
protection devices, have been unsatisfactory. Fifly of the tunnel workers have, because of

they the examination,presented been referred neurophysiologicalsymptoms at whichto test,a
will after sixbe repeated months.



Bakgrund
Hallandsåsen pågåtthar sedan 1994. På grund problem medtunnelbyggeEtt storagenom av

senvåren Rhoca Gil.började under 1997 använda tätningsmedlet Arbetetvattenläckage man
stod klarttunneldrivning dock den 29 september år, då detavbrötsmed attsamma

intilliggande Akrylamid N-metylolakrylamid,läckt i vattendrag. ochtätningsmedlet ut som
polyakrylamid återfanns i höga halterinte härdats fullständigt tilli produkten, hadeingår utan

mitt i tunneln vidfrån det sk mellanpåslaget arbetsplatseni det läckvatten pumpats uppsom
augusti börjanvidare i Vadbäcken. i ochförts Redan slutetsedanSevertorp och avav

luñprovtagningPrevia, genomfört personburenföretagshälsovården, ABhadeseptember 1997
akrylamidfunnit förhöjda och N-i tunneln och halterinjekteringsarbetamabland av

i luften.metylolakrylarnid

från Yrkes- ochYrkesinspektionen i Malmö gjorde personalmedTillsammans
kliniken, Lunds universitetssjukhus, besök på platsen den 7 oktober 1997.miljömedicinska ett

ochBanverkets bestämdes då Yrkes-Skanskas ochsamråd medI attrepresentanter
tillförekomsten eventuell ohälsa relateradkliniken skulle kartläggamiljömedicinska av

N-metylolakrylamid tunnelarbetama.akrylamid blandför ochexponering

för akrylamid kan resultera idecennier yrkesmässig exponeringfleravälkänt sedanDet attär
i ocksådet perifera högre doserpå i forsta handneurotoxiska effekter nervsystemet, men ge

visat sig carcinogentTilson Akrylamid1981. harcentralaskador på ävennervsystemet vara
Dearñeldfortplantningsstörande på försöksdjur för översikt al. 1988.och i höga doser etse

för både hud luñvägar IARC 1985.akrylamid irriterande ochDessutom är

djurexperimentella studier förorsakat neuropatiiN-metylolakrylamid har typersamma av som
sammanfattningneurotoxiska akrylarnids3-5 lägreakrylamid dess är änpotens ggmen

för N-metylolakrylamid i omkring 100carcinogenaIARC 1994. Den ärpotensen mus ggr
ijämfört akrylamid tabell Törnqvistlägre med IARC 1994, 5i råtta 10lägre och etseggrca

al. 1998.

Förekomst ohälsa till exponering det naturligtviseventuell dennakunna relateraFör äratt av
för exponering. Akrylamid kantillgång till goda mätmetoderavgörande ha tasatt upp genom

inandning såväl via dricksvatten Miller al. 1982. Ihuden och etsom engenom
blirvid tunnelbygget Hallandsåsen uppskattningexponeringssituation densom genom en av

miljön bestämningmätningar i mycket osäker. mängdexponeringen En upptagenavgenom
addukter för riskbedömningmätning i blodprover sk säkrare underlaggeravgenom

akrylamid binds till hemoglobin. Därvidal. 1998. En del denTörnqvist taset av som upp
månader. innebärhar livslängd på Dethemoglobinaddukt. Erytrocytema 4bildas sk attenen

tagit imått på hur mycket akrylamid kroppenhemoglobinadduktema är ett en person upp
för bestämningmånaderna intern dos. En analysmetoddeunder senaste av

akrylmid utarbetats Törnqvist al. 1986, Bergmark 1997.har Enhemoglobinaddukter etav
N-metylolakrylamidbestämning addukter till hemoglobin från harförspecifik metod av

enligt preliminära försök Törnqvist och medarbetare,förefaller dock,utvecklats. Det
fullständigt tillN-metylolakrylamid omvandlas akrylamidpågående arbete, nästansom om

innebäraanalysen. skulle med hjälpadduktbildningen eller i något Dettavid attsteg av av
effektivabiologiskt doserna förakrylamid bestämmer deadduktmetoden för summan av

N-metylolakrylamid.akrylamid och



En uppgörelse träffades den innebar9 oktober 1997 Institutionen för miljökemi,attsom
Stockholms universitet åtog sig genomföra analyser hemoglobinaddukter för akrylamidatt av
för 77 exponerade arbetare och mindre antal oexponerade kontrollpersoner.ett

första undersökningEn samtliga anställda arbetsledningen bedömdes något sättav som av
ha varit i kontakt med Rhoca Gil, bestod strukturerad intervju, läkarundersökning ochav en
undersökning vibrationssinnet i fötterna taktilometri. Den undersökningenav senare
motiverades förändring vibrationströskeln visats kunna relevantatt markörutgöraav en av en
för tidig neurotoxisk effekt akrylamid He al. 1989, Calleman al. 1994.et Dennaeten av

beskriver resultaten dessa undersökningar. Dessutom innehållerrapport rapportenav
resultaten de första hemoglobinadduktanalysema77 för tunnelarbetama hur dessasamtav
mått på intern dos korrelerar såväl skattadmed dos med olika Deextern symptom.som
arbetare uppvisat nytillkommen nervpåverkan eller hudbesvär kunde misstänkassom som

betingade exponering för akrylamid, har genomgått fortsatt medicinsk utredning.vara av
Resultaten redovisasdenna kommer attav senare.

Material och metoder
Berginjektering Rhoca Gilmed
Enstaka provinjekteringar gjordesmed Rhoca Gil periodvis i tunnelpåslaget från slutetnorra

till juni provinjektering1997 slutet 1997. endaEn gjordes i södra tunnelpåslaget imarsav av
slutet april. augusti påbörjades omfattandeDen 4 injektering i såväl påslagetav en mer norra

vilken pågickmellanpåslaget, fram till den 29 september då verksamheten upphörde.som
Under några dagar i slutet september förekom också injektering i södra påslaget.av

Färdigt Rhoca Gil blandades maskinellt från två lösningar; solution enligtl som
innehållsdeklarationen innehöll akrylamid,högst l.5% 37% N-metylolakrylamid ochca ca

formaldehyd, solution innehöll natriumsilikat0.9% och 2 och natriumpersulfat. Till densom
förra lösningen tillsattes först Accelerateur ACS, enligt varuinforrnationsbladetsom uppgavs
innehålla dimetyladipat, dimetylglutarat, dimetylsuccinat och trietanolamin. blandadeDen
lösningen bestod delar 125 delar koncentrerad3.75 solution 0.125l delarvatten, samtav
koncentrerad solution ACS ingår i solution medl 10%. Blandningen intrycktes i 40 9stca

långa injekteringsborrhål, placerade i 20° vinkelt radiellt från tunnelfronten och medmeter ut
Lösningen injicerades förutbestämt50 mellanrum. till mottryck maskinellt deettcm genom

stålmunstycken gummimanschettermed placerade i borrhålsöppningarna. Arbetetsom var
innebar risker för hudexponering för solution ochl fárdigblandad substans, sk genomslag
från tunnelmynningen injekterad substans sprutade tillbaka från sprickor isom
tunnelfronten, riskoch läckvatten. fanns för inandningDessutom akrylamid/N-av
metylolakryalmid vilketoch formaldehyd, bekräftades personbundna mätningar halter iav av
luñ, utförda PreviaAB några tunnelarbetama i augusti- september 1997.av av

Urval undersöktaav personer
Målsättningen samtliga frånanställda Skanska, Banverket eller någonattvar av
underentrepenörema, skulle undersökas de bedömdes kunna ha varit direkt exponerade förom

Gil kommit iRhoca komponenter, eller kontakt med kontaminerat läclcvatten. Detta urval
omfattade gjordessammanlagt 242 och Skanskas personalansvarige vidpersoner av
tunnelbygget. Endast 19 bland de hade bedömts potentiellt exponerade deltog inte isom som
undersökningen. Bortfallet betingat dessa tackat nej till undersökningen,attvar av personer

de återvänt till sin vilken enligteller hemort, Skanskas bedömning alltför avlägsetatt var



dock fått hemskickatDessa har enkätfonnuläret och hittillsbelägen. har det kommitpersoner
från 13 dem. Denna omfattar dock enbart resultatet från de 223rapportavsvar personer som

i fullständiga undersökningen.deltog den

Strukturerad enkät/läkarintervju
genomfördes under perioden tillUndersökningen 14 oktober 18 november 1997.
delvis betingad inte på plats samtidigt.Tidsutdräkten alla arbetare anställdaDeattav varvar

fylla i formuläret, gicks igenom tillsammansñck först i lugn och sedan med läkaresomro
miljömedicinska kliniken för logiska kontroller, och inhämtandefrån Yrkes- och av

tidigare sjukdomar,uppgifier. Frågor ställdes bl rökvanor,kompletterande a om
vibrationsexponering, arbetsuppgifter i samband medalkoholkonsumtion, tunnelprojektet, typ

med Rhoca Gil komponenter eller läckvatten, användningfrekvens kontaktoch avav
olika eller sjukdomssymptom,skyddsutrustning, och förekomst besvärs- medtyperav av

från från luftvägar och slemhinnor.inriktning ochsärskild symptom nervsystemetmot

undersökningStrukturerad klinisk
intervjun gjordes strukturerad läkarundersökning inriktadanslutning tillomedelbarI moten

frånsjukdomstecken nervsystemet.

yrkesdermatologisk undersökningneurojjzsiologisk ochförRemittering
bedömning behovet remiss förläkarundersökningen gjordessambandI av aven

undersökning. båda fallen tillämpadesyrkesderrnatologisk I vidaneurofysiologisk eller
sensitivitetmålsättningen eñersträva hög idå uttaladeindikationer den att envar

speciñciteten.på bekostnadscreeningprocessen, av

aktilometriT
på samtliga 223 anställda hjälpi andra tån, höger fot, undersöktes medVibrationströskeln av

utvecklad förkonstruerad Teltec AB. Apparaturen,taktilometer är mätaattaven
65, 125, ochfingrar vid olika frekvenser 8, 16, 32.5, 250 500 Hz. Denvibrationströsklar i

frekvens; från dB vid tillför varierar med 135 8 Hz 160maximala amplituden Hztestassom
rutinmässigt vid Yrkes- miljömedicinskateknik tillämpas ochoch uppåt.vid 65 Hz Denna

fingrarframtagits normalmaterial för Lundströmi har 1992,kliniken Lund. Det etett som
jämförelsedatainnebär inga har kunnattillämpligt för tår. Detdock inte externaär att

ieffekter på vibrationströsklar-na tåma.utvärdera eventuellaanvändas for att

provomhdndertagandeochBlodprovstagning
perioden oktober tillfrån Previa under 7 6 november 1997hjälp personalMed togsav

intervju, läkarundersökning och taktilometri. Frånvaldes förpå de arbetareblodprov utsom
Venoject-rör,hepariniserade efter10 ml helblod i upprepadoch dessa togs somvar en av

timmar till laboratoriet viddärefter inom 24vändning, ställdes kallt och transporterades
centrifugerades,kliniken i Lund, erytrocytfraktionenmiljömedicinska därochYrkes- proven

koksaltlösning. in igånger fysiologisk Erytrocytema frystesavskiljdes tvättades medoch tre —
till Institutionen försedan i fryst tillståndhar70°C i plaströr. Proverna transporterats

leverfunktion, och alkoholrelateradeför fasteblodsocker,miljökemi i Stockholm. Prov
tagits,har också resultatenS-GT och S-CDT dessaS-ASAT, S-ALAT,biomarkörer men av

redovisas i dennaintekommer rapport.attprover



Analys hemoglobinaddukter för akrylamidav
fanns för analys frånDet 77 tunnelarbetare. Dessa randomiserades frånutrymme av prov

samtliga efter först från223 arbetare, 47 av sammanlagt 50 arbetare till följdatt prov som av
läkarundersökningen remitterats för kompletterande neurofysiologisk undersökning, utvalts.

arbetare ingick naturligtvis iDessa 47 hela från vilken det slumpmässigaäven gruppen
stickprovet drogs. Då sju dessa slumpades47 in i stickprovet, blev det totala iantalet denav
randomiserade inte37 och 30.gruppen

Hemoglobinaddukter för akrylamid bestämdes hjälpmed modifierad sk Edmanav en
degradation globinkedjomasinnebär N-tenninala aminosyror avspjälkas addukterattsom om
finns bundna Törnqvist 1994, Bergmark 1997. Globinet isolerats från hemoglobinsom

klipper modifieratbehandlas med N-tenninalt valin från globinetett restenreagens som av av
introducerar fem fluoratomer i det derivatoch valin bildas. Det fettlösligasom av som

derivatet med organisktkan sedan extraheras lösningsmedel globinrestenfrån vidareoch
Derivatet analyseras med hög känslighet på gaskromatograf-masspektrometerupprenas. en

GC/MS.

Statistiska metoder
kontinuerliga variablerSkillnader i fördelningen testades med Marm-Whitneys U-test ellerav

icke-parametriskaonckheere-Terpstras förJ trend. Spearrnans användes förtest monoton test
utvärdera korrelationer. Alla tvåsidiga, och med uttrycket "statistisk signiñkans"testatt var

p0.05.avses

Resultat
skyddsanvändning.för Rhoca Gil ochExponering

de sammanlagt arbetarna 157 anställda Skanska,Av 223 Banverket ochvar av sex av
resterande 60 olika underentrepenörer tabell hade tidigare,1. Drygt 70% i varierandeav

handhållna vibrerandeomfattning, arbetat med verktyg, och knappt 30% hade arbetat på
någotvibrerande Siffrorna högre förunderlag. de Skanska-anställda tunnelarbetama.var

Yrkesfördelningen för de 223 undersökta framgår mångatabell Hurpersonerna av som
utfört olika framgårarbetsuppgifter hafitabell En arbetare kan ha änav mer en
arbetsuppgift. Enligt intervjusvarenkät- och har 35 de undersökta arbetarna sannoliktav
varit Tjugosjuexponerade bedöms varittabell 4. enbart ha exponerade via andningsvägama,

hudkontaktmedan 69 dessutom med kontaminerat läckvatten. Resterandeexponerats genom
92 arbetare de hudexponerats för solution injekteringssubstans elleratt genomslag,uppgav

oña.45 detta skett Ytterst få arbetarna hade sig något effektivtanväntattvarav uppgav av av
andningsskydd antal olikatabell 5. Ett skyddshandskar hade fråntyper använts,av
läderhandskar till olika plasthandskar. Många hade bomullsoveraller underanvänttyper av

sigarbetet, medan andra hade olika regnställ. allmänhet hadeanvänt I avvaktatsortersav man
till skiftet tills någonslut eller anledning lämnade tunneln, innan byttvar man av annan man
blöta handskar overaller.eller De sig regnställ deanvänt detta kunnat fåatt trotssom av angav
läckvatten Gil substansoch eventuellt Rhoca på huden.

Exponering och symptom
deBland 223 arbetarna 29 13% de fått nytillkomna besvär med stickningar ellerattuppgav

domningar i fötter eller underben, efter det de börjat arbeta med Rhoca Gil tabell 6.att
ÄvenMotsvarande siffra för stickningar eller domningar i händerna 15%. andravar

nytillkomna från rapporterades, i något lägre omfattning. Canervsystemetsymptom men en



tredjedel arbetarna arbetsrelaterade besvär i form irritation slemhinnor i ögonav uppgav av av
luftvägar i samband med arbete medoch Rhoca Gil tabell femteövre 7. Var arbetare hade
i samband med arbete med Rhoca Gilhaft hosta i tunneln och 11%att använts deattuppgav

upplevt andfåddhet,vid sådant arbete tryckkänsla bröstet eller pip i bröstet.över En tredjedel
fåttde huvudvärkarbetarna Rhoca Gil ochnär 15%att använts deattuppgavav ca uppgav

hañ yrsel.sig illamående ellerkänt

mycket starka exponerings-responssambandfanns klara ochDet mellan skattad exponering
på såväl periferför Gil och tecken neurotoxicitetRhoca tabell 8, irritation i ochögonsom

ospecifikaövriga tabellluñvägar, 9. Som exempel kan i densymptomsamt nämnas attmer
utgjordeshögexponerade 45 arbetare, 30% nytillkomnamest gruppen, som av uppgav ca

domningar/stickningar i extremitetema,besvär med medan sådana besvär praktiskt intetaget
fjärdedelarförekom bland de lågexponerade tabell 8. Tre de högexponerade hade upplevtav

jämfört ingenirritation i med bland dehalsen, oexponerade.

förhållandeHemoglobinaddukterför akrylamid till ochi exponering symptom
tunnelarbetare medianvärdetrandomiserade 37 för hemoglobinaddukterI den gruppen av var

fyra gånger förhöjt jämförtakrylamid endast med denför oexponerade medangruppen,
remitterats tillför de 47 neurofysiologisk undersökning,medianvärdet tiofaldigtsom var

beskrivning fördelningenEn iförhöjt tabell 10. figur dennärmare Iav ges
hade 16% hemoglobinadduktvärderandomiserade 1.0 mnol/gett översteggruppen som

andel bland dem remitterats tillglobin. Motsvarande neurofysiologi 34%.som var

klart och starkt samband mellanfanns mycket skattad exponering förDet Rhoca Gil ochett
för akrylamid, hos dehemoglobinaddukter 77 tunnelarbetama figur 2. I det randomiserade

tunnelarbetare, medianvärdet blandurvalet dem inte bedömdes37 ha varitvarav som
nmol/g globinexponerade 0.05 range 0.04-0.11, tabell 11, vilket ligger mycket denära

oexponerade kontrollpersonema uppvisadevärden de 12 tabell 10. De enbartsom som
hade endast marginellt förhöjdaför läckvatten adduktvärden, medan de oftaexponerats som

för solution injekteringssubstansdirekt hudexponeradevarit eller genomslag, hade kraftigt
medianförhöjda adduktvärden 1.79, 0.47-2.82; fannstabell 11. Det ingen korrelationrange

nivåerålder och deras hemoglobinadduktermellan arbetarnas för akrylamid i blod figurav
skillnader i åldersfördelningeninnebär inte kanvilket ha påverkat3, sambandet mellanatt

förexponering och intern dos akrylamid, vilket inteskattad heller förväntat.var

frånnytillkomna besvär periferaAndelen med övrigaoch högrenervsystemet symptom var
för hittillstunnelarbetare vilka det finnsbland de 77 hemoglobinadduktvärden för akrylamid,

223 arbetare tabeller 6,7,12,13.för hela Detta naturligtvis beroendeän är attgruppen av
tilladduktanalysema 50% demde första hañ sådanaän nytillkomnastyrts motmer som

perifera det föranlett remissfrån för neurofysiologisknervsystemet attsymptom
undersökning.

förhöjdaHemoglobinaddukthaltema klart bland de tunnelarbetarevar som uppgav
form stickningari och domningarnytillkomna från fötter eller underben,symptom av

inte rapporterade sådanajämfört med dem besvär tabell Skillnaden14. signifikantsom var
i form "stickningarför nytillkomna och domningar från händema,även symptom änav om

signifikantaförelåg skillnaderlika påtaglig. Det i adduktnivåerinte för "muskelkramperäven
svettning i händer och fötter",okad och "hudavflagning påi benen n no- händema", medan,



signifikanta det gällde stickningarskillnaderna inte och domningar i övriga kroppen,närvar
i händema,i Fötter underben", och smärta ieller övriga kroppen".smärta smärta På

addukthaltema högre bland de arbetare angivit irritationsbesvärmotsvarande frånsätt somvar
besvärluñvägar och allmänna tabell 15. Det endast för initationoch påögon mer var

statistiskt signifikant. fanns ingaskillnaden inte Det korrelationerhuden mellanvarsom
exponering for handhållna vibrerandetidigare verktyg eller tidigare arbetearbetarnas

nivåer hemoglobinaddukter föroch deras akrylamid i blodvibrerande underlag, figur 4av
tidigare vibrationsexponering inte påverkatinnebär det observerade5. Det sambandetoch att

akrylamid frånhemoglobinaddukter för och periferamellan symptom nervsystemet.

Vibrationströsklar
genomgick undersökning med taktilometn", förSamtliga tunnelarbetare bestämning223 av

inte vid någon de undersökta frekvensemaförelåg någotvibrationströsklar. Det sambandav
vibrationströskel.Gil ochexponering för Rhoca Resultaten förskattad 8 respektivemellan

Vid farms mycket korrelationi 16. 8 Hz mellantabellHzl25 presenteras en svag
vibrationströskelakrylamidför och rsO.22, p0.06;hemoglobinaddukter Figur 6, som var

vid övriga frekvenser. figurobefintlig I 7 demonstreras korrelationeneller vidännu svagare
nytillkomna från periferaarbetare hade inteDe125 Hz. symptom nervsystemetuppgavsom

övriganågon frekvens, tunnelarbetare.vid Resultaten Förvibrationströsklar, 8högre än
i tabell 18.respektive 125 Hz presenteras

yrkesdermatologiskoch undersökningneurofvsiologiskförRemiss
forremitterades 50 neurofysiologisktunnelarbetama undersökning,undersöktade 223Av

upplevt nytillkomna från periferade ellerhuvudsakligen symptom nervsystemet,attg.a.
forefmtligatidigare besvär, under den tidsperiodsedan de arbetatforsämringssymptom av

Trettiodärefter. arbetare remitterades föromedelbart yrkesderrnatologiskGil ellermed Rhoca
hudbesvär.eller andraeksembedömning på grund av

Cancerrisker
cancerrisker akrylamid har framtagits Törnqvistbedömningunderlag for al.Ett etav av
bidrag till den dosenosäkert akrylamid frånPå grund N-1998. uppmättaett avav

mindre carcionogen,mycket kan dock dessa riskestimatmetylolakxylamid, är potentettsom
överskattade.vara

Diskussion
vidGil tätningsmedel tunnelbygget iAnvändningen Rhoca Hallandsåsen resulterade isomav

iarbetat tunneln under den aktuella tidsperiodendehög andelatt personer somaven
perifera irritationsbesvärfrån från luñvägarbådeutvecklade ochnervsystemet,symptom

exponering-responssambandmycket tydliga och starkaövriga beskrivs iDesymptom. som
exponering för Rhoca Gil direktaför dentalar klart orsaken. I dendenna ärattrapport grupp

exponeringexponering skattad prevalensen förhaft högst 30% teckenextem var casom
för irritationsbesvär frånoch 50-75% luñvägar ochperifer nervpåverkan, medanögon,ca

bedömdes oexponerade hade några liknandedempraktiskt ingen besvär.taget som somav

Vibrationströskelbestämning gjordes i andra tån, höger fot, vid flera olika frekvenser. Vi fann
vibrationströsklama och skattad exponeringkorrelation mellan föringen Rhoca Gildock eller



hemoglobinadduktnivåer för akrylamid. Trösklama inte heller högre bland dem hadevar som
nytillkomna från perifera jämfört med de övrigasymptom tunnelarbetama.nervsystemet
Resultaten kan bero det inte förelåg några vibrationströskelförändringaratt till följd av
akrylamidexponering bland tunnelarbetama. En undersökning arbetare från kemiskav en
industri exponerade för akrylamid stöd för denna tolkning Bachman al. 1992.etger
Vibrationströsklama för dessa arbetare inte korrelerade med exponering, detrots attvar
uppvisade i stickningar,form domningar och i extremitetema,symptom smärtor ökadav

hudavflagning ihandsvett och handflatoma. alternativEn tolkning våra resultat vårär attav
mätmetod inte har varit sensitiv eller specifik Det bör påpekas denna teknik tidigareattnog.
enbart tillämpats på och intehänder på fötter, och därför saknas också nonnalmaterialatt ett
för jämförelser. Vi planerar taktilometrin på de 50göra tunnelarbetare,att vilka 6om ca
månader efter första tillfället åter skall genomgå neurofysiologisk undersökning mer dettaom
nedan. möjlighetDetta undersöka intraindivudelladen förändringenattger om av
vibrationströsklama kopplad till exponering.är

Personburen provtagning akrylamid/N-metylolakrylamid i luñ genomfördes i augusti ochav
september 1997 företagshälsovården, AB Previa. tvåDe från påslagetav proverna norra

mg/m’respektive förvisade 0.27 0.34 de båda komponenterna personligsumman av
arbetsmiljöingenjörinformation, Lars Wohlström, Previa.AB Motsvarande halt för ett prov

mg/m’.vid mellanpåslaget betydligt lägre, 0.05 Vid förnyad provtagningtaget den 29var
verksamhetenseptember, dag avbröts, mg/m’0.04 respektiveuppmättes 0.05 församma som

mg/m’akrylamid respektiveoch 0.06 0.04 för N-metylolakrylamid, vid tunnelpåslaget.norra
Mättidema legat mellanhar 160 och 180 minuter. Detta skall jämföras med det svenskaatt

mg/m’.hygieniska nivågränsvärdet för akrylamid 0.03 Om kvoten mellanär haltema av
akrylamid och N-metylolakrylamid i luft varit konstant tiden, torde det vid de förstaöver

mg/m’funnitsprovtaningstillfällena ha 0.15 akrylamid i andningszonema påca
tunnelarbetare. skall betonasDet dock inte något den interindividuellaatt vet om
variationen i exponeringluñburen eftersom så få Den nivåtogs.prover av
hemoglobinaddukter förväntaskan vid viss, konstant, halt akrylamid i luft, kansom en av
approximativt beräknas Bergmark al. 1993. denna beräkningI tillämpaset

h"elimineringskonstanten 0.15 Calleman mg/m’1996. En genomsnittlig halt i luft på 0.15
enligtunder lång tid skulle detta beräkningssätt iresultera tillskott till adduktnivån påett 0.25

globin. tillnmol/g Om detta lägger den bakgrundsnivå finner hos alla och tillskott frånman
cigarettrökning Bergmark 1997, så skulle för rökare omkring cigaretter15 dagman av per
förvänta sig finna adduktnivåer på 0.35 globinnmol/g Bergmarkatt al. 1993.etca

Bland de 77 tunnelarbetama med kända hemoglobinadduktvärden, det 32 hade högrevar som
värden 0.35 nmol/g globin, och enstakaän värden nmol/g4 globinöver noterades också.

starkt indicium för hudkontaktDetta med Rhoca Gil komponenterär ett att varit viktigen
exponeringsväg. Betydelsen exponering via huden understryks klart förhöjdaävenav attav

hemoglobinaddukterhalterna för akrylamid endast observerades bland demav som uppgav
direkt hudkontakt produktenmed se figur 2. De enbart via luñvägama hadeexponeratssom
också betydligt prevalenserlägre uppgivna besvär de hudexponeratsän se tabell 8av som

Sammanlagt deoch 9. 92 223 undersökta arbetarna hade, någon gång eller ofta, fått Rhocaav
Gil lösningar direkt på huden. såAtt många hudexponerats måste till del tillskrivasstor

personligtbristande skydd. Det framgår vår undersökning inte upprätthållit högattav man en
vilkenoch adekvat skyddsnivå. I mån detta berott på bristande information eller okunnighet

intekan vi uttala oss om.



kinesiska arbetat med framställningBland arbetare akrylamid i mellan månad ochsom av en
addukter akrylamid tillår 0.3-33.8 nmol/g globin11 medelvärde 9.5; Bergmarkuppmättes av

visade typiskaflertal arbetarna effekteral. 1993. Ett akrylamidorsakade skador i detet av av
i förändrad vibrationskänslighetperifera form i tår och fingrar, förlustnervsystemet av av

reflexer i fotledema, flagnande hud händerna och domningar i extremitetema Calleman et
kliniskaal. 1994. index sammanvägt undersökningsfyndEtt och resultatsymptom,av av

neurofysiologiska undersökningar på perifer nervskada korrelerade med akrylamid-
tydligt för dem varitadduktema, mindre anställda i kortare tid två år. Resultatenänsommen

finns variation i känslighettydde också på det mellan olika Bergmanatt stor eten personer
Utifrån studienCalleman 1994. de kinesiska1993, arbetarna kan misstänkaet attav man
skulle kunna vidneurotoxiska uppträda redan korttidsexponeringlätta någrasymptom

akrylamid leder till addukthaltermånader för storleksordningen nmol/g. effekterl Desom av
såg på kinesiskavid adduktnivåer de arbetarna sådandessa lindrig hardeart attvar avman

reversibla inom några månader efter upphördbedömts kunna exponering U.S. EPAvara
1990.

Gil innebar exponering för fonnaldehyd.med Rhoca stationärArbetet En mätningäven av
mg/ms,påslagetluft utförd i den 29 augusti visadeforrnaldehyd i 0.48 ochnorra en

mg/m’.mellanpâslagetmätning i den 9 september visademotsvarande 0.25 Detta kan
mg/m’.hygieniska nivågränsvärdetsvenska påjämföras med det 0.6 relativt lågaDe halter av

förklarapåvisats kan inte högaforrnaldehyd de prevalenstalen förensamtsom
från slemhinnor i och luftvägar,irritationssyrnptom kan naturligtvis bidragit tillhaögon men

sannolikt huvudsakligen betingats akrylamid.de besvär avsom

undersökningen tvärsnittskaraktär, vilket alltid innebär tolkningaktuellaDen är attav av
försiktighet. möjlig felkällakausalitet med En till tolkningen exponeringbör forgöras att

från periferaGil orsakat och irritationsbesvär frånRhoca tsymptom nervsystemetex
de högexponeradeluñvägar, skulle kunna tenderat överdriva sina besvär. Starkaatt attvara

inte utgjort någotpå detta har väsentligtskäl tyder dock problem. det första inteFör detatt var
vid enkät/intervjutillfälletför arbetarna vi lade viduppenbart tyngd hudkontakt medatt stor

i vår exponeringsbedömning,Gil lösningarna och for detRhoca andra hade arbetarna enbart
vilkarudimentär kunskap kunde förvänta sig vid exponering för akrylamid.symptom manom

felkälla i vår undersökningtänkbar skulle kunna besvärenEn från periferaattannan vara
vibrationsexponering inteorsakats och Rhoca Gil. Vi har dock visat detnervsystemet attav av

korrelationhelst mellan tidigareinte finns någon exponering för handållna vibrerandesom
på vibrerandeeller tidigare arbete underlag, och hemoglobinaddukterverktyg, för akrylamid i

innebär vibrationsexponering inteblod figur 4 och 5. Det har varit förväxlingsfaktoratt en
confounder för det observerade sambandet mellan Rhoca Gil-exponering och nervsymptom.

Enligt vår mening det klarlagt användningen vidRhoca Gil tunnelbyggetär att av genom
frånarbetarna besvär såväl det periferaHallandsåsen orsakat akutanervsystemet som mer

slemhinnor i luñvägar ochirritationsbesvär från del allmännaögon, samt symptomen mer
Femtio arbetarnahuvudvärk och yrsel. har, huvudsakligen på grund de uppgivitavsom av

från periferanytillkomna genomgått neurofysiologisk undersökningsymptom nervsystemet,
perioden oktober-november 1997, och för dessaunder planeras förnyad sådan test, samten

miljömedicinskaläkarundersökning vid Yrkes- och kliniken vid Lunds universitetsjukhus



under senvåren 1998. När dessa kompletterande undersökningar genomförda,är vilket
kommer longitudinellt perspektiv påatt besvärsutvecklingen,ett kommerge definitiven mer
individuell sambandsbedömning för dessagörasatt Denna kommer ligga tillattpersoner.
grund för utfárdande arbetsskadeintyg. För de arbetare vidav som
uppföljningsundersökningen eventuellt har kvar bedöms relateradesymptom tillsom vara
exponeringen för Rhoca Gil, kommer för fortsatt uppföljningett program att upprättas.



Slutsatser
Användningen Gil tätningsmedel vidRhoca tunnelbygget Hallandsåsen har0 av som genom

inneburit för akrylamid, och denna exponering hararbetarna kunnatexponeratsatt
klassificeras exponering och kvantifieras internmed avseende dos med hjälpextern som av

hemoglobinaddukter för akrylamid.bestämning av

exponering-responssambandtunnelarbetama klara för besvärDet förelåg bland från såväl0
irritationsbesvärperifera akuta från slemhinnor i luñvägardet ochnervsystemet som mer

huvudvärk och yrsel.del allmännaögon, symptomsamt somen mer

prevalensen för tecken på periferBland de högst exponerade 30% nervpåverkan, ochvar ca0
luñvägarför initationsbesvär från och50-75% ögon.ca

tunnelarbetarna hade drygt fyra gånger så höga adduktvärdenexponerade förhögstDeo
bidrag från N-metylolakryalmid denakrylamid sannolikt osäkra förmed gränsen närsom

börja uppträdaneurotoxiska kansymptom

förefaller viktigare via luñvägama förakrylamid såväl internHudupptaget än upptagetavo
från det periferahemoglobinaddukterdos symptom nervsystemet.som

varit otillräckligskyddsutrustning skyddsmedvetande har på arbetsplatsen.Såväl somo

genomgått neurofysiologisk undersökning under höstenhar 1997 ochFemtio tunnelarbetare0
sådan, läkarundersökning, under vårengenomgå förnyad 1998.kommer samtatt nyen

arbetsskadebedömningarindividuellaDäreñer kommer göras.att

uppföljningsundersökningen eventuellt har kvarståendevidarbetareFör de symptomsomo
exponeringen för Rhoca Gil, kommer förrelaterade till fortsattbedöms ett programsom vara

uppföljning upprättas.att
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ålder och tidigare vibrationsexponeringArbetsgivare, för deTabell 223 undersökta
tunnelarbetama

Ålder Tidigare vibrationsexponeringNFöretag
Median Range Händer N Ben N

45 21-62 123Skanska 157 60

39 35-51Banverket 6 2 0

60 42 20-6 l 3 lUnderentrepenörer 3

1:c—-1;:-lt 223 43 20-62 160 63

på arbetsgivare förFördelning med avseende yrke och de 223 undersöktaTabell 2.
tunnelarbetama

ArbetsgivareYrke
BanverketSkanska Underentrepenörer Totalt

injBergförstärkare, ekterare 43 3 46

36Bergarbetare, borrare 36

Elektriker 5 7 13

14 6Repahatörer 20

Maskinförare 4 10 14

Förrådsarbetare 4 4

tjänstemän 6Arbetsledare, 17 l 24

Chaufförer 2 19 20

l l 7Betongarbetare 18

arbetsledning 20Diverse inkl. 7 27
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Arbetsuppgifter För de undersökta tunnelarbetama223Tabell

Arbetsuppgifil N

76lnjektering

46Sprängning

56Borrning

Blandning/påfyllning 72

58Schaktning

90Rengöring

46Provtagning

120vistas i tunnelanledningAnnan att

Övrig 80exponering

förekommaalternativ kanMer1 än ett

Gil tunnelarbetama,exponering för Rhoca for de 223 undersöktaKlassificeringTabell 4. av
enkätsvar/intervjuer.påbaserat

NExoonering

35Ingen

27inandningEnbart

hudkontakt med läckvatten 69Inandning och

solutionhudexponerad förNågon gång
genomslaginjekteringssubstans eller 47

solutionförOfia hudexponerad
genomslageller 45injekteringssubstans



tunnelarbetama.undersöktabland de 223andningsskyddAnvändningTabell 5. av

OftaIblandNejAndningsskydd

49185Halvmask

01197sklufismaskFri

tillrelateradeperiferafrånnytillkomna nervsystemetmedindivider symptomAntalTabell 6.
tunnelarbetarna.undersöktade 223Gil blandRhocamedarbete

%NNytillkomna symptom

29 13fötter/underbeniStickningar/dorrmingar

1534i händernaStickningar/domningar

37i övriga kroppenStickningar/domningar

817fotter/underbeniSmärta

511händernaiSmärta

817i övri kroppenSmärta ga

817i benenMuskelkramper

Ökad 9 4händer/fötterisvettning

13 6händernaHudavflagning på
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Tabell 7. Antal individer med övriga uppgiva relaterade tillsymptom arbete med Rhoca Gil
bland de 223 undersökta tunnelarbetama.

Slmptom N %

Irritation i ögonen 71 34

Irritation i näsan 56 27

Imitation i halsen 69 33

Imitation på huden 47 23

Hosta 43 21

Andfåddhet, tryckkänsla, pip i
bröstet 23 11

Huvudvärk 71 34

Illamående 36 17

Yrsel 34 16
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från periferanytillkomnatillrelationGil i symptomför RhocaexponeringSkattadTabell
tunnelarbetama.undersöktade 223blandnervsystemet,

GilRhocaförexponeringSkattadNytillkomna symptom
gång OftaNågonlnandningEnbart +

hudedirekt PhudexpdirektläckvatteninandninøIngenexp
N %°/oN%N°/oN%N

0.00013119 14996O 000Stickningar/domningar
fotter/underbeni

0.0004291321101410410OStickningar/domningar
händernai

0.0045 112110 1000Stickningar/domningar
kroppenövrigai

0.025 11136960 000fotter/underbeniSmärta

0.015 1163430000händernaiSmärta

0.0032096364O031kroppeni övrigaSmärta

0.00012411426400O0beneniMuskelkramper

0.00413621320000Ökadsvettning
händer/fötteri

0.00056 13136l10 000Hudavflagning
händernapå
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Tabell 9. Skattad exponering för Rhoca Gil i relation till övriga uppgivna arbetsrelaterade
bland de 223 undersöktasymptom, tunnelarbetama.

Nytillkomna Skattad Förexponering Rhocasymptom Gil
Enbart lnandning Någongång Ofta+

Ingen inandning läckvarten direkt hudexp direktexp hudexp P
N % N % N % N % N %

Irritation i ögonen 2 10 3 11 9 13 24 51 33 73 0.0001

Irritation i näsan 1 5 3 11 7 10 21 46 24 53 0.0001

Irritation i halsen O 0 5 19 9 13 22 47 33 73 0.0001

påIrritation huden 0 0 1 4 8 12 18 38 20 44 0.000l

Hosta O 0 0 0 5 7 17 36 21 47 0.0001

Andfáddhet,tryckkänsla, 0 0 0 0 5 7 7 15 1l 24 0.0003
pip i bröstet

Huvudvärk 3 14 6 22 18 27 20 43 24 53 0.006

Illamående 1 5 2 7 5 7 10 22 18 40 0.0001

Yrsel 0 0 1 4 5 8 7 16 7 17 0.02
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för tunnelarbetare ochakrylamid nmol/g globinforHemoglobinadduktvärden10.Tabell
kontrollpersoner.oexponerade

Hemoglobinadduker
Median RangeN

0.04-4.310.2477Tunnelarbetare
0.04-2.821237urvalRandomiserat
0.05-4.310.44neurofys. 47forRemitterade

0.02-0.070.0412Kontrollpersoner

randomiseradeglobin för detakrylamid nmol/gförHemoglobinadduktvärdenTabell 11.
Gil.exponering for Rhocaskattadpåavseendemedtunnelarbetare,37urvalet av

HemoglobinaddukerExponering
Median RangeN

0.04-0.1 10.056Ingen

0.07-0. l 20.094inandningEnbart

0.06-0.361012läckvattenmedhudkontaktinandning och

0.05-1.440.15solution 7hudexponerad förgångNågon
genomslagellerinjekteringssubstans

0.47-2.821.798solutionförhudexponeradOfta
genomslagellerinjekteringssubstans

Jonckheere-Terpstras test0.000l,p
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Tabell 12. Antal individer med nytillkomna från periferasymptom bland denervsystemet 77
tunnelarbetare för vilka det hittills finns hemoglobinadduktvärdcn för akrylamid

Nytillkomna symptom N %

Stickningar/domningar i fötter/underben 23 30

Stickningar/domningar i händerna 27 35

Stickningar/domningar i övriga kroppen 6 8

Smärta i fötter/underben 11 14

Smärta i händerna 9 12

Smärta i övriga kroppen 13 17

Muskelkramper i benen 15 19

Ökad svettning i händer/ fötter 6 8

Hudavflagning på händerna 9 12
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relaterade till arbete med Rhocauppgivnamed övrigaindividerAntal13. symptomTabell
förhemoglobinadduktvärdenhittills finnsför vilka dettunnelarbetarebland de 77Gil,

akrylamid

%NSymptom

34 45Irritation i ögonen

3526iIrritation näsan

4937i halsenIrritation

3627på hudenImitation

3123Hosta

19pip i 14tryckkänsla,Andfâddhet,
bröstet

5239Huvudvärk

2619Illamående

2922Yrsel
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Tabell 14. Hemoglobinaddukter För akrylamid nmol/g globin bland 77 tunnelarbetare med
avseende nytillkomna från periferasymptom ellernervsystemet

Symptom Hemoglobinaddukter median, range p
Nytillkomna nytillkomna

Stickningar/domningari
fötter/underben 0.920.08-4.31 0.120.04-3.77 0.001

Stickningar/domningari
händerna 0.470.05-4.31 0.130.04-2.88 0.03

Stickningar/domningar
övriga kroppen 0.620.12-2.27 0.160.04—4.31 0.14

Smärtai fotter/underben 0.620.07-2.82 170.04—4.31 3l

Smärta händernai 0.380.05-2.54 0.210.04-4.31 0.94

Smärtai övrigakroppen 0.600.06-2.27 0.150.04-4.31 0.10

Muskelkramperi benen 1.360.06-2.82 0.160.04-4.31 0.03

Ökadsvettningi händer/fötter 1.160.38-3.77 160.04-4.31 0.02

Hudavflagning händerna 1.360.06-4.31 0.160.04-4.14 0.02

Tabell Hemoglobinaddukter15. för akrylamid nmol/g globin bland 77 tunnelarbetare med
avseende på övriga symptom.

Hemoglobinaddukter median, range p
Symptom symptom

Irritation i 0.880.06-4.31ögonen 0.110.04-2.82 0.00l

Irritation i 0.630.07-4.14näsan 0.130.04-4.31 0.001

Irritation i halsen 0.920.06-4.3 1 0.100.04-2.27 0.001

Irritation huden 0.390.05-4.3l 0.140.04-2.88 0.07

Hosta 0.630.06-4.31 0.120.04-2.82 0.001

Andfåddhet,tryckkänsla,pip i
bröstet 0.880.07-2.54 0.140.044.3l 0.02

Huvudvärk 0.600.06-4. 14 0.090.04—4.31 0.001

Illamående 1.450.10-4.31 0.120.04-2.54 0.001

Yrsel 0.520.06-3.77 0.120.04-4.3l 0.01
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undersökta tunnelarbetamaGil bland de 50för RhocaexponeringSkattadTabell 18. som
undersökning.neurofysiologiskFörremitterats

%NExponering

00Ingen

22inandningEnbart

2010med läckvattenhudkontaktochInandning

solutionhudexponerad förgångNågon
3917genomslagellerekteringssubstansinj

solutionförhudexponeradOña
4221genomslagellerinjekteringssubstans
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Sammanfattning
GilAnvändningen Rhoca tätningsmedel vid tunnelbygget Hallandsåsenav som genom

har inneburit vissa vattendrag Vadbäcken, Stensån och Vadebäcken och enskildaatt
på åsen förorenatsbrunnar N29 med akrylamid och N-metylolakrylamid maximal

vattendraghalt i utsläppet akrylamid/l92 ochuppmätt nära 342 N-mg mg
metylolakrylamid/l. med förorening iPersoner sin brunn påvisad vid de omfattande

omedelbart ivattenanalyser startade kommunal regi, har aktivt kallats tillsom
hälsoundersökning och blodprovtagning. Yrkes- och miljömedicinska kliniken har

erbjudit undersökning tillockså andra boende på Hallandsåsen misstänkt attsamma som
för utsläppet. Sammantagetde har 196 undersökts, 23 medutsatts personer varav

förorening i brunnsvattnet konfirmerad med kemisk analys enda kändasom
exponeringskälla, 17 med både förorening i brunnen och hudkontaktuppmättpersoner
med förorenat bäckvatten, med kontakt67 med förorenat bäckvattensamt personer som

exponeringskälla. de undersökta hadelenda kända Av 50 brunn. Detpersoner egen
intehar varit förorenat akrylamidkommunala med eller N-metylolakrylamid.vattnet

de boende ingen relationfanns bland uppenbar mellanDet på nervpåverkan isymptom
och exponering för förorenateller ben vatten.armar

deflera fall rapporterade boende nytillkomna hudbesvär ellerI magbesvär de isom
förknippadefall klart med sitt eller kontaktnågra med förorenade vattendrag.tappvatten

exponeringenNågot samband med den aktuella sågs dock i undersökningen. Sju
nytillkomna hudförändringar har med olikamed komponenter i Rhocatestatspersoner

i dessa fall har det påvisats allergisktGil. något kontakteksemInte dessa.motav

har insamlats i anslutning till hälsoundersökningenN75Vattenprov och analyserats
miljömedicinska kliniken från deoch undersöktaYrkes- har brunn. Anonav som egen

tidigare analyserade meddessa brunnar avseende på akrylamid och N-varav
metylolakrylamid. i någotInte har har akrylamid eller N-vattenprovemaav prov
metylolakrylamid påvisats.

akrylamidHemoglobinaddukter har analyserats för de 20 boende bedömdes haav som
exponerade. dessavarit Av hade 13 för förorenat medianmest exponerats tappvatten

variationsornråde 0,04-0,22 mnol/g hemoglobin0,05, hade hafi hudkontakt7 medocn
förorenat vattendrag median variationsområde0,07, 0,04-0,1 hemoglobin.l nmol/g

i något fall adduktnivån såInte hög nmol/g hemoglobin utifrånöver l tidigareatt,var
studier, nervskadande effekt kunde befaras. högstaDe nivåerna fanns hosen personer

brunnmed utsläppen maxvärden 0,14 0,22 nmol/g hemoglobin, efternäraegen -
korrektion för rökvanor 0,12 hemoglobin0,15 nmol/g och hos ibarn vadatett som-
Vadbäcken utsläppet nmol/g hemoglobin.0,1 l Dessa nivåer knappnära motsvarar en
fördubbling de högsta observerade värdena i oexponerad kontrollgruppgentemot en av
icke-rökare medianvärde variationsområde0,04 0,02-0,07 nmol/g hemoglobin. De,

resultaten från den kliniska undersökningen och adduktanalysemasammantagna ger
hållpurlkter för exponeringensåledes inga för akrylamid och N-metylolakrylamidatt

givit upphov tillbland de boende neurotoxiska effekter.

föroreningenuppenbart brunnsvatten och bäckvartenDet med akrylamid ochär att av
N-metylolakrylamid, hos vissa de högst exponerade litenorsakatav personerna en
ökning i blod. liggeraddukthalten Denna dock långt ifrån de nivåer vid vilkaav



därför riskbedömningssynpunktförväntashälsoeffekter kan uppträda. Detnegativa är ur
läkamndersökningar.ytterligare ellernödvändigt adduktanalyser Däremotinte göraatt

tillpsykologiskt stöd de boende.behov information ochföreligger fortsattrett av

in EnglishSummary
ofa railwayconstruction tunnel throughGil,grouting Rhoca used theA agent, was

wells and three creeks inprivate theSweden. Several N29Hallandsås in Southem
N-metylolacrylamide maximumwith andcontaminated acrylamidehave beenarea

N-methylolacrylamidelitre and 3-12acrylamidethe 92levels close to mgpermgsource:
Household members withcontaminated.supplypubliclitre. The water notwasper

examination focusedhealthactively invitedwellscontaminated symptomsto onawere
Other inhabitantssampling. in theneuropathy, bloodandsigns of peripheraland venous

contaminants offeredthe thehad been exposedsuspected that theywho to werearea
examined. of whichinhabitants 23 hadof 196examination. totalA outwere asame

only knownanalyses the 17contamination confirmed bywithprivate well as exposure,
withdennal contaminatedcontaminated well and had hadsubjects had both contacta
onlycreek the knownsubjects contaminatedforand 67creek waterwater, was

observed betweeen reportedpositive associationsobviousNo symptomswereexposure.
contaminatedandperipheralfrom the water.tosystem exposurenervous

whichgastrointestinal problems they suspecteddermalhad hadinhabitantsSeveral toor
withSubjects N 7 dermatitiscontaminatedassociated withbe water.toexposure
of allergicRhoca Gil. .owithreferred for patch-test contactcomponents casewere

observed.ofthosedermatitis agentsto wasany

privateexaminees with wells. All samplesfromcollectedsamples N 75Water were
N-methylolacrylamideacrylamide and Nowith regardanalyzed contents.towere

ofthe detection limit ug/lconcentrations of substances 5detectablehadsample any
respectively.ug/l,and lO

inhabitantsfor the 20analyzed assumedacrylamide havefor beenHemoglobin adducts
contaminated well medianhadThirteen ofthosethe highesthave hadto aexposure.

withhad dermalhemoglobin hadnmol/g and 70.04-0.220.05, contactrange
hemoglobinnmol0.04-0.11 . Amedian 0.07,contaminated creek water grange

nmol/g hemoglobinlevel forobserved effect 1previously presumed lowest advserse
highest observed levelsTheexceededneurotoxicityperipheral not werecase.was any

environmental relase ofthewith wells close thefound household membersin to
afterhemoglobin, correction fornmol/gmaximum values 0.22contaminants 0.14 -

inin child who had wadedhemoglobin, andnmol/gsmoking habits 0.12 0.15 a a-
release.the These levelshemoglobin, also closenmol/gcontaminated creek 0.11 to

non-smokingobserved 18maximumdoubling ofthe valuecorrespond to a near
hemoglobin. The results fromnmol/g0.02-0.07subjects median 0.04,referent range
together, do thus thatthe adduct analyses takenexamination andthe clinical not support

neurotoxiccaused effectsN-methylolacrylamide hasacrylamide andto amongexposure
inhabitants.the



contaminationthus clear the the of the creeks and the wells with acrylamide and N-
methylolacrylamide has, of highestthe exposed Subjects, given increasesmallsome a
in the of hemoglobin adductslevel blood. This increase however, far from the
doses which adverse health effects be expected Further adduct analysesat tocan occur.
and health examinations for the risk However, therenot assessment.are necessary
still for informationneed further and psychological for the inhabitants.supporta



Bakgrund
Ett tunnelbygge Hallandsåsen pågåtthar sedan 1994. På grund problemstoragenom av

börjademed vattenläckage vårenunder 1997 använda tätningsmedlet Rhoca Gil iman
mindre börjanskala från augusti ioch omfattning. Arbetet medstörreav
tunneldrivningen denavbröts 29 september år, då det stod klart attsamma
tätningsmedlet läckt i intilliggande vattendrag. Akrylamid och N-metylolakrylamid,ut

ingår i hade inte härdats fullständigtprodukten, till polyakrylamid återfanns iutansom
ihöga halter det läckvatten från det sk mellanpåslaget arbetsplatsenpumpatssom upp

mitt i tunneln vid Severtorp och sedan förts vidare i Vadbäcken.

Provtagning vid inlopp till kärr vid Severtorp 25 september visade1997 92 mg
akrylamid liter och N-metylolakrylamid342 liter Bo Wendt,vatten vattenper mg per
Båstad kommun, personligt meddelande. Fortsatt provtagning visade halterna iatt
Vadbäckens gradvis Skälderviken. Till följd läckvattenutsläppetavtogvatten motner av
från tunnelpåslaget tunneldrivningsområdet, där injekteringsarbetet ocksånorra
bedrivits i omfattning, återfanns dessa föroreningar i Stensån. Halternaävenstor senare
i Stensån dock lägre, till följd den mycket högre vattenföringen jämfört medvar av

Även förorenadesVadbäcken. Vadebäcken utsläpp läckvatten, halternaav av men var
i Vadbäcken. befarade också enskilda brunnarlägre Man skulle ha blivitän att

ikontarninerade. Eñer diskussion Båstad kommuns ledningsgrupp beslutades den 9
miljömedicinska kliniken ioktober 1997 Yrkes- och Lund skulle upprättaatt en

mottagning telefonrådgivning för allmänheten i riskområdet.och sådanEn öppnades
i Grevie.oktober Bjärehälsans lokalerden 10

flera decennier väl känt yrkesmässig exponeringsedan för akrylamid kanDet är att
i neurotoxiska effekter på i första hand det periferaresultera i högrenervsystemet, men

också påverkan centrala Tilsondoser 1981. Förgiftningnervsystemetge av en
familj via har från Igisubrunnsvatten Japan 1975 . Brunnenrapporterats et

då akrylamidhaltigt tätningsmedel användes konstruktionförorenades vid av en
koncentrationavloppsledning akrylamid inärbelägen uppmätt brunnsvatten tvåav

injekteringen Samtligamånader eñer 400 mg/1. familjemedlemmar insjuknade,var
förvirring,först med centralnervösa balansrubbning följda periferasymptom senare av
återställda.Alla blev dock heltnervsymptom.

allergisktHudirritation och kontaktaksem kan orsakas akrylamid. Kombinationenav av
fjällningperifer neuropati och hudrodnad och på exponerade kroppsdelar har beskrivits

akrylamidförgiftningkarakteristisk för Le Quesne 1980. Akrylamid ocksåärsom
reproduktionsstörande i djurförsökcarcinogent och IARC Akrylamid1994. har

sannolikt carcinogent för människa IARCklassats 1994.som av

djurexperimentelltN-metylolakrylamid har neuropati akrylamid,gett typsamma somav
neurotoxisk 3-5 lägre akrylamidsmed IARC 1994. Denär änpotensmen en som ggr

N-metylolakrylamidcarcinogena för hos omkring lägrelOO ochärpotensen mus ggr
för akrylamidråtta lägre IARC 1994, tabell i Törnqvisthos 10 5än etca ggr se

1998.

Akrylamid N-metylolakrylamid absorberas väl vid såväl inandning,och nedsväljning
totala dosen från dessa exponeringsvägarhudkontakt. Den mycket svårär attsom



metabolisering utsöndringsker efter snabb akrylamidskatta. Det via urinen.en av
människa för fri akrylamid uppskattats tillHalveringstiden i har timmar4,6 Calleman,

promilleefter dygn mindre återstårvilket betyder 2 1 den1994, ursprungligenänatt av
Hittills dokumenterade analyser akrylamid imängden. plasma alltförärupptagna av

exponeringarokänsliga värdera mycket höga ochför analysmetoden föränatt annat
specifik. Bådai urin inte helt dessa biomarkörerakrylamidmetaboliter avspeglarär

exponering under det dygnet/dygnen Callemanendastdessutom 1994.närmsta et

proteiner och bildar stabilai kroppen med produkter,Akrylamid s.k. addukter.reagerar
hemoglobin utnyttjas förtill kan iSådana addukter kroppenmätaatt upptaget av

väldeñnieradlivslängd månader,akrylamid. Eftersom 4ärerytrocyternas ger
tillakrylamid bundits hemoglobinetmängd s kbestämning den somav
från olikamått på den totala dosen, källor,hemoglobinaddukter under de 4ett senaste
Någon specifikTörnqvist 1986, Bergmark 1997. förmetod analysmånaderna et av

N-metylolakrylamid finns inte. förefallerDet dock, enligthemoglobinaddukter av
Törnqvist 1998, N-metylolakrylamidpreliminära försök nästanet som om

adduktbildningentill akrylamid vid eller i någotomvandlasfullständigt steg av
hemoglobinaddukternivån akrylamidskulle innebäraanalysen. Detta att av av

N-metylolakrylamid.såväl akrylamidtotala dosenavspeglar den somav

yrkesexponering för akrylamidmed har det visatsstudier dettidigareI attpersonerav
i kontrollpersonerakrylamid-addukter påbakgrundsnivå 0,03 nmol/gfinns ca.aven

bakgrund hartill denna förBergmark, 1997. Orsakerna närvarande intehemoglobin
finns naturligtdet Törnqvistomständighter tyder al.,Flera ettatt etutretts. ursprung

såsom resthalter i hudvårdsproduktermöjliga källor,antalDock finns1998. yttreett
vattenverk.från vissaochetc. vatten

finns förhöjdtobaksrök och hos rökare adduktnivåockså iAkrylamid ingår en
Bergmark 1997.hemoglobin cig/dagnmol/g0,006 perca.om

metoderMaterial och
Utsläpp miljöni
Tämingsmedlet

blandning två olika lösningar, SolutionGil beredsBmkslösningen Rhoca 1avgenomav
spädningACS och med Solutionaccelerator Accelerateurtillsats loch vatten.av en

akrylamid,innehållsdeklarationen högst 1,5% 37% N-enligtinnehåller ca
analys olikaformaldehyd. Vid batchermetylolakrylamid och 0,9% produktenav avca

akrylamid och 29-3l% N-metylolakrylamid Susannefunnit 4,0-5,4%dockhar man
Solution 2 innehåller natriumsilikatpersonligt meddelande.Skanska,Kinnunnen,

innehåller enligt innehållsdeklarationennatriumpersulfat. Acceleratomvattenglas och
och trietanolarnin.dimetylsuccinat Färdig brukslösningdimetylglutarat,dimetyladipat,

Solutionkoncentrerad delar0,125 delar 0,125delarbestår 3,75 samtvatten,av
Solutioningåri 1 med 10%.AcceleratomSolutionkoncentrerad ca

periodvis vidGil gjordes tunnelpåslagetmed RhocaprovinjekteringarEnstaka norra
provinjekteringenda gjordes vidjuni 1997. En södratill slutetfrån slutet avmarsav

påbörjadesaugusti omfattande injekteringapril. 4i slutet Dentunnelpåslaget en merav



lnjekteringen pågick frammellanpåslaget. tilltunnelpåslaget vid 29vidsåväl somnorra
förekomi september ocksånågra dagar slutetavbröts. Underarbetetseptember då av

mellanpåslaget pumpadesLäckvatten från ochtunnelpåslaget.södrainjektering vid upp
for Vadbäcken flyteri källområdeSevertorp,litet kärri utgörsläpptes ettut somsom

i Stensån,från påslaget har letts harLäckvattnetSkälderviken. ettutmot somnorraner
Vadbäcken.vattenflödebetydligt änstörre

Riskområden
figurriskornråden inom vilkafastställde två lBåstad kommunförLedningsgruppen

med akrylamideller bäckvanen ellerkontaminering brunnsvattenbefarade att avman
riskområdet 19 perrnanentboendeförekomma:skulle kunnaN-metylolakrylamid norra
permanentboende,Mellanpåslaget 150Vadbäcken- cariskområde samt ettoch

personligtBåstad kommun,tunnelpåslaget Göran Klang,södravid detkontrollområde
i iflertal fritidshus. Antal boende dessa ochocksåfinnsområdenameddelande. I ett

förekommittid exponering kan haunder deni husenutsträckning de bott ärvilken
känt.

tunnelavsnittenolika kundebedrivits vid deinjekteringsarbetettillMed hänsyn när
riskområdet:risktid: lexponering fastställasförtidsperioderrelevanta norra mars

augusti 1997 tillsvidare,Vadbäcken-Mellanpåslaget: 5riskområdetillsvidare,1997
tillsvidare.september 1997kontrollområdet: 25södra

från enskilda brunnar idrickaoktober intefrån 6uppmanadesBefolkningen att vatten
inklusiveanvändning dettafrån allavråddesoktoberFrån 14 vattenriskområdena. av

hushåll har därefter kommitVattenförsörjningen till dessaoch bad.duschdiskning,
tankbilar.med hjälpvattentäkterkommunalafrån av

erhållits från Sverigesingår i riskområdena harfastighetervilkaUppgift somom
Kristianstad.i Lund ochUndersökningarGeologiska

regiianalyserProvtagning och annan
akrylamid ochvisat på höga halter N-från VadbäckenförstadeEñer avatt proverna

provtagningskampanj.massivstartaderespektive 342 mg/lmetylolakrylamid 92 en
ochfrån brunnar Provernaanalyserades 700månadoktober ytvatten.underEnbart prov

Analyslaboratoriet i Lund.Miljölaboratoriet i Nyköping ochvidanalyserades
flertalet analyser har ibrunnsvatten, och ianalysförDetektionsgränsen ytvatten,avav

N-metylolakrylamid. Resultaten dessaakrylamid ochför bådevarit lig/lfallen 5båda av
kliniken imiljömedicinska Lund.till Yrkes- ochmeddelatssuccessivtharanalyser

från VadbäckenN-metylolakrylamid iakrylamid och avtogHalterna ytvattenproverav
frånb. Ytvattenprovematid figur 3a och 3ochfrån utloppetavstånd övermed

koncentrationer högstavisade betydligt lägreVadebäckenfrånStensån och pä
N-metylolakrylamid;akrylamid ;rg/lug/l och 340Stensån 380halter:uppmätta

N-metylolakrylamid.akrylamid och pg/lpg/l l6Vadebäcken ll

akrylamid eller N-metylolakrylamidhalterhaft detekterbaraharbrunnarDe avsom
tillanslutning Vadbäcken. Flertaletvarit de ligger ihuvudsakligenN29 har närasom

och medprovtagningstillfälle mätvärdenN2 lvid endastvarit positiva straxhar ett
komer frånflesta positiva mätvärdenaug/l.5 Dedetektions tagnagränsenöver prover

l l-l 8-0847



månad. högstaförsta hälñen oktober Det mätvärdet N-metylolakrylamidunder avav
fråni kommer dock under november månad.ug/l brunnsvatten Man680 ett tagetprov

provtagningsstrategi, innebar brunnama tömdes dagendå införthade attsomnyen
så kunde i brunnen.provtagningen Detinnan strömmavattenatt nytt vattnetnya

akrylamid N-metylolakrylamid från närliggande jordlager tillsig ochförde med
provtagningen sker i "gammalt" i brunnar användsOmbrunnsvattnet. vatten som

N-metylolakrylamid ned mikrobiellt. i VadbäcksornrådetEn brunnakrylamid ochbryts
kontamineradansågs inte direkt bäckvattnet viapositivt mätvärdemed utanett vara av

närliggande ibäckvattnet på åkrar. Vadbäcksornrådetbevattning med Förutomkraftig
vidvarit positiva, påslaget insbo och vidtvå Fendast brunnarhar en norra en

Wendt, Båstad kommun, personligt meddelandeSalomonhög. Bomellanpåslaget
1998.

vant förorenat akrylamid ellerhar inte med N-kommunalaDet vattnet
metylolakrylarnid.

anslutning till hälsoundersökningenivattenanalyserProvtagning och
hushållfrån totalt 75 hälsoundersökta med brunnsamlats 70harVattenprov egenav

till november 1997. Sammanlagt har 75 brunnaroktober ll 5perioden 20under
med avseende på akrylamid och N-analyseratstvå brunnarhushåll hade

brunnama tidigare analyserade med avseendedessametylolakrylamid. Arton varav
N-metylolakrylamid. tagits direkt iProverna har brunnenakrylamid ochpå vattenom

fastigheter fortfarande sittin. de där användekopplats Ihadetankarfrån man
eñer krañig spolning. Provtagnings kärleti lämplig kranbrunnsvatten provettogs
innan slutligaprovtagningsvattnet det Provtagetmedalltidsköljdes provet togs. vatten

i timmar tillsi kylväska 24och förvarades somi plastburkarhälldes mest provetöver
nedbrytning akrylamid och N-metylolakrylamidmikrobiellavbrytaförkokades att av

kokningen frystes tills de analyserades medEfterRhead 1979.andBrown proverna
detektion detektionsgräns pg/l.diode 5 10vätskekromatograñ och resparray

dubbelprover där känd mängd akrylamidprovtagningstillfällenaVid varje togs en
vid provtagningen för kontroll utbyte. Viddirekti dettillsattes provet senare avena

majoriteten på utbyte mellan 90 ochkänd tillsats låg 70%medanalys ettprovenav
akrylamid. farms dock betydande variation 60 tilltillsatt Det 158beräknad110 % enav

tillsattestillgängligt för tillsats till Därför iN-metylolakxylamid fanns%. proverna.
N-metylolakrylamidGil, exakta halten dockRhoca där deniställetfåtalett avprover

känd.var

Hälsoundersökning
massmedia erbjöds kommuninvånarnaochfrån kommuninformationVia en

befarade de kommit i kontakt med kontamineratdehälsoundersökning att vatten.om
perioden oktober till 6 november 1997 ochgenomfördes under 10Undersökningen

hudkontakt med i vattendrag på Hallandsåsen,avseende blomfattade vattenaanamnes
kommunalt borrad eller grävd brunn,Vattenförsörjningbostadens vatten,

yrkesmässig exponering for akrylamid och förekomsteventuellFastighetsbeteckning, av
berodde på Rhoca-Gil. Formuläretmisstänke utsläppetundersöktedenbesvär avsom

gicks igenom tillsammans med denoch sedanundersöktei denförstfylldes av
eñerfrågades då specifikt.från ben och hud Iläkaren. Besvärundersökande annar,



anslutning till anamnesupptagningen gjordes läkarundersökning inriktad påverkanen
periferalillhjäman och Anamnesupptagning och undersökning utfördesnerver. av

miljömedicinskavid Yrkes- och kliniken,läkare Lunds universitetssjukhus. I anslutning
till undersökningen blodprov för eventuell analys hemoglobinadduktertogs ett senare av

tillfrågadesakrylamid. Personerna då de rökte ellerav om

brunnsvattnet blev riktadesEfter hand analyserna klara personliga inbjudningaravsom
blodprovtagning tilltill undersökning och de boende med förorenad brunn intesom
sig till undersökningen.anmält Endast tvåredan permanentboende och tvåspontant

hushåll med förorenad brunn har deltagit.fritidsboende

uppgivitvid undersökningen de under risktiden varitDe bosatta iattpersoner som
riskområdetfastighet i har klassats boende där, liksom enligt uppgiñsom personer som

Skattemyndigheten mantalsskrivna sådan fastighet.från Lokala Denär en senare
på några hade svårtklassificeringen beror undersökta korrekt minnas sinatt att

fastighetsbeteckning vid undersökningen. den undersöktaI kommer från93gruppen
riskområdet eller riskområde Mellanpåslaget-Vadbäcken. I denna ingårnorra grupp

fritidsboende. Sammanlagt harockså del 196 undersökts figur 4.personeren

från förorenad brunnundersökta hade 40 känd exponeringskällade 17Av vatten som
hañ Vadbäcken. Ytterligarehade hudkontakt meddem 110 hadeäven personerav egna

i vilka dock varken akrylamid eller N-metylolakrylamid påvisats. Bland dessabrunnar
haft Vadbäcken. yrtiosexdock hudkontakt med F undersöktahade 44 hade intel 10 egen

haft Vadbäcken.dessa hade 23 kontakt medbrunn, av

möjliga exponeringbearbetningen har de undersöktas efterVid följ andegrupperats
risktiden: tappvattenförsörjningunder l hushålletsförhållanden egen brunn eller

förorenat2 hudkontakt med bäckvatten, 3 boende i riskområdet.kommunalt vatten,
kommunalt och brunn har klassatsmed både brunnegenPersoner vatten egen som

i allmänhet hañ hudkontakt med fråneftersom de den brunnen vidvattnet egna
exempelvis bevattning. med brunn har vidare indelatsPersonerna med avseende påegen

påvisats iförorening brunnen ellerom

miljödermatologiskYrkes- och bedömning
med påtagliga hudförändringar debuterat eller försämratsPersoner undersom

remitteratsriskperioden för yrkes- och miljödermatologiskhar bedömning. Hittills har
har undersökts. Ytterligare har remitteratssammanlagt 7 för bedömning.trepersoner

standardseriehar utförts med kompletterad med akrylamid,Lapptest N-
metylolakrylamid, metylen-bis-akrylamid arnmoniumpersulfat.och

Hemoglobinaddukterför akrylamid
hepariniseradevarje undersökt ml helblod i Venoject-rör,Från 10 eftertogs som

inomupprepad vändning ställdes kallt och därefter, timmar,24 transporterades till
vid miljömedicinska kliniken ilaboratoriet Yrkes- och Lund. Proverna centrifugerades,

avskiljdes gångererytrocytfraktionen och tvättades med fysiologisk koksaltlösning.tre
frystes därefter in i plaströr och förvarades vid -70° C.Erytrocytema Proverna har sedan

i fryst tillstånd till Institutionen för miljökemi vid Stockholms universitet.transporterats



hjälp modifieradför akrylamid bestämdes med sk EdmanHemoglobinaddukter av en
aminosyror avspjälkasglobinkedjomas N-terrninaladegradation innebär att omsom
Globinet isolerats frånTörnqvist 1994, Bergmark 1997.addukter finns bundna som

modifierat N-terrninalt frånklipper valinhemoglobin behandlas med ett reagens som av
derivatfem fluoratomer i det valinoch introducerarglobinetresten av somsomav

organiskt lösningsmedel frånfettlösliga derivatet extraheras sedan medbildas. Det
känslighetDerivatet med hög påvidare. analyserasglobinresten och enrenas

gaskromatograf-masspektrometer.

Hallandsåsen, l3 medbestämts för 23 boendeAkrylamidaddukthalt har varav
hañ hudkontakt med i Vadbäckenochexponering för förorenat 7 vattnettappvatten som

för devalts högstaanalyserade harriskperioden. Deunder att representerautproven
har denkategori.respektive Hos dessainomexponeringama senastepersoner

före provtagningen. För övrigamaximalt månader 3inträffat 2exponeringen personer
analyserats frånreferenter har 6orienterande karaktär. Somhade analysen proven

riskområdena och har brunn, ochlångt ifrånBjärehalvön, borlantbrukare egensom
kommunalt Samtligai vatten.de flesta boende Lundreferenter,från andra12

icke-rökare.referenter var

uppgivitför addukthalt ochanalyseratsHallandsåsenboende pådeFör somvars prov
daglig tobakskonsumtionuppgift undervid provtagningen, harrökaredeatt omvar

telefonintervju. Som oberoendeprovtagningen inhämtats viamånaden före ensenare
etylenoxid bestämts ifrån Hoshemoglobin-addukterharkontroll på rökvanor proverna.

addukt.förhöjning dennakartlagdfinns välrökare aven

Resultat
Analys tappvattenav

iN-metylolakrylamid fanns inte någotakrylamid ellerhalterDetekterbara somprovav
flera fall brunnen intehälsoundersökningen. hadeanslutning till Iitagits på tappvatten

kan bakteriellDettaveckor innanunderpå provet togs.etttappats vatten pgapar
i grävda brunnar.underskattning halten,givit visssåledes hanedbrytning aaven

Hälsoundersökning
vanligare bland de boende varitperifera intefrånNytillkomna besvär somnerver var

tabell högstaövriga undersökta l. Denblandför förorenat änvattenutsatta
brunn eller varit ihadebland varkenbesvärsförekomsten fanns egensompersoner

riskperioden.förorenade vattendrag underhudkontakt med

exponering och besvär från huden imellannågot positivt sambandfanns inte hellerDet
ochtabell 2 3.rodnad eller magbesvärfjällning ellerform av

jämförelsei riskornrâdet ochomfatta boendebegränsades till endastDå analysen att
förorening i brunnsvattnet, fann vikändoch N48med N34mellan utanpersoner

föroreningkänd hadeingen med brunnförorenad brunnmed utan4att menpersoner
eller ben. dessa hadestickningar dorrmingar i Avellernytillkomna besvär armar enav

i dricksvattenbrunnen.bevattningsbrunnen, och Personenförorening iendastperson
bevattningsbrunnen. De resterande hadefråni kontakt medvaritifråga hade trevatten
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akrylamid N-metylolakrylamid iförorenade brunnar. Ingenfrån sinaanvänt vattnet men
i brunnar-na. En dessa beskrevlOug/l hademaximalthalt uppmätts treav personerav

akrylamidaddukthalt frånAnalys se nedan deochmycket osäkra symptom. avvaga
korrektion for i fallet addukthaltvisade efter rökvanor detövrigatvå ena enpersonerna

dubbla maximala nivåni andra addukthalt knapptreferensområdet och detinom en
fallen har exponeringen för förorenat upphörtbådareferenter. Ioexponerade vattenhos

varför den adduktnivån väl bör speglaprovtagningen,tid förekort upmättaendast en
exponeringen.

någonhudavflagning fanns inte hos medhudrodnad ellermedbesvärNytillkomna
förorening i brunnsvattnet.hos 2riskområdet,iförorenad brunn utanpersonermen
förorening i brunnen och hosmed känd 7fanns hos 5magbesvärNytillkomna personer

förorening.kändsådanutanpersoner

bedömningmiljödermatologiskochYrkes-
kontaktallergi någon komponent i Rhocahadeundersöktade 7 motIngen personernaav

Gil.

Akrylamidaddukthalter
icke-rökande referentemavärden dehögrehade änrökamaundersökta väntatDe som

och referenter små.icke-rökande exponerademellanSkillnadernatabell 4. var

utsläppet undermed Vadbäckenhaft hudkontakt näradeBland 7 sompersoner
förhöjtfjällning fötterna,också hafibarn,fanns hos ettriskperioden ett som

kontinuerligvarit hos debäckvattnetkontakten medadduktvärde. Trots att mer
lågexponerade utsläppet,kusten hos delängre näraänundersökta motnerpersonerna

inom norrnalområdet tabell 5.kustenhos deadduktvärdena motexponerats nersom

inteförhöjda adduktvärden heltfannsbrunnsvattenförorenathushåll medI somett par
Liksom vad gäller barnet medtabell och 7.rökvanor 6medförklaraskan personernas

påtillskott från utsläppetuppskattningsvissigdetaddukthaltförhöjd ettrör enom
relation mellanNågon klarreferentema.maximalt värde hosdubblingknapp av

fanns samtligai dockkoncentration brunnsvattnetochadduktvärden uppmätt ses
fyra huhåll hade defrån debakgrundsnivån blandadduktvärden över sompersoner

nio hushåll där addukthalttotalti sitt brunnsvattenkoncentrationemahögsta av
för förstatill tidpunktförändrades inte då hänsynBildentabell 6. togsanalyserats
variation ihushållen avsevärdtabell 7. Ipositiva analys etttappvattnet ses enavav

två övriga hushållen därhalterna i demedan än ettmellanaddukthalt merpersonerna,
korrektion för rökvanor.eñerlikartadanalyserats ärprov

orimligt utfalluppgivna rökvanorbaserad påkorrektionmodellen för ettfallI ett gav
baserad påi detta fallkorrektion användesalternativoch Entabell 6 7.

etylenoxid.hemoglobinaddukterkoncentrationen avav
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Diskussion
kliniska undersökningenDen talar inte för någon toxisk effekt perifera blandnerver

påde boende Hallandsåsen till följd förorening bäck- och brunnsvatten medav av
akrylamid och N-metylolakrylamid. Dels fanns ingen uppenbar relation mellan risk för
exponering och besvär, dels har samtliga analyserade på akrylarnidaddukter legatprov
klart under det förmodade LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level-värdet för
neurotoxicitet ca nmol/g hemoglobinl Calleman 1996, Törnqvist 1998.et
Förekomsten motsvarande från och ben visadesymptom bland deav armar mer
högexponerade arbetarna vid tunnelbygget klar relation till såvälen
exponeringsanamnes addukthalt Nordander 1998.etsom

Om hög andel med förorenat inte deltagit i hälsoundersökningen,tappvattenpersoneren
påverkat tolkbarhetenskulle det ha våra fynd. Vår täckning dock mycket god ochav var

därför frånkan bortse detta potentiella problem.

högre besvärsförkomsten blandDen oexponerade kommunalt vatten blandän
potentiellt exponerade boende förklaras sannolikt olika urval till undersökningen iav

Tolkningen besvärsförekomstendessa bland de bliroexponerade därförgrupper. av
torde urvalet iosäker. Däremot med och förorening i brunn inomutangrupperna egen

riskområdet likartat direktoch jämförelse mellan dessa kan Engöras.vara en grupper
restriktion till visardenna bland 82 där brunnsvattnetatt analyserats medgrupp personer

förorening akrylamidavseende på och N-metylolakrylamid, hade 4 34av av personer
imed känd förorening brunnsvattnet nytillkomna besvär domningar eller stickningarav

i eller ben, ingen 48 sådan förorening. En dessautanarmar men av personer av personer
inte frånhade dock den förorenade brunnen.använt Analysvattnet av

akrylamidaddukter från två de resterande visade exponering förtre attav personerna
akrylamid/N-metylolakrylamid kunde förklara besvären.

Flera har hudbesvär eller magbesvär de förknippatrapporterat medpersoner som
förorenat Vi har i denna sammanställning valt redovisa fjällningvatten. elleratt
hudrodnad, tidigare beskrivits vid yrkesmässig akrylarnidexponering Le Quesnesom

och förekommit1980 bland de exponerade tunnelarbetarnaäven Nordander et
förelåg1998. Bland de boende det dock inget samband mellan dessa besvär och

exponering, varken vid analys avhela materialet eller restriktion till de boende inom
riskområdet. Någon kontaktallergi komponenter i Rhoca Gil kunde påvisas.mot
Några misstänker samband mellan och uppkomna hudbesvär.stresspersoner

De magbesvär rapporterades från de boende blandad diarré,spontant typsom var av
illamående, aptitlöshet. Bland tunnelarbetarna fanns samband mellan såvälett
exponeringsanarrmes addukthalt och besvär illamående. Vi farm ingen relationsom av
mellan magbesvär och exponering för akrylamid och N-metylolakrylamid bland
samtliga undersökta, eller bland de boende inom riskområdet.

tillsatsAnalysen med akrylamid visade betydande variation.vattenprover Denav av en
förklaras huvudsakligen två saker: tillsatsema akrylamid gjordes i fält vilketav av
minskar precisionen vid användandet pipetter, vidare låg tillsattaden mängdenav
akrylamid något detektionsgränsenendast för analysen, vilket iöver sin minskartur
precisionen vid vätskekromatografiskaden analysen. mindreI omfattning tillsattes känd
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med Rhoca Gil för kontrollera utbytettill N-mängd även attprover av
beräknades i storleksordning formetylolakrylamid. akrylamid.Det vara samma som

skulle, i fall scenario, kunnaanalysförfarande underskattaVårt värstaett
akrylamidkoncentrationen med och Båstad kommun från30%. Prover tagna av oss

närliggande tidpunkter väsentligen givitvid har resultat.brunnar och sammasamma

fåttvisar enskilda tillskottakrylamidaddukthalterAnalys att ettpersoner avav
förorenadeutsläppet, dels via kontakt med vattendrag, delsakrylamidexponering från
långt nivåerhalterna ligger dock ifrån de vidvia förorenat De uppmättatappvatten.

förväntaseffekter kan uppträda.vilka neurotoxiska

enstaka värden akrylarnidaddukthalt ligger iharBland boendede uppmättsav som
exponering fornmol/g högre efter korrigering för akrylamid via0,05-l,lOintervallet

påträffas hosden bakgrundsnivå generelltrökaretobaksrök hos än utansom personer
akrylamid. tillskott skulle akrylamidexponering för Dettakänd motsvara ett upptag av

månader Törnqvistkg kroppsvikt och dag under tvåomkring 2,5-5 etpg perom
cancerriskforhöjning skulle omkringberäknade detta 0,01-1998. ärDen motsvarasom

alla dödsfall i Sverigeenligt multiplikativ modell. Ca 18beräknad0,02% procent av
risk enligt modellenexponeringen kommer denna ökaPå grundpåberor attavcancer.

ökning. Medelvärdetfor individen försumbart liten18,01-18,02%,till aven
boende visar förhöjningfrån de exponeradei samtliga 20adduktnivån mest enprover

ökning cancrrisken med omkringskulle 0,001%.vilketnmol/g,0,01 motsvara avenom
vilket sannolikt,delvis från N-metylolakrylarnid, dehärröra häradduktemaSkulle är är

överskattade.angivna riskerna

nödvändigtriskbedömninssynpunkt interesultatende funnamed göraDet attär ur
fortsattläkarundersökningar. finns behoveller Däremotadduktanalyserytterligare ett av

inompsykologiskt till framför allt riskornrådet. Yrkes-stöd de boende,information och
information tillkliniken fortlöpande de boende, delsmiljömedicinska har lämnatoch

i regi vid där samtligaarrangerade kommunen, delsvid möteettstormöten egenav
till samtligainbjudits, vidare skriñlig information undersökta.medhälsoundersökta

till:Tack
Ulrika Wallin vidDiab, Littorin, Gudnm ochKerstin Kronholrn Margareta Persson
ÅsaAkantis,miljömedicinska klinikens mottagning; Amilon, BirgittaAnnaYrkes- och

Katalin Lindholm, Marianne Nilsson, Helene Ottosson, HansBjörk, Johansson,Bengt
Åkesson miljömedicinska klinikens laboratorium;vid Yrkes- och IréneWelinder, Bengt

ÅsaBjarne Skov-Nielsen och vidLindstedt, Ulla Ohlsson, WastensonBibbiKrönmark,
Eriksson, Börje Nilsson och Wendt vidGrevie; Kalle Göran Klang, BoBjärehälsan i

Sveriges Geologiska Undersökningar.Båstad kommun, samt
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efter utsläppet stickningarNytillkomna besvär under eller ellerTabell av
Hallandsåsen.i eller ben, bland boendedomningar armar

stickningar, domningarN

4 10%40Förorenad brunn
6%17 lVadbäcken
13%23 3Vadbäcken

förorenad 109 5 5%Brunn,
2 5%44Vadbäcken

65 3 5%Vadbäcken
10 22%46brunnegen
4 17%23Vadbäcken
6 26%23Vadbäcken

brunn vid någon provtagning visatförorenad brunnMedNotera: avses som
N-metylolakrylamidhalt detektionsgränsen, med Vadbäckenakrylamid eller över

under riskperioden.Vadbäcken För 1 saknas analyshudkontakt med person avavses
brunnen.den egna

varit i från förorenadekontakt med den brunnen.fyra har dockdessaEn vattenav

12-18-0847
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Nytillkomna underTabell 2. eller eñer utsläppet hudbesvär i form fjällning ellerav
rodnad påbland boende Hallandsåsen.

Fjällning/rodnadN

Förorenad brunn 40 O
Vadbäcken 17 0

Vadbäcken 23 0
förorenadBrunn, 109 5 5%

Vadbäcken 44 2 5%
Vadbäcken 65 3 5%

brunn 46 2%1egen
OVadbäcken 23

Vadbäcken 23 l 4 %

Med förorenad brunn brunn vid någonNotera: provtagning visatavses som
N-metylolakrylamidhaltakrylamid eller detektionsgränsen,över med "Vadbäcken"

med Vadbäcken riskperioden.hudkontakt under För 1 saknas analysavses person av
den brunnen.egna
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magbesvär, eller eñerNytillkomna under utsläppet, bland boendeTabell 3. på
Hallandsåsen.

N Magbesvär

13%Förorenad brunn 40 5
3 18%Vadbäcken 17
2 9%Vadbäcken 23

förorenad 109 16 15%Brunn,
Vadbäcken 44 7 16%

65 9 14%Vadbäcken
46 5 l 1%brunnegen
23 2 9%Vadbäcken

3 13%Vadbäcken 23

brunn brunn vid någon provtagning visatMed förorenadNotera: avses som
N-metylolakrylamidhalt detektionsgränsen, med Vadbäcken"akrylamid eller över

under riskperioden. saknasmed Vadbäcken För analyshudkontakt 1 person avavses
brunnen.den egna



AkrylamidaddukthaltTabell 4. hos boende på Hallandsåsen och referenter.

Addukthalt nm0l/ hemoglobing
Antal Median Range

Boende på Hallandsåsen, samtliga 20 0,06 0,04-0,22
Rökare 5 0,19 0,09-0,22
Icke-rökare 15 0,05 0,04-0,1 1

Män 11 0,05 0,04-O,11
Kvinnor 4 0,05 0,04-0,07

samtligaBoende på Hallandsåsen,
Rökkonigerat 20 0,05 0,03-0, 5l

samtligaReferenter, 18 0,04 0,02-0,07
Bjäre 6 0,05 0,03-0,06

Män 3 0,05 0,03-0,06
Kvinnor 3 0,05 0,03-0,06

Övriga 12 0,04 0,02-0,07
8Män 0,04 0,02-0,07

Kvinnor 4 0,05 0,04-0,06

referenter icke-rökare.alla Rökning har beräknats tillskottNotera: på cirkaär enge
cigarett/dag.nmol/g hemoglobin rökt0,006 per
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Akrylamidaddukthalt för eñerTabell 7 hudkontakt med Vadbäcksvatten.personer

Ålder Exponering AddukthaltPlats Tid från sista Anmärkning
exponeringennmol/g hemoglobin

Delkropp 0,06Nära utsläpp Barn 2 mån -

DelkroppBarn 0,11 mån1 Fjällning

HelkroppBarn 0,07 månLängre 1,5ner -

Delkropp 0,07 månVuxen 1,5 Fjällning

Ännu Delkropp 0,04 0 månlängre Vuxenner

Delkropp 0,04 0,5 månVuxen -

Helkropp 0,05 månVid kusten Barn 1 -

sporadiskhar hafi kontakt bäckvattnetexponerade med utsläppetNotera: De näramer
icke-rökare.Samtligalängre kusten. ärän motner

fjällning på exponerad kroppsdel.Rapporterad
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Akrylamidaddukthalt FörTabell 6. 13 förorenatmed rangordnadetappvatten,personer
eñer sjunkande föroreningsgrad i vatnet.

Hushåll Rökare AddukthaltKön Rökkorrigerad
addukthaltnmol/g hemoglobin

1 M Ja 0,22 0,15
K Ja 0,19 0,13

Nej2 M 0,04
Nej3 K 0,04

4 K Ja 0,20 0,14
K Ja 0,14 0,12

Nej 0,04M
Ja 0,09 cig/dag5 M 20
Nej 0,056 M
NejM 0,057
Nej 0,048 M

bam NejM 0,079
Nej 0,05K

Variationsormådet för akrylamidhalter vid provtagningNotera: föreuppmätta var,
for N-metylolakrylamidhalter5-8 pg/l, 6- 40 ug/l. tabellen redovisas971021, I

för enskilda hushållen då dessa offentlig handlinghalter de och sekretessen Förär
skulle kunnaadduktvärdena därmed äventyras.

beräknats tillskott cirkaRökning har 0,006 nmol/g hemoglobin röktettge per
cigarett/dag

sammanställningen tabell har det rökkorrigerade4 värdet, baserat på koncentrationenI av
etylenoxid, tillhemoglobinaddukter 0,03 nmol/g hemoglobinansattsav
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med förorenat stratiñeradeAkrylamidaddukthalt hos 13Tabell 7. tappvatten,personer
positiva och därefter rangordnade efterför forstaprovtagningsdatumeñer vattenprovet

fororeningsgrad.sjunkande

Addukthalt RökkorrigeradHushåll RökareKönPositivt prov
addukthaltnmol/g hemoglobin

0,20 0,14JaK971007/1008 1
0,14 0,12JK a

Nej 0,04M
Nej 0,05M2
Nej 0,05M3

cig/dag0,09 7 20JaM4
Nej 0,04M5

0,150,22M Jal971013
0,19 0,13JaK

Nej 0,04M2

Nej 0,04K197101 3
Nej 0,07barnM2
Nej 0,05K

Åtta brunn1008, resterandeförsta gången 971007,/ provtagenbrunnar senastNotera: provtagna
akrylamidhalter vid provtagningVariationsornrådet för971013. uppmättagångenförsta var,

tabellen redovisas halterN-metylolakrylamidhalter 6- 40 ug/l. Ipg/l, för5-8före 971021,
handling for adduktvärdenaoffentlig och sekretessendåhushållen dessaenskilda ärfor de

kunnaskulledärmed äventyras.
nmol/g hemoglobin röktpå cirka 0,006tillskottberäknatsRökning har ett perge

cigarett/dag
koncentrationenrökkorrigerade värdet, baserattabell 4 har detsammanställningenI av

hemoglobintill nmol/getylenoxid, 0,03hemoglobinaddukter ansattsav
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Figur den planeradeKarta tunnelsträckningen, riskområdetöver och riskområdetnorra
Vadbäcken-Mellanpåslaget.
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akrylamid och N-metylolakrylamid ihalter utlopp frånFigur Uppmätta kärr i Severtorpav
i inloppet tilloktober och 25 november 1997. Det detta kärrmellan de högstal var som

septemberden 25 1997.halterna uppmättes,

mg/1 pg/l
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Figur i3a. Prover Vadbäcken mellan den 7 och 9 olaobertagna 1997. Provpunkt L6
inloppoch L7 respektive utlopp från kärr i Sevenorp.motsvarar L9 frånär

Kvinnaböske, respektiveL15-I LIS-II Vadbäckensär södra lära inorra resp.
Ängelsbäck. ÄngelsbäcksvidLl6 gamla vattenverk, L17 i Vadbäcken vid
Kilebäckstorp och L19 Vadbäckens utlopp i Skälderviken. finnsDet ingen uppenbar
förklaring till de högsta värdena bit från Severtorp.att uppmättes en ner

rrg/l
10,0

7,5

5,0

2,5

I
0,0

L6 L7 L9 L15—H L15-I L16 L 17 L19
- üAkrylamid N-metylolakrylamid

iFigur 3b. Prover Vadbäcken den 29 oktober 1997. Provpunkt L6, L7, L15-II,tagna
och enligt FigurLl6, L17 L19 3a. Provpunkt L14 vid kommunens vattentäkt iär
och från ñskodlingKrogstorp L13 Vadbäcken delvisär leds igenom.en som

pg250

200

150

100

50

l|‘l||_l‘IJ1
L6 L7 L15—|I L16 L17 L19

— ZAkrylamidpg/I N-metylolalcyiamidpg/l
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utanförboende i ellerfördeladehälsoundersökningen N196,iDeltagare4.Figur
Vadbäcken-Mellanpåslaget,riskområdet typoch samtriskområdet avNorra

förts tillkommunalt harochbrunnbådemed vattenVattenförsörjning. Personer egen
brunn.egengruppen
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