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Förord 
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Under arbetets gång har våra handledare ständigt funnits nära till hands och varit guld värda, det 

vill vi tacka er för! 

Tack till vår handledare från Högskolan, Sylvia Waara, som har väglett oss rätt vid stora 

funderingar under långa och givande diskussioner.  Tack till våra handledare från WSP, Camilla 

Friberg och Karin Assarsson. Där Camilla med sin expertis inom förorenade områden hjälpt oss 
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Sammanfattning 

I Sverige finns det idag cirka 80 000 potentiellt förorenade områden, varav 25 000 är riskklassade 

enligt MIFO (SGI, 2018). För att bedöma utbredningen av föroreningen på ett specifikt område 

och dess risker för människors hälsa och miljö görs riskbedömningar. Med hjälp av en 

riskbedömning kan eventuellt efterarbete och åtgärd för det förorenade området säkerställas. Vid 

riskbedömningar kan modelleringsverktyg användas utöver miljötekniska undersökningar för att 

få en tydligare bild för hur människor kan påverkas på just det förorenade området.  

Syftet med studien är att validera ett modelleringsverktyg vid namn JAGG 2.1 (Jord, Afdampning, 

Gas och Grundvand) tillämpbarhet för beräkning av halter av klorerade lösningsmedel, i detta fall 

trikloreten (TCE), i inomhusluft i byggnader som är belägna på förorenade områden. Frågorna 

som har besvarats under studiens gång är: 

Kan JAGG 2.1 användas för att prediktera inomhushalter av TCE på förorenade områden och vilka 

parametrar/indata påverkar modelleringen samt vilka felkällor finns?  

För att få svar på frågorna har modellen testats med hjälp utav information från tre förorenade 

områden i Sverige. Informationen gäller uppmätta halter i olika medier, vilken typ av jordartsföljd, 

typ av verksamhet etc. Vid testandet av modellen har relevant input data-använts för att därefter 

få fram ett beräknat resultat av inomhushalten för respektive område. Resultatet har sedan 

analyserats och därefter utvärderats. 

Resultatet av undersökningen visade på att JAGG 2.1 underestimerade halten av trikloreten i 

inomhusluft i tre av fyra rum på de olika områdena. Utöver detta visade det sig att fyra parametrar 

i modelleringsverktyget påverkade beräknat resultat mer än övriga parametrar. Det är byggnadens 

tjocklek på betongplattan, takhöjd, ventilation samt mätpunktsdjup under byggnaden som påverkar 

resultatet mer.  

Slutsatsen för studien är att modelleringsverktyget JAGG 2.1 kräver väldigt mycket kunskap utav 

användaren. Förutom kännedom om verktyget i sig och det valda området behöver användaren ha 

stor kunskap inom ett flertal olika ämnesområden. Användaren behöver kritiskt granska det 

beräknade resultatet innan resultatet används vid bedömningar av inomhusluft i byggnader på 

förorenade områden.  

Nyckelord: JAGG 2.1, modelleringsverktyg, ånginträngning, klorerade lösningsmedel, 

trikloreten. 
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Abstract 

Polluted areas are places where the level of contamination can be harmful for human health and 

the environment. There are about 80 000 possibly polluted areas in Sweden, 25 000 of which have 

been classified according to the risk of specific site. To evaluate the risk and distribution of a 

contamination on polluted areas, the most common way is to do a risk assessment. In addition to 

environmental engineering studies and surveys of the site, modelling tools can be used as a 

complement to try and predict the risk of polluted areas. The purpose of this study is to evaluate 

such a modelling tool called JAGG 2.1 (Jord, Afdampning, Gas and Grundvand) and its 

applicability to predict concentrations of the chlorinated solvent trichloroethylene (TCE) in indoor 

air of buildings located on contaminated sites. The questions that are to be answered in this study 

is whether the modelling tool can be used to predict concentration of TCE in indoor air and what 

parameters that affect the calculated value the most?  The work with risk assessment could be 

facilitated by validating this modelling tool.  

The modelling tool was tested on three different contaminated sites in Sweden. When testing the 

modelling tool, relevant data was used to calculate the concentration of TCE in indoor air and 

thereafter the results were analyzed. 

This study showed that the modelling tool underestimated the concentrations of TCE for three out 

of four tested rooms in the buildings on the contaminated areas for all the tested parameters taken 

into account. The one room where JAGG 2.1 predicted correct TCE concentrations, compared to 

the measured result, is considered to have all the right parameters. The parameters are ceiling 

height, ventilation, the slab-on-grade thickness and the depth where the sample was taken and 

other geological conditions suitable for a successful calculation. This led to the conclusion that 

this modelling tool only can be used as an assisting tool and cannot replace environmental 

engineering studies. The obtained results must also be critically reviewed, before using it for risk 

assessments.  

Keywords: JAGG 2.1, modelling tools, vapor intrusion, chlorinated solvents, trichloroethylene.   
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Ordlista 

Bulkdensitet – Ett densitetsmått som används för porösa material. 

Carcinogen - Ett ämnes, eller en substans med förmåga att orsaka cancer i kroppsvävnad.  

Cubic’s lag - En fysikalisk lag som anger flöde genom bergsfrakturer och sprickor. 

Diffust bidrag - Obestämd eller oklar andel förorening som bidrar.  

Epidemiologiska studier - Studier som ska hitta sambanden mellan ohälsa och de faktorer som 

ökar risken för ohälsa.  

Exponering - Exempelvis när en individ eller organism utsätts för någon form av substans som 

antas kunna påverka dess hälsa.  

Fuktkvot - Andelen fukt i ett material eller medium. 

Konvektiv transport – Rörelse för en gas, till exempel luft, som drivs av värmeförändringar. 

Lättflyktiga organiska föreningar - Grupper av organiska föreningar som lätt förångas i 

rumstemperatur. 

Miljökvalitetsmål - Beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås. 

Mätpunktsdjup - Det djup som provtagningen av porluft har skett på. 

Omättad zon – Den delen av marken som är mellan markytan och grundvattenytan, denna del är 

inte mättad med vatten.  

Partialtryck – Det tryck som orsakas av en enskild gas.  

Porluft - Luftfickor mellan jordpartiklar i mark. 

Primär källa – Plats där föroreningsläckaget skett.  

Riskbedömning - En sammanställning av samtliga risker för olägenheter för människors hälsa 

eller miljön tas fram. 

Sediment - Material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar.  

Sekundär källa – Plats dit föroreningen har spridits.   

Skyddsobjekt – Svensk benämning på vissa byggnader, anläggningar, områden och andra objekt 

som är skyddade enligt skyddslagen (2010:305) §. 

Toxicitet - Ett ämnes giftighet. 

Viskositet – Fysikalisk egenskap hos gaser och vätskor som visar på dess tjockhet eller interna 

motstånd mot flöden.  

Ventilationsvärde s-1 – Det är en frekvens av luftutbytet i ett rum per sekund.  
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1 Inledning 

1.1 Allmänt  

Människan har sedan jordbrukets födelse för cirka 12 000 år sedan påverkat sin omgivning då 

skogar avverkades eller brändes för åkermark. Än idag påverkar våra beteenden och val i vardagen 

hur miljön runt om oss formas (SMHI, 2015). Det kan exempelvis vara olika typer av gifter, 

bekämpningsmedel och kemikalier som kommer ut i naturen från jordbruk eller industri. Dessa 

utsläpp i miljön skapar förorenade områden (Naturvårdsverket, 2014). I Sverige finns ungefär 

80 000 potentiellt förorenade områden, varav 25 000 är riskklassade enligt MIFO (Metodik för 

inventering av förorenade områden) (SGI, 2018). Med förorenade områden menas att mark, 

grundvatten, ytvatten och sediment innehåller föroreningar i sådan koncentration att de kan vara 

ett hot av olika grad mot miljö eller mot människors hälsa. De riskklassade områdena delas in i 

fyra grupper, där klass 1 innebär en mycket stor risk för människors hälsa och riskklass 4 innebär 

en liten risk.  Av de 25 000 riskklassade områdena tillhör cirka 1000 av dessa klass 1. Farliga 

ämnen i mark och vatten kan härledas till framförallt kemisk industri, glasbruk, massa- och 

pappersindustri och impregnering av trä. Även andra industrier så som mekanisk industri och 

kemtvättar har orsakat stora utsläpp i miljön (Naturvårdsverket, 2009). Dessa utsläpp har lett till 

betydande hälso- och miljökonsekvenser, därför är det angeläget att veta hur många områden det 

rör sig om, vilka kemiska ämnen som är närvarande samt hur spridningen av föroreningen ser ut. 

Regeringen har sedan 1990 talet kontinuerligt arbetat med miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och 

God bebyggd miljö (Sveriges miljömål, 2018). Enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska 

förorenade områden vara åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot 

människors hälsa eller miljön. Det innefattar att man inventerar, riskbedömer och sätter prioritet 

på vilka av dessa förorenade områden som behöver undersökas och åtgärdas. God bebyggd miljö 

innebär att byggnader ska utformas på ett miljöanpassat sätt och bidra till en god och hälsosam 

livsmiljö. Miljömålen är tilltänkta att nås till år 2020, men med dagens arbete och styrmedel 

kommer de inte uppnås (Sveriges miljömål, 2018). 

I förorenade områden kan en rad olika ämnen förekomma, däribland klorerade lösningsmedel. 

Klorerade lösningsmedel är en grupp av ämnen som p.g.a. sina fettlösande egenskaper har varit 

vanligt förekommande i metall- och kemtvättsindustrin. De utgörs av olika kemiska grupper som 

metaner, etaner och klorerade etener. I denna studie ligger fokus på etener, som t.ex. trikloreten 

(TCE). Klorerade lösningsmedel kännetecknas av att väteatomerna i en kolvätemolekyl är utbytta 

mot kloratomer. Numera är det förbjudet att använda klorerade lösningsmedel i Sverige, men 

dispens kan ges för yrkesmässig användning av bland annat TCE (Kemikalieinspektionen, 2016). 

TCE har blivit en vanligt förekommande miljöförorening i både mark och i grundvatten (Wu & 

Schaum, 2000). Enligt Agency for Toxic Substances and Disease Registry’s (ATSDR) 

prioriteringslista över farliga ämnen rankas TCE på plats 16 av 275, vilket baseras på en 

kombination av ämnets toxicitet, förekomst och exponering till människor (ATSDR, 2017).  
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1.2 Konceptuell modell 

TCE räknas till gruppen flyktiga organiska ämnen (VOC) vilket innebär att ämnet kan förångas 

från grundvatten till mark, och från mark vidare upp i byggnader. Föroreningen kan även sprida 

sig via grundvattnet och till vårt dricksvatten. För att identifiera vilka källor, exponeringsvägar, 

skyddsobjekt samt spridnings och transportvägar som finns så kan man göra en konceptuell modell 

(Naturvårdsverket, 2017). Den konceptuella modellen beskriver vilka spridningsvägar och risker 

det finns samt vilka skyddsobjekt som ska skyddas, se Tabell 1. En konceptuell modell kan göras 

för det specifika förorenade området för att visa vad just det området har för förutsättningar. 

Tabellen som visas nedan visar en generell bild av hur det kan se ut på ett område förorenat av 

TCE.  

Tabell 1: Konceptuell modell som visar hur TCE sprider sig, vilka transportvägar den har och vilka risker som finns 

vid exponering. Modellen visar även vilka skyddsobjekt som finns.  

Förorenings-

källa 

Spridnings och 

transportvägar 

Exponeringsvägar 

(Hälsa) 

Skyddsobjekt 

Människor 

 

Miljö 

 

Naturresurser 

Markförorening Utlakning till 

grundvatten 

Spridning till 

grundvatten 

Avdunstning/ 

Förångning 

Spridning i 

gasfas via 

vattenledningar 

Inandning av ånga 

inomhus/utomhus 

Boende 

Yrkes-

verksamma 

Tillfälligt 

besökande 

Ytvatten 

Eko-

system 

Ytvatten 

Dricksvatten 

Grundvatten-

förorening 

Avdunstning 

Spridning i löst 

fas 

Upplagring i 

mark 

Inandning av ånga 

inomhus/utomhus 

Intag av 

dricksvatten 

Boende 

Yrkes-

verksamma 

Tillfälligt 

besökande 

Ytvatten 

Eko-

system 

Ytvatten 

Dricksvatten 

Processen för när lättflyktiga organiska föreningar som TCE sprids från mark till inomhusluft 

kallas för ånginträngning, se Figur 1. Det gäller främst byggnader som är lokaliserade ovanför 

eller i närheten av föroreningen som riskerar att exponeras  (USEPA, 2012). Sedan början av 1970 
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talet har det blivit mer och mer uppenbart att kvaliteten på inomhusluften kan påverka människors 

hälsa negativt, till och med vara den mest dominerande exponeringsvägen (Sexton & Dyer, 1996). 

Det kan utgöra en allvarlig hälsorisk omedelbart vid exponeringstillfället, men det kan också ge 

långsiktiga negativa hälsoeffekter vid exponering av föroreningar i inomhusluft (USEPA, 2013). 

Studier har gjorts där det har observerats starka samband mellan halter av TCE i inomhusluft och 

TCE-koncentration i blod. Att mäta och försöka prediktera koncentrationen av klorerade 

lösningsmedel i inomhusluft från förorening i mark och grundvatten kan därmed bidra med 

värdefull information om människors risk vid TCE-exponering genom ånginträngning (Archer, et 

al., 2015). 

 

Figur 1: Konceptuell modell av ånginträngning till byggnader, kan ske i byggnader både med och utan källare.  

1.3 Toxicitet     
För att få en bredare syn och mer kunskap om TCE har en arbetsgrupp från International Agency 

of Research on Cancer (IARC) utfört en rad olika studier, analyser och experiment på djur samt 

sammanställt relevant data och information om exponering av ämnet. IARC:s utvärdering av 

ämnet ledde till konklusionen att TCE är carcinogent för människor (IARC, 2014). Det starkaste 

sambandet fanns mellan TCE-exponering och njurcancer, vilket visade sig vara en signifikant risk 

för människors hälsa. Studierna visar också på ett positivt samband mellan TCE-exponering och 

risk för levercancer, non-Hodgkins lymfom samt cancer i lunga, livmoderhals och matstrupe. 

Dessa studier karaktäriserades dock som otillräckliga som bevis för cancer i nämnda kroppsdelar. 

De övertygande bevis som fanns mellan TCE-exponering och njurcancer räckte dock för att 

klassificera TCE som carcinogent (Rusyn, et al., 2014).  TCE har även blivit förknippat med 

hjärtsjukdomar i djurstudier, och resultatet från flera epidemiologiska studier visar på att det kan 
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finnas ett samband mellan TCE-exponering under graviditet och medfödda hjärtfel (Goldberg, et 

al., 1990). I Europa klassificeras dock TCE som möjligt cancerframkallande av European 

Chemicals Agency (ECHA) (ECHA, 2018). 

1.4 Riskbedömning 

Föroreningar kan utgöra en risk för människors hälsa- och miljö om det inte görs någon åtgärd i 

form av exempelvis en sanering på området innan nya byggnader uppförs. (Naturvårdsverket, 

2006). För att bedöma vilken typ av åtgärd som är lämplig för det specifika området görs olika 

sorters miljötekniska undersökningar för att identifiera hur förorenat området är, hur 

föroreningsutbredningen ser ut och för att bedöma riskerna. Resultatet från dessa undersökningar 

ger sedan upphov till en riskbedömning som därefter leder fram till vilken efterbehandling som är 

lämplig för området.  Med en riskbedömning uppskattar man de risker som föroreningens situation 

innebär och vilka åtgärder som behöver utföras för att inte negativa hälso- och miljöeffekter ska 

kvarstå (Naturvårdsverket, 2017). Som Figur 2 visar så resulterar dessa båda uppskattningar till en 

sammanvägd riskbedömning, där exponering via inomhusluft kan vara en av flera 

exponeringsvägar. En riskbedömning för inomhusluft i bostäder antar att människor kan vistas 

100% av tiden inomhus. En bedömning av halterna i inomhusluft kan också utföras i kombination 

med modelleringsverktyg. Dessa modeller bygger ofta på beräkningar av ämnens fysikaliska och 

kemiska egenskaper. Hur spridningen från föroreningskällan i mark eller grundvatten till 

inomhusluft sker beror på faktorer som hydrogeologi, geologi, samt utformning av byggnaden i 

fråga. Se Tabell 1 samt Figur 1. 

 

Figur 2: Figur som visar en förenklad process för riskbedömning.  

Problembeskrivning

Bedömning av 
halter, spridning 
och exponering
Representativa halter
Föroreningsmängder

Spridning och belastning
Exponering

Sammanvägd riskbedömning

Bedömning av 
effekter
Riktvärden
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De modeller som används vid riskbedömningar är bland annat Johnson & Ettinger (J&E) och 

Naturvårdsverkets beräkningsmodell (NV:s beräkningsmodell). J&E har en konservativ design, 

men trots det har den blivit en beprövad modell jämfört med andra beräkningsverktyg i Europa. 

Tillsammans med en nederländsk modell, Vlier-Humaan, är J&E den mest träffsäkra och exakta 

modellen i Europa (Provoost, et al., 2009). Samtliga modeller är dock relativt osäkra på grund av 

att rumsliga och tillfälliga variationer kan representeras på ett bristande sätt i förhållande till hur 

verkligheten faktiskt ser ut. Med detta menas variation av jord- och byggnadsparametrar över tid. 

Som exempelvis fuktkvot i jord, ventilation av inomhusluft, lufttrycksskillnader mellan jord och 

inomhusluft samt ålder på byggnaden (Provoost, et al., 2009).   

Ett annat modelleringsverktyg är JAGG 2.1 som är utvecklat av danska miljöstyrelsen, se stycke 

2.3 för vidare information om modellen (Miljøstyrelsen, 2016). JAGG 2.1 kommer i fortsättningen 

benämnas JAGG. Den utvalda modulen som används i denna studie är tilltänkt att användas vid 

riskbedömningar för att uppskatta föroreningshalter i inomhusluften från uppmätta halter i porluft 

och grundvatten. Med hjälp av dessa mätningar och andra parametrar som jordtyp, betongtjocklek, 

ventilation etc. kan spridningen till inomhusluften beräknas och uppskattas. Bakom modellen 

ligger flertalet matematiska formler för beräkningarna och olika defaultvärden för de parametrar 

där mätvärden saknas. 

1.5 Johnson & Ettinger modellen 
USA Environmental protection agency (USEPA) har utvecklat ett verktyg som är uppbyggt på 

J&E originalmodell från 1991 och 2005 (USEPA, 2017). J&E är uppbyggt på formler och olika 

beräkningar som utförs när valda, uppskattade eller uppmätta värden sätts in i modellen 

tillsammans med defaultvärden som därefter beräknar föroreningshalten i inomhusluften. 

Detsamma gäller även JAGG men det finns skillnader i vilka parametrar som används i modellerna 

och dess defaultvärden, se Bilaga 1. Defaultvärdena i J&E modellen är möjliga att ändra vilket ger 

användaren möjlighet till en mer korrekt beräkning, de får dock endast ändras inom ett visst 

intervall som även det redovisas i Bilaga 1. 

J&E beräknar även ett riskvärde för bedömning av hur stor risk det är för människors hälsa vid 

inhalering av inomhusluften och dess föroreningskoncentration. Detta riskvärde tar hänsyn till 

kemikaliernas egenskaper och dess eventuella carcinogenet. TCE:s egenskaper redovisas i Bilaga 

1 och är en del av defaultvärdena i beräkningarna.  

I J&E modellen görs en del antaganden när det gäller ånginträngningen och beräkningen av 

inomhuskoncentrationen. Modellen antar bland annat att föroreningen finns under hela byggnaden 

och att hela föroreningen sprids till inomhusluften där modellen antar att byggnaden är ett enda 

stort rum.  Föroreningen antas också vara jämt fördelad under byggnaden i de olika jordlagren 

samt att jordlagren är horisontella och homogena. När det gäller ånginträngningen så antas att 

flödet är lika stort i alla byggnader och att det är konstant. 
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Det redogörs även för modellens svagheter i användarmanualen, vilket är bland annat att man 

endast kan mata in tre olika jordlager som kan leda till att risken som sedan beräknas blir för hög 

respektive låg. Jordens fuktinnehåll är också en begränsande faktor i modellen. Det krävs att man 

vid provtagning av porluft tar hänsyn till hur stort fuktinnehållet kan vara vid de olika jordlagren 

då det ger olika genomsläppligheter för föroreningen (USEPA, 2017).   

1.6 Matematisk bakgrund för JAGG 2.1 
I JAGG finns en rad olika beräkningar för att beräkna halterna i inomhusluft och utomhusluft 

utifrån uppmätta halter i porluft, grundvatten och jord. Beräkningarna är uppdelade i olika steg 

och det finns totalt 51 olika ekvationer (Miljøstyrelsen, 1998). I denna undersökning ligger fokus 

på inomhusklimat och därför kommer endast ekvationerna som är involverade i dessa beräkningar 

att beskrivas och förklaras. Ett urval av de matematiska formlerna ges i Bilaga 2.  

Vid beräkningarna så gör modellen vissa antaganden. När föroreningen befinner sig i den omättade 

zonen så antar modellen att föroreningen är likt fördelad i de olika faserna, porluft, porvatten, 

jordpartiklar, och att det är stationära förhållanden, dvs. att omgivande förhållanden inte förändras 

så som temperatur, fuktighet i jord etc. Den antar även att de ångor som avgår från denna zon beter 

sig som en typisk gas och att föroreningen i porvattnet bildar en lösning. Vid beräkningen från den 

omättade zonen och upp till byggnaden så används beräkningarna i sin enklaste form, dvs. att den 

enklaste förklaringen för spridningen används. Principen är att utifrån uppmätt halt i porluft och 

vetskap om förhållanden mellan vatten och jordpartiklar, så beräknas den möjliga halten 

förorening som kan finnas under betongplattan. Vid resterande beräkningar ska uppmätt 

porluftshalt (Cp) stämma överens med den beräknade porluftskoncentrationen (CL) under 

betongplattan för att få ett så bra resultat som möjligt. Dessa beräkningar ligger till grund för senare 

steg i modellen.  

I beräkningarna använder man sig även av olika transportmetoder som föroreningens ångor kan 

ha, diffus transport och konvektiv transport. Diffus transport är den transport av ångor som sker 

efter att förångning av föroreningarna i jord har skett. Vid förångning skapas ett övertryck i jorden 

så att ångorna tränger sig vidare upp. Diffusionshastigheten beror på föroreningens egenskaper 

och jordlagernas egenskaper i form av vatteninnehåll och porositet.   

Konvektiv transport sker på grund av att ett undertryck skapas i byggnaden som är placerad på den 

förorenade marken. Det är byggnadens ventilation som skapar undertrycket och då uppstår en form 

av ”pump-effekt” och föroreningens ångor ”pumpas” därför upp från marken vidare genom 

golvkonstruktionen och in i byggnaden. Konvektiv transport sker enbart från det övre jordlagret.  

Det diffusa bidraget av förorening till inomhusluften beräknas utifrån föroreningens flöde upp till 

byggnadens undersida. Vid beräkningen görs följande antaganden: 

• Diffusionen sker från föroreningen upp genom jorden till byggnadens undersida och vidare 

genom golvkonstruktionen. 
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• Det diffunderande flödet blandas med inomhusluften i rummet som är placerat ovanför 

föroreningen. 

Konvektivt bidrag beräknas utifrån den beräknade diffusa transporten till byggnadens undersida. 

Vid beräkningen görs följande antaganden: 

• Golvet är gjort av betong 

• Att det finns sprickor i betongen, dessa uppskattas med hjälp av förhållandet mellan 

armeringen i betongen, betongkvalitet och tjocklek.  

• Att huset har ett undertryck (pga. ventilation). 

• Det konvektiva bidraget av föroreningen blandas med inomhusluften i rummet som är 

placerat ovanför föroreningen. 

Med hjälp av de uppskattade sprickorna och husets undertryck beräknas det konvektiva bidraget. 

Både diffus- och konvektiv transport påverkas även av temperaturen. Vid högre temperaturer blir 

ånginträngningen större, detta beror på att föroreningens partialtryck när den är i gasform förändras 

beroende på temperatur. Det är inget som tas med i själva beräkningarna men man bör ha det i 

åtanke.  

Beräkningsformlerna som ligger till grund för modelleringsverktyget används genomgående i sin 

enklaste form. Målet med formlerna är att ge en enkel beskrivning av beräkningarna och 

principerna bakom modellen. Då en förenkling av formlerna används så bör man ha i åtanke att 

andra formler kan användas i modellen utöver de som beskrivs (Miljøstyrelsen, 1998). 

Enligt kontakt med danska Miljöstyrelsen har inte någon offentlig rapport skrivits eller 

vetenskaplig undersökning gjorts av JAGG, version 2.1, tillämpbarhet för att bekräfta dess 

validitet. 

1.7 Syfte med studien 
Syftet med studien är att validera ett modelleringsverktyg vid namn JAGG tillämpbarhet för 

beräkning av halter av klorerade lösningsmedel, i detta fall trikloreten, i inomhusluft i byggnader 

som är belägna på förorenade områden. 

1.8 Frågeställningar 
1. Kan JAGG användas för att prediktera inomhuslufthalter av TCE i byggnader på 

förorenade områden? 

2. Vilka parametrar/indata påverkar modelleringen?
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2 Metod 

2.1 Studiedesign 
För att undersöka användbarheten av JAGG användes uppmätta halter i porluft och inomhusluft 

från tre olika områden. Ett område i Halmstad (Järnvägen 3) och två områden i Mellansverige som 

i studien kommer att kallas Område 1 och Område 2. Samtliga områden är förorenade med 

klorerade lösningsmedel och mätningarna är utförda av WSP Halmstad. Det ämne vi har fokuserat 

på är TCE. Genom att föra in uppmätta resultat från porluften i beräkningsmodellen har vi beräknat 

resultat av spridningen till inomhusluften.  

Först genomfördes en förstudie där vi gick igenom användarmanualen för JAGG och därefter 

genomförde vi ett antal testkörningar. Vid testkörningarna användes informationen från Område 

1 och Järnvägen 3. Testkörningarna innebar att programbladet i JAGG fylldes i enligt de 

observationer som gjorts inom respektive områden samt efter användarmanualens instruktioner. 

Vid testkörning av modelleringsverktyget visades de faktorer som mest var benägna att påverka 

inomhuskoncentrationen av TCE vara:  

1. Takhöjden, dvs. rummets volym 

2. Betongtjockleken 

3. Ventilationen 

4. Mätpunktsdjup 

Då dessa fyra parametrar visade sig ha störst betydelse i förstudien valde vi att fokusera på dessa 

parametrar under studiens gång, se Tabell 2 för att se hur de använts.  

Tabell 2: Tabell som visar hur parametrarna för område 1 varierats. Samma metod har använts för övriga 

områden, se Resultat för använda parametrar gällande område 2 och Järnvägen 3. 

 Min Max Bästa värde 

(eller det som 

använts när 

de andra 

varierats) 

Antal beräkningar i 

intervallet eller vilka 

värden som använts 

Default 

Takhöjd 3 m 6 m 4 m 3; 4; 5; 6 m Inget 

default 

Betongtjocklek 0,08 m 0,2 m default 0,08; 0,01; 0,15; 0,2 

m  

0,08 m  

Ventilation 0,000069 0,00012 s1 default 0,000069; 0,000083; 

0,00012 s-1 

0,000083 

s-1 
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Mätpunktsdjup 0,001 m 0,1m  0,01 m  0,001; 0,01; 0,1 m Inget 

default 

 

Var och en av dessa parametrar sattes i ett intervall och testades mot de defaultvärden modellen 

tillgav samt de värden ansågs vara de mest verkliga och rimliga för varje förhållande.   

På detta vis testades en variabel åt gången i intervallet för att tydligare visa hur mycket varje 

parameter bidrar till förändringen av TCE-koncentrationen i inomhusluft. Intervallet för var och 

en av de fyra parametrarna byggde också på de osäkerheter som fanns för varje område, 

exempelvis hur mycket ventilation det fanns. På grund av de osäkerheter som uppkom och som 

modellen inte tar hänsyn till, är att använda sig av ett bredare spektrum av variabler ett sätt att 

förstå helheten av vad som hände när en parameter ändrades. Erhållna beräkningsresultat från 

JAGG antecknades i ett Excel-ark under varje kategori av parametrar och dess intervall. Från 

resultat och värden gjordes sedan stapeldiagram (se stycke 4.1) för att ännu bättre illustrera 

skillnaden mellan de olika parametrarnas påverkan på inomhusluft.  Dessa resultat och diagram 

användes sedan i diskussionen, analysen och slutsatsen samt besvarandet av uppställda 

frågeställningar.  

2.2 Avgränsningar 
Vi har avgränsat beräkningarna till det klorerade lösningsmedlet TCE. Vi har valt att avgränsa oss 

till att endast utvärdera modulen inomhusklimat i modelleringsverktyget för att uppskatta halterna 

i inomhusluft. Vi har också valt att endast använda oss utav uppmätta halter från porluft vid 

modelleringen. Den mindre jämförelsen med J&E kommer inte innehålla modellens matematiska 

bakgrund och endast gälla modellen i stort.  

2.3 Studieobjekt JAGG 2.1 
Studieobjektet i den här undersökningen är modelleringsverktyget JAGG. Det är utvecklat av 

danska Miljöministeriet och första versionen släpptes år 1999. Versionen 2.1 släpptes år 2016 och 

har en del förbättringar och tillägg sedan tidigare version (Miljøstyrelsen, 2016).  Till verktyget 

finns en användarmanual som beskriver de olika delarna och hur det fungerar (Miljøstyrelsen, 

2016).  

Verktyget är i grund och botten ett Excelblad som är uppbyggt på inmatnings- och beräkningsblad 

där man lagt in olika moduler som har olika syften. Huvudmodulerna är flyktiga ämnen och 

petroleumprodukter, därefter delas de upp i fler moduler där flyktiga ämnen kan väljas att beräknas 

för inomhusklimat, utomhusklimat samt vertikal transport ner till grundvattenmagasinet från 

föroreningens ursprungliga källa, se Figur 1. 

För att genomföra de olika beräkningarna ska användaren välja relevant data att mata in innan val 

av modul för beräkning görs. Det finns 192 olika flyktiga ämnen att välja mellan där ämnets 
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fysikaliska och kemiska egenskaper redan är inmatade och detsamma gäller för de sex olika 

jordtyperna som är inlagda. Man kan lägga in upp till fyra olika ämnen som kan beräknas på 

samma gång. Användaren kan även välja att lägga till egna flyktiga ämnen och jordtyper som inte 

är med i standardlistan. Defaultvärdena till standardlistorna är godkända av danska Miljöstyrelsen. 

Efter att föroreningstyp och jordtyp är vald matas uppmätt halt av föroreningen i porluft in och 

därefter väljs den modul som ska användas, till exempel inomhusklimat. I denna modulen 

fortsätter användaren mata in data som olika jordlager och mätpunktsdjup, betongens tjocklek, 

takhöjd och rumsstorlek samt ventilation. När data är inmatad sker beräkningarna direkt och man 

får ett värde på hur hög koncentrationen förväntas vara i inomhusluften (Miljøstyrelsen, 2016). En 

enkel Flödesbeskrivning av tillvägagångssättet har gjorts, se Bilaga 4.  

2.4 Litteratursökning 
Vid litteratursökning har databaserna Onesearch och Google använts. Bakgrundsinformationen till 

JAGG är hämtad från danska Miljöstyrelsens hemsida och genom personlig mailkontakt med 

danska Miljöministeriet. Artiklarna har valts ut efter hur relevant rubriken på artikeln varit och 

därefter hur relevant innehållet har varit. Innehållet har till största del bedömts på artikelns abstract, 

sammanfattning, resultat och slutsats.  Vid genomgång av relevanta artiklar har även källor i dessa 

artiklar använts. Dessa källor finns presenterade i referenslistan i slutet av rapporten. För mer 

specifik sökning av artiklar, sökord och urval, se Bilaga 3. Här presenteras de artiklar och rapporter 

som aktivt sökts i databas, dvs. inte de artiklar som funnits via en förstahandsartikel. Detta på 

grund av att det inte är en aktiv sökning i databas som har utförts för dessa artiklar. Den aktiva 

sökningen av artiklar i databasen har till en början bestått av nyckelord som känts relevanta för 

ämnet i fråga, men som också erhållits från att läsa manualen för JAGG och vetenskapliga artiklar 

för området. Sökning på nyckelord har utförts i upp till tre stycken olika sökfält i databasen 

OneSearch. Varje nytt sökfält representeras av ett ”+” och när två olika ord eller termer använts i 

samma sökfält representeras avskiljningen med ”AND”. De sökord som främst använts är; 

Chlorinated solvents, soilgas, migration, indoor air, VOC, industries och conceptual model. Dessa 

ord har sedan kombinerats med varandra och med andra sökord för att få de mest optimala 

sökresultaten, se Bilaga 3. 

2.5 Undersökningsområden 
I vår studie använder vi oss utav tre olika områden i Sverige. Samtliga områden har undersökts av 

WSP Halmstad, avdelningen Mark och Vatten. Uppgifter om områdena och de uppmätta halterna 

i de olika provpunkterna har vi erhållit från WSP.  

2.5.1 Område 1 

Område 1 ligger i ett industriområde i Mellansverige utmed kusten. På området finns flertal 

byggnader men det är främst i en av dessa byggnader som betydande halter uppmätts i såväl porluft 

som inomhusluft. Byggnaden används inte idag men har tidigare använts som industribyggnad 

under lång tid (se Tabell 3) och framöver vill man uppföra hotellbyggnader på tomten. 
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Geologin på området består av relativt ytligt berg (SGU, 2018). Under byggnaden består jordarten 

av sand ner till bergöverytan. Bergöverytan har verifierats med hjälp av JB-sondering1.  

 

Provtagning på området har skett i porluft, grundvatten och inomhusluft. Provtagning av porluft 

har utförts med aktiv provtagning och inomhusluft med passiv provtagning (se avsnitt 4.5). 

Porluften har uppmätts precis under byggnadens betongplatta. Samtliga prover har analyserats på 

laboratorium. 

Tabell 3: Verksamhetshistorik för område 1.  

Tidsperiod Verksamhet 

Ca 2003 - 2014 Verkstadsindustri, 

tillverkning plastpolyester. 

Användning av plaster och 

aceton. 

Ca 2002 - 2014 Plastprodukter. Användning 

av oljor och diesel. 

Ca 2003 - 2014 Kablage. Användning av 

smörjoljor och 

rengöringsmedel. 

1973 - 1990 Tillverkning av vitvaror och 

formsprutning av 

plastdetaljer.  

 

Trikloretylen (max 60 ton/år), 

lösningsmedel, cyanid, 

metaller, syror och 

eldningsolja. 

1951 Tillverkning av 

kontorsmaskiner. 

Trikloretylen (15ton/år), 

lösningsmedel, syror, 

eldningsolja.  

                                                 

1 Jord- och bergsondering utförs med hydrauldrivna borrmaskiner som med hjälp av slagenergi och 

vridmoment trycker ner en borrkärna i marken för att verifiera när jordlagren övergår till berg (SGF, 2013). 
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Utanför byggnaden i fråga har det funnits en ramp där TCE-haltigt avfall har lastats. Påfyllning av 

kemikalier från tankbil till tri-kar2 har också skett här. Se Figur 3 som visar vilket område som 

provtagits.  

 

Figur 3: Figur som visar provtagningsplatser för porluft i område 1.  

 

 

Figur 4: Figur som visar provtagningsplatser för inomhusluft i område 1.  

 

De porluftspunkter som använts för Område 1 i studien är punkt 114 och punkt 117 i rum 1 och 

                                                 

2 Bassänganordning som används inom verkstadsindustrin för avfettning av produkter.  
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för rum 2 har punkterna 102 och 104 valts, se Figur 3. När det gäller provtagning av inomhusluft 

har punkterna IL3 och IL2 använts för att representera de två olika rummen i Område 1, se Figur 

4. Dessa punkter valdes på grund av att proverna förekom i två olika rum. 

2.5.2 Område 2 

Område 2 ligger i ett industriområde i inlandet av Mellansverige. På fastigheten finns en stor 

industribyggnad där användning av klorerade lösningsmedel har identifierats i två stycken s.k. 

tritvättar på olika platser i byggnaden. Byggnaden har använts som industribyggnad under lång 

tid, se Tabell 4. Områdets geologi utgörs av isälvsediment med underliggande berg (SGU, 2018).  

Tabell 4: Verksamhetshistorik för område 2.  

Tidsperiod Verksamhet 

Fram till 1940 Jordbruksmark 

1940–1974 Tillverkning och utveckling av 

radioapparater. 

1974 – 1989  Tillverkning och utveckling av 

radio-, TV- och stereoapparater 

1989–2014 Tillverkning och utveckling av 

vitvaror 

 

En omfattande undersökning har gjorts på området och provtagning har skett i porluft, 

grundvatten, jord och inomhusluft. Provtagning i porluft har skett med aktiv provpumpning och 

vid provtagning av inomhusluften har passiva provtagare använts. Porluften har uppmätts precis 

under byggnadens betongplatta. Samtliga prover har analyserats på laboratorium. 
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Figur 5: Figur som visar provtagningsplatser för porluft i område 2. I de rödmarkerade provpunkterna har även 

andra prover tagits som inte är aktuella för studien.   

 

Figur 6: Figur som visar provtagningsplatser för inomhusluft i område 2. 
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De porluftspunkter som använts för Område 2 i studien är punkt P39 och punkt P23 i rum 1. För 

rum 2 i Område 2 har punkterna P20b och P3 använts, se Figur 5. När det gäller provtagning av 

inomhusluft har punkterna L2, rum 1, och L7, rum 2, använts för att representera de två olika 

rummen i område 2, se Figur 6. Dessa punkterna valdes på grund av att proverna förekom i två 

olika rum.  

2.5.3 Järnvägen 3 

Fastigheten Järnvägen 3 ligger i centrala Halmstad utmed järnvägsspåren. Tidigare fanns det 

verksamhet i form av gjuteri och metallindustri där användning av klorerade lösningsmedel 

förekom. Industrin var aktiv 1941–1975 innan den flyttade från området. Det har även funnits en 

bensinstation på området.  Idag finns det en kontorsbyggnad på fastigheten med gymanläggning i 

bottenplan. 

Jordlagerna på området består ytligt av grus med underliggande sand, silt och lerig silt. 

Provtagningen på det förorenade området är utförd innan nuvarande byggnad uppförts. Ytan på 

området var då grusad och mätningarna gjordes i porluft i marken med aktiv provtagning ungefär 

0,5–1 m under markytan. Samtliga prover har analyserats på laboratorium.  

 

Figur 7: Figur som visar provtagningsplatser för porluft på Järnvägen 3.  

De porluftspunkter som använts för Järnvägen 3 i studien är punkt P8, P17 och P22 som Figur 7 

visar. Dessa punkter valdes då de visade högst uppmätt koncentration. Eftersom byggnaden ej 
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var uppförd vid provtagningstillfället utgår dessa beräkningar inte från olika rum. Det finns 

heller inga uppmätta halter i inomhusluft.  

3 Provtagningsmetoder 
 

På de olika områdena som är med i undersökningen har man använt sig utav liknande 

provtagningsmetoder för samtliga medier. Inomhusluftprovtagning gäller endast Område 1 och 

2. Det finns flertalet olika sätt att ta prover på och val av metod väljs efter typ av förorening och 

syftet med provtagningen (SGF, 2013). De metoder som har använts på de olika områdena är: 

 

• Provtagning av porluft– aktiv provtagning 

Vid aktiv provtagning installeras ett porgasrör i marken som man pumpar upp porluften 

från med hjälp utav en adsorbentrörspump. Porluften pumpas vidare genom ett rör som 

innehåller en adsorbent som föroreningen fastnar på. Adsorbentröret skickas därefter till 

labb för analys. Vid analysen får man fram den mängd förorening som adsorberats som 

sedan räknas om till en koncentration med hjälp av det flöde man hade i pumpen vid 

provtagningen samt hur under hur lång tid pumpningen gjordes (SGF, 2013).  

 

• Provtagning av inomhusluft – passiv provtagning 

Provtagning av inomhusluft har utförts med passiva provtagare. Det är ett litet rör som 

innehåller en adsorbent som adsorberar den omgivande föroreningen. Provtagaren 

placeras på provpunkten och lämnas kvar i två veckor innan den hämtas in igen för att 

skickas till labb. Under denna tid har provtagaren adsorberat all förorening som omgivit 

den och därför beräknas sedan ett medelvärde på mängden som adsorberats (Sveriges 

Geologiska Institut, 2018).  

 

 

           
                 Figur 8: Från vänster till höger - passiv provtagare inomhus, porluftsrör utomhusluft. 
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3.1 Osäkerheter 
Vid provtagning av porluft och inomhusluft förekommer det osäkerheter. Det kommer framgå av 

detta stycke vilka osäkerheter som kan förekomma gällande provtagning men även osäkerheter 

gällande geologi och byggnadsteknik.  

Vid miljötekniska undersökningar gäller det att ha tillräcklig information om föroreningens typ 

och var föroreningskällan är placerad för att utföra undersökningen på bästa sätt. Om man inte 

undersökt området eller föroreningens egenskaper tillräckligt kan fel provtagningsstrategi 

användas och stora osäkerheter tillkommer (SGF, 2013). Stor kännedom om området och 

föroreningen är därför högst fördelaktigt vid planering för provtagning och utförandet.  

 

Osäkerheter provtagning av porluft, aktiv provtagning: 

• Placering av provtagningspunkter 

• Väderförhållanden (Temperatur, hög- eller lågtryck, årstid) 

• Förvaringstemperatur efter provtagning och under transport till laboratorium 

• Laboratorieanalysens osäkerheter 

Osäkerheter provtagning av inomhusluft, passiv provtagning:  

• Placering av provtagningspunkter 

• Väderförhållanden (Temperatur, hög- eller lågtryck, årstid) 

• Ventilation 

• Förvaringstemperatur efter provtagning och under transport till labb 

• Laboratorieanalysens osäkerheter 

• Vid provtagning av inomhusluft bör man mäta vid flertal tillfällen då det kan variera stort 

mellan olika mätningar vid olika tidpunkter.  

 

Byggtekniska osäkerheter vid modellering: 

• Ålder på den gjutna plattan, sprickor, porositet och kvalitet överlag 

• Dränering och annan ledningsdragning vid byggnaderna 

• Hur tät byggnaden är (äldre byggnader anses vara mindre täta än dagens, vissa äldre 

byggnader har även självdrag som ventilationstyp) 

• Hur mycket fönster och dörrar som är öppna i byggnaden vid provtagning 

• Eventuell isolering under gjuten platta 

Geologiska osäkerheter: 

• Sprickor i berg  

• Jordarternas heterogenitet - kan medföra stora skillnader mellan två närliggande punkter 

när jordartsammansättningen har en stor variation. 
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4 Resultat 
Då spridning av föroreningar till inomhusluft är skadligt för människors hälsa så har WHO 

fastställt ett gränsvärde för inhalation av förorenad luft i byggnader. Dessa gränsvärden används 

av Naturvårdsverket och gränsvärdet för TCE ligger på 23 g/m3 (Naturvårdsverket, 2017). 

4.1 Resultat för fråga 1 

4.1.1 Område 1 

På området består jordlagret av sand som efterföljs utav berg. I modellen har sand använts vid 

beräkningarna.  

Rum 1 

De uppmätta halterna i porluften är i punkt 117 = 3410 g/m3, och i punkt 114 = 1650 g/m3. Den 

uppmätta halten inomhus är 14,00 g/m3 och som visas i figur 9–12 så beräknas det högsta värdet 

till 18,79 g/m3, se Figur 9. Vid en takhöjd på 4 m så stämmer det beräknade värdet väl överens 

med uppmätt halt i inomhusluften. Detta gäller även vid en betongtjocklek på 0,08 m, ett 

ventilationsvärde på 0,000083 s-1 och vid ett mätpunktsdjup på 0,001 m samt 0,01 m.  

Vid genomförande av beräkningarna för varierande takhöjd så var resterande parametrar: 

• Betongtjocklek – defaultvärde (0,08 m) 

• Betongtyp – armerad betong 

• Ventilation – defaultvärde (0,000083 s-1) 

• Jordlagerdjup – 0,01 m 

Takhöjdsintervallet har valts utefter typen av byggnad som finns på området, i detta fallet 

industribyggnad.  
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Figur 9: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus vid olika takhöjder i rum 1. Den uppmätta halten inomhus är 

14,00 g/m3. Uppmätta porluftshalter är i punkt 117 = 3410 g/m3 och i punkt 114 = 1650 g/m3. 

Vid genomförande av beräkningarna för varierande betongtjocklek så var resterande parametrar:  

• Takhöjd – 4 m 

• Betongtyp – armerad betong 

• Ventilation – defaultvärde (0,000083 s-1) 

• Jordlagerdjup – 0,01 m 

 

Figur 10: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus vid olika betongtjocklek i rum 1. Den uppmätta halten inomhus 

är 14,00 g/m3. Uppmätta porluftshalter är i punkt 117 = 3410 g/m3 och i punkt 114 = 1650 g/m3. 

Vid genomförande av beräkningarna för varierande ventilation så var resterande parametrar:  

• Takhöjd – 4 m 

• Betongtjocklek – defaultvärde (0,08 m) 
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• Betongtyp – armerad betong 

• Jordlagerdjup – 0,01 m 

 

Figur 11: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus i rum 2 vid olika ventilationsvärden, 0,000069 är USEPAs 

rekommendation som används i J&E, 0,000083 är defaultvärde för modellen och 0,00012 är den svenska 

rekommendationen. Den uppmätta halten inomhus är 14,00 g/m3. Uppmätta porluftshalter är i punkt 117 = 3410 

g/m3 och i punkt 114 = 1650 g/m3. 

Vid genomförande av beräkningarna för varierande jordlagerdjup så var resterande parametrar:  

• Takhöjd – 4 m 

• Betongtjocklek – defaultvärde (0,08 m) 

• Betongtyp – armerad betong 

• Ventilation – defaultvärde (0,000083 s-1) 

 

Figur 12: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus vid olika mätpunktsdjup i rum 1. Den uppmätta halten inomhus 

är 14,00 g/m3. Uppmätta porluftshalter är i punkt 117 = 3410 g/m3 och i punkt 114 = 1650 g/m3. 
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Rum 2 

De uppmätta halterna i porluften är i punkt 104 = 200 g/m3 och i punkt 102 = 190 g/m3. Den 

uppmätta halten inomhus är 8,35 g/m3. 

Figur 13–16 visar de beräknade halterna för rum 2 i samma byggnad. Här understiger den högsta 

beräknade halten, 1,10 g/m3, den uppmätta halten inomhus, se Figur 13. Inget beräknat värde 

uppnår den uppmätta halten inomhus. 

Vid genomförande av beräkningarna för varierande takhöjd så var resterande parametrar: 

• Betongtjocklek – defaultvärde (0,08 m) 

• Betongtyp – armerad betong 

• Ventilation – defaultvärde (0,000083 s-1) 

• Jordlagerdjup – 0,01 m 

Takhöjdsintervallet har valts utefter typen av byggnad som finns på området, i detta fallet 

industribyggnad.  

 

Figur 13: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus vid olika takhöjd i rum 2. Den uppmätta halten inomhus är 8,35 

g/m3. Uppmätta porluftshalter är i punkt 104 = 200 g/m3 och i punkt 102 = 190 g/m3. 

Vid genomförande av beräkningarna för varierande betongtjocklek så var resterande parametrar: 

• Takhöjd – 4 m 

• Betongtyp – armerad betong 

• Ventilation – defaultvärde (0,000083 s-1) 

• Jordlagerdjup – 0,01 m 
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Figur 14: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus vid olika betongtjocklek i rum 2. Den uppmätta halten inomhus 

är 8,35 g/m3. Uppmätta porluftshalter är i punkt 104 = 200 g/m3 och i punkt 102 = 190 g/m3. 

Vid genomförande av beräkningarna för varierande ventilation så var resterande parametrar:  

• Takhöjd – 4 m 

• Betongtjocklek – defaultvärde (0,08 m) 

• Betongtyp – armerad betong 

• Jordlagerdjup – 0,01 m 

 

Figur 15: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus i rum 2 vid olika ventilationsvärden, 0,000069 är USEPA:s 

rekommendation som används i J&E, 0,000083 är defaultvärde för modellen och 0,00012 är den svenska 

rekommendationen. Den uppmätta halten inomhus är 8,35 g/m3. Uppmätta porluftshalter är i punkt 104 = 200 

g/m3 och i punkt 102 = 190 g/m3. 

Vid genomförande av beräkningarna för varierande jordlagerdjup så var resterande parametrar: 

• Takhöjd – 4 m 
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• Betongtjocklek – defaultvärde (0,08 m) 

• Betongtyp – armerad betong 

• Ventilation – defaultvärde (0,000083 s-1) 

 

Figur 16: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus vid olika mätpunktsdjup i rum 2. Den uppmätta halten inomhus 

är 8,35 g/m3. Uppmätta porluftshalter är i punkt 104 = 200 g/m3 och i punkt 102 = 190 g/m3. 

4.1.2 Område 2 

På Område 2 har vi använt oss av jordlagret sand.   

Rum 1 

De uppmätta halterna i porluft är i punkt P39 = 1510 000 g/m3 och i punkt P23 = 114 000 g/m3. 

Den uppmätta halten inomhus är 390 000 g/m3. 

Resultaten i Område 2 visar att det beräknade resultatet är betydligt lägre än de uppmätta 

inomhushalterna i de båda rummen. I rum 1 som redovisas i figur 17–20 är det högsta beräknade 

värdet 8321,69 g/m3 vilket är betydligt lägre än uppmätt halt inomhus, se Figur 17.  

Vid genomförande av beräkningarna för varierande takhöjd så var resterande parametrar: 

• Betongtjocklek – defaultvärde (0,08 m) 

• Betongtyp – armerad betong 

• Ventilation – defaultvärde (0,000083 s-1) 

• Jordlagerdjup – 4 m 

Takhöjdsintervallet har valts utefter typen av byggnad som finns på området, i detta fallet 

industribyggnad.  
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Figur 17: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus vid olika takhöjd i rum 1. Den uppmätta halten inomhus är 390 

000 g/m3. Uppmätta porluftshalter är i punkt P39 = 1510 000 g/m3 och i punkt P23 = 114 000 g/m3. 

Vid genomförande av beräkningarna för varierande betongtjocklek så var resterande parametrar: 

• Takhöjd – 4 m 

• Betongtyp – armerad betong 

• Ventilation – defaultvärde (0,000083 s-1) 

• Jordlagerdjup – 0,01 m 

 

Figur 18: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus vid olika betongtjocklek i rum 1. Den uppmätta halten inomhus 

är 390 000 g/m3. Uppmätta porluftshalter är i punkt P39 = 1510 000 g/m3 och i punkt P23 = 114 000 g/m3. 

Vid genomförande av beräkningarna för varierande ventilation så var resterande parametrar: 

• Takhöjd – 4 m 

• Betongtjocklek – default (0,08 m) 
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• Betongtyp – armerad betong 

• Jordlagerdjup – 0,01 m 

 

Figur 19: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus i rum 1 vid olika ventilationsvärden, där 0,000083 är 

defaultvärde för modellen, 0,000069 är USEPAs rekommendation som används i J&E och 0,00012 är den svenska 

rekommendationen. Den uppmätta halten inomhus är 390 000 g/m3. Uppmätta porluftshalter är i punkt P39 = 

1510 000 g/m3 och i punkt P23 = 114 000 g/m3. 

Vid genomförande av beräkningarna för varierande jordlagerdjup så var resterande parametrar: 

• Takhöjd – 4 m 

• Betongtjocklek – default (0,08 m) 

• Betongtyp – armerad betong 

• Ventilation – defaultvärde (0,000083 s-1) 

 

Figur 20: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus vid olika mätpunktsdjup i rum 1. Den uppmätta halten inomhus 

är 390 000 g/m3. Uppmätta porluftshalter är i punkt P39 = 1510 000 g/m3 och i punkt P23 = 114 000 g/m3. 
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Rum 2 

De uppmätta halterna i porluft är i punkt P20b = 845 000 g/m3 och i punkt P3 = 5850 g/m3. Den 

uppmätta halten inomhus är 52 000 g/m3. 

Figur 21–24 visar beräknade halter för rum 2 där högsta beräknade halt är 4706,44 g/m3 vilket 

tydligt understiger den uppmätta halten inomhus, se Figur 21.  

Vid genomförande av beräkningarna för varierande takhöjd så var resterande parametrar: 

• Betongtjocklek – defaultvärde (0,08 m) 

• Betongtyp – armerad betong 

• Ventilation – defaultvärde (0,000083 s-1) 

• Jordlagerdjup – 0,01 m 

Takhöjdsintervallet har valts utefter typen av byggnad som finns på området, i detta fallet 

industribyggnad.  

 

Figur 21: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus vid olika takhöjd i rum 2. Den uppmätta halten inomhus är 52 

000 g/m3. Uppmätta porluftshalter är i punkt P20b = 845 000 g/m3 och i punkt P3 = 5850 g/m3. 

Vid genomförande av beräkningarna för varierande betongtjocklek så var resterande parametrar: 

• Takhöjd – 4 m 

• Betongtyp – armerad betong 

• Ventilation – defaultvärde (0,000083 s-1) 

• Jordlagerdjup – 0,01 m 
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Figur 22: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus vid olika betongtjocklek i rum 2. Den uppmätta halten inomhus 

är 52 000 g/m3. Uppmätta porluftshalter är i punkt P20b = 845 000 g/m3 och i punkt P3 = 5850 g/m3. 

Vid genomförande av beräkningarna för varierande ventilation så var resterande parametrar: 

• Takhöjd – 4 m 

• Betongtjocklek – default (0,08 m) 

• Betongtyp – armerad betong 

• Jordlagerdjup – 0,01 m 

 

Figur 23: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus i rum 2 vid olika ventilationsvärden, där 0,000083 är 

defaultvärde för modellen, 0,000069 är USEPAs rekommendation som används i J&E och 0,00012 är den svenska 

rekommendationen. Den uppmätta halten inomhus är 52 000 g/m3. Uppmätta porluftshalter är i punkt P20b = 845 

000 g/m3 och i punkt P3 = 5850 g/m3. 

Vid genomförande av beräkningarna för varierande jordlagerdjup så var resterande parametrar: 

• Takhöjd – 4 m 
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• Betongtjocklek – default (0,08 m) 

• Betongtyp – armerad betong 

• Ventilation – defaultvärde (0,000083 s-1) 

 

Figur 24: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus vid olika mätpunktsdjup i rum 2. Den uppmätta halten inomhus 

är 52 000 g/m3. Uppmätta porluftshalter är i punkt P20b = 845 000 g/m3 och i punkt P3 = 5850 g/m3. 

4.1.3 Järnvägen 3 

På området har jordlagret som använts vid beräkningarna varit grus. På området fanns ingen 

byggnad vid provtagningstillfället vilket medfört att uppmätt inomhushalt inte finns att tillgå.  

De uppmätta halterna i porluft är i punkt P17 = 6490 g/m3, P8 = 3950 g/m3 och i punkt P22 = 

2790 g/m3.  

Vid genomförande av beräkningarna för varierande takhöjd så var resterande parametrar: 

• Betongtjocklek – default (0,08 m) 

• Betongtyp – armerad betong 

• Ventilation – defaultvärde (0,000083 s-1) 

• Jordlagerdjup – 0,7 m 

Takhöjdsintervallet har valts utefter typen av byggnad som finns på området, i detta fallet en 

kontorsfastighet med gymanläggning på markplan. 
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Figur 25: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus vid olika takhöjd. Uppmätta porluftshalter är i punkt P17 = 

6490 g/m3, punkt P8 = 3950 g/m3 och i punkt P22 = 2790 g/m3. 

Vid genomförande av beräkningarna för varierande betongtjocklek så var resterande parametrar: 

• Takhöjd – 3 m 

• Betongtyp – armerad betong 

• Ventilation – defaultvärde (0,000083 s-1) 

• Jordlagerdjup – 0,7 m 

 

Figur 26: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus vid olika betongtjocklek. Uppmätta porluftshalter är i punkt P17 

= 6490 g/m3, punkt P8 = 3950 g/m3 och i punkt P22 = 2790 g/m3. 

Vid genomförande av beräkningarna för varierande ventilation så var resterande parametrar: 

• Takhöjd – 3 m 

• Betongtjocklek – default (0,08 m) 
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• Betongtyp – armerad betong 

• Jordlagerdjup – 0,7 m 

 

Figur 27: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus vid olika ventilationsvärden, där 0,000083 är defaultvärde för 

modellen, 0,000069 är USEPAs rekommendation som används i J&E och 0,00012 är den svenska 

rekommendationen. Uppmätta porluftshalter är i punkt P17 = 6490 g/m3, punkt P8 = 3950 g/m3 och i punkt P22 

= 2790 g/m3. 

Vid genomförande av beräkningarna för varierande jordlagerdjup så var resterande parametrar: 

• Takhöjd – 3 m 

• Betongtjocklek – default (0,08 m) 

• Betongtyp – armerad betong 

• Ventilation – defaultvärde (0,000083 s-1) 

 

Figur 28: Resultat för beräknad TCE-halt inomhus vid olika mätpunktsdjup. Uppmätta porluftshalter är i punkt P17 

= 6490 g/m3, punkt P8 = 3950 g/m3 och i punkt P22 = 2790 g/m3. 
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4.1.4 Beräkning av max och min värden utifrån valda parametrar 

För varje område har beräkningar genomförts med de minsta respektive de högsta värden som 

använts vid övriga beräkningar. 

Område 1 

På Område 1 för båda rummen har de minsta värdena som använts varit: 

• Takhöjd - 3 m 

• Betongtjocklek - 0,08 m (default)  

• Ventilation – 0,000083 s-1 (default)  

• Jordlagerdjup – 0,001 m 

De högsta värdena som användes var: 

• Takhöjd - 6 m  

• Betongtjocklek - 0,2 m 

• Ventilation - 0,00012 s-1 

• Jordlagerdjup – 0,1 m.  

Vid användning av minsta och högsta värden ser man en stor skillnad mellan de olika 

beräkningarna, se Figur 29 och Figur 30.  

 

Figur 29: Max och min värden för rum 1 där skillnaden mellan de olika beräkningarna visas. 
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Figur 30: Max och min värden för rum 2 där skillnaden mellan de olika beräkningarna visas. 

Område 2  

På Område 2 för båda rummen har de minsta värdena som använts varit: 

• Takhöjd - 3 m 

• Betongtjocklek - 0,08 m (default) 

• Ventilation - 0,000083 s-1 (default)  

• Jordlagerdjup – 0,001 m 

De högsta värdena som användes var: 

• Takhöjd - 6 m  

• Betongtjocklek - 0,2 m 

• Ventilation - 0,00012 s-1 

• Jordlagerdjup – 0,1 m 

Även vid dessa beräkningar finns en stor skillnad mellan minsta och högsta använda värden, se 

Figur 31 och Figur 32. 
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Figur 31: Max och min värden för rum 1 där skillnaden mellan de olika beräkningarna visas. 

 

Figur 32: Max och min värden för rum 2 där skillnaden mellan de olika beräkningarna visas. 

Järnvägen 3 

På området Järnvägen 3 har de minsta värdena som använts varit: 

• Takhöjd - 2 m 

• Betongtjocklek - 0,08 m (default) 

• Ventilation - 0,000083 s-1 (default)  

• Jordlagerdjup – 0,5 m 

De högsta värdena som användes var: 

• Takhöjd - 4 m  

• Betongtjocklek - 0,2 m 
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• Ventilation - 0,00012 s-1 

• Jordlagerdjup – 1 m  

Som vid beräkning av de föregående områdena så visas även här en stor skillnad mellan högsta 

och minsta värde, se Figur 33. 

 

Figur 33: Max och min värden för järnvägen 3 där skillnaden mellan de olika beräkningarna visas. 

4.2 Resultat för fråga 2 
De parametrar som visats sig ha störst betydelse vid modelleringen är takhöjden inomhus 

(rumsvolym), betongtjockleken på byggnadens platta, ventilationsfrekvens och mätpunktsdjupet.  

5 Diskussion 
JAGG visar upp en användbarhet och ett tillförlitligt resultat på Område 1 i rum 1. För rum 2 och 

Område 2 skiljer sig föroreningshalten framtagen med JAGG markant från de faktiskt uppmätta 

värdena i inomhusluften. De parametrar som visat sig påverka modelleringen mest är takhöjden 

inomhus, betongtjockleken på byggnadens platta, ventilationsfrekvens och mätpunktsdjupet.  

5.1 Diskussion för fråga 1 – Kan JAGG användas för att prediktera 

inomhuslufthalter av TCE i byggnader på förorenade områden? 
 

Vid användningen av JAGG har resultatet i de flesta fall visat betydligt lägre halter än vad som 

faktiskt är uppmätt i inomhusluften, det skiljer sig dock för rum 1 på Område 1. Det beräknade 

resultatet stämmer överens med den faktiskt uppmätta halten inomhus. Att halterna endast uppnås 

på ett ställe under alla körningar i modellen är en stor fundering, men det visar ändå att modellen 

är användbar i vissa lägen. Det kan tyda på att just de inställda parametrarna var särskilt 

gynnsamma och att verkligheten presenterades på ett mer riktigt sätt för just detta rum och område.  

Modellering beskriver enbart en förenklad bild av verkligheten och det kan vara många små, 

tillfälliga faktorer och variationer som påverkar, vilket verktyget inte tar i beaktande (Ärlebäck, 
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2013). Vid resultatet av beräkningen, kan just utlämnandet av en mer riktig verklighetsbeskrivning 

påverka skillnaden mellan faktiskt uppmätt inomhushalt och beräknad inomhushalt. I den här 

studien undersöktes främst fyra olika parametrar och samspelet mellan dem.   

För Område 1, rum 1 var troligen de antagen som gjordes för dess parametrar och de defaultvärden 

JAGG tillgav mest lämplig för de förhållanden rum 1 uppvisar. För rum 2, Område 1, kan 

intervallet för de parametrar som valts vara orimliga då beräknad halt är lägre än uppmätt halt. Det 

här rummet kan uppvisa avvikande faktorer i förhållande till hur rum 1 beskrevs. Det kan 

exempelvis vara att rummet har sämre ventilation och är väldigt instängt med dålig cirkulation 

vilket gör att föroreningen stannar kvar. Takhöjden för rummet kan också vara lägre än i angivet 

intervall då det kan förekomma kontorsutrymme eller annan verksamhet i rummet som inte kräver 

lika hög takhöjd som för övriga industrin. Betongtjockleken är troligtvis inte tunnare än 0,08 m då 

detta skulle vara en orimligt svag konstruktion för en industribyggnad (Stites & Harbison, 2011). 

I det här fallet kan det istället vara så att det är mer eller större sprickbildningar i betongplattan 

under rum 2 vilket ger upphov till ett större inflöde av TCE och kan därmed höja halterna i 

inomhusluften (Yao et al, 2013). 

I område 2 skiljer sig uppmätt halt och beräknad halt väldigt mycket och kan till viss del ha att 

göra med vad som beskrevs tidigare. Verkligheten är svår att beskriva i ett modelleringsverktyg 

och vissa parametrar med dess intervall är mer eller mindre gynnsamt för det specifika området 

och rummet. För Område 2 skiljer det dock så mycket att det inte enbart kan vara fel i 

modelleringen och beskrivningen av platsen, utan att det faktiskt är verktyget som inte kan hantera 

dessa höga värden och ge ett rimligt resultat. Det kan alltså vara en brist i modelleringsverktygets 

beräkningar och inställningar.  

En jämförelse mellan Område 1, rum 1 och Område 2, rum 1 kan visa skillnaden mellan höga och 

låga uppmätta värden. Uppmätt halt för Område 1, rum 1 är 14 g/m3 och bästa beräknade resultat 

är 14,09 g/m3, dvs. ingen anmärkningsvärd skillnad. För område 2, rum 1, är skillnaden betydligt 

större. Uppmätt halt är 390 000 g/m3, dock är det högsta beräknade resultatet enbart 8454,63 

g/m3, vilket resulterar i en skillnad på ca 46 gånger mellan värdena. Verktyget verkar därför inte 

följa någon särskild utspädningsfaktor eftersom skillnaden mellan uppmätt halt och beräknad halt 

är så stor, trots att samma parameterintervall använts för båda områden. Denna skillnad presenteras 

i Tabell 5 i kolumnen längst till höger. Här visas skillnaden mellan högsta beräknade extremvärde 

(HBE) och faktiskt uppmätt halt.  Att HBE använts i beräkningen beror på att vi tydligare vill visa 

vad som krävs för att närma sig de höga uppmätta värdena, när de lägsta värdena från 

parameterintervallet använts.  Vi vill också tillämpa försiktighetsprincipen och etablera ett slags 

värsta tänkbara scenario. 

Trots användandet av HBE så skiljer sig inte dessa beräknade värden så mycket från de tidigare 

beräknade värdena, se Tabell 5. Det man ser tydligare är hur mycket varje parameter påverkar 

inomhuskoncentrationen av TCE.  Takhöjd verkar vara den faktor som genomgående kommer 
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närmst HBE i samtliga områden och därmed kan det konstateras att det är takhöjd som påverkar 

den beräknade halten av TCE i inomhusluft mest för Område 1 och 2. På grund av detta borde 

därför uppskattningen av takhöjd i byggnader vara mycket noggrann vid användandet av JAGG.  

Verktyget uppvisar stor skillnad och ger olika utfall av resultatet för de olika områdena då den i 

ett fall stämmer väldigt väl överens med faktiskt uppmätt halt, i ett annat fall så stämmer den inte 

tillräckligt bra för att ge ett tillförlitligt resultat. För det tredje underdimensionerar verktyget 

beräknad halt av höga uppmätta värden väldigt mycket, vilket är ifrågasättande. Det som kan sägas 

om modelleringsverktyget JAGG:s tillämpbarhet för att prediktera inomhuslufthalter av TCE i 

byggnader på förorenade områden är att det bör finnas väldigt god kännedom om byggnaden, 

området och provtagningsmetoderna. Detta för att JAGG verkar kräva att alla parametrar beskrivs 

så väl som möjligt för att ge ett tillförlitligt och riktigt resultat.  Det resultatet som erhålls bör man 

som användare kritiskt granska och överväga för att avgöra om det är rimligt. 

Tabell 5: Tabell som visar uppmätta och beräknade halter av TCE för Område 1 och 2.  

Område Uppmätt halt 

(g/m3) 

Högsta beräknade 

värdet (g/m3) 

Högsta 

beräknade 

extremvärde 

(HBE) 

(g/m3) 

Hur stor 

skillnaden 

är mellan 

uppmätt 

halt och 

HBE 

Område 1, rum 1  

             14,00  

Takhöjd: 18,79  

Betongtjocklek: 14,09  

Ventilation: 16,95 

Mätpunktsdjup: 14,32  

 

19,09 

14 /  

19,09 

= 

0,73 ggr 

Område 1, rum 2  

 

 

               8,35  

Takhöjd:1,10 

Betongtjocklek: 0,82 

Ventilation: 0,99 

Mätpunktdjup: 0,84 

 

1,11 

8,35 / 

1,11 

= 

7,52 ggr 

Område 2, rum 1  

           390 000  

Takhöjd: 8321,69 

Betongtjocklek: 6242,37  

Ventilation:  7508,13 

Mätpunktdjup: 6342,11 

 

8454,63 

390 000 / 

8454,63  

=  

46,12 ggr 

Område 2, rum 2  

             52 000  

Takhöjd: 4706,44 

Betongtjocklek: 3530,45 

Ventilation: 4246,32 

Mätpunktsdjup: 3586,86 

 

4731,23 

52 000 / 

4731,23  

= 

10,98 ggr 
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5.2 Diskussion för fråga 2 - Vilka parametrar/indata påverkar modelleringen och 

vilka felkällor finns? 

5.2.1 Takhöjd 

Vid modelleringen har vi sett att takhöjden har en stor betydelse för det beräknade resultatet. Det 

takhöjden gör är att den ökar eller minskar rummets totala volym beroende på vilket värde som 

angivits. När volymen i rummet ökar påverkas föroreningens beräknade värde genom att 

föroreningen späds ut i mer luft och därför blir halten mindre desto större rumsvolym det är. Tidigt 

i undersökningen av modellen insåg vi att rummets area inte spelade någon roll, dvs. rummets 

längd och bredd kunde ändras väsentligt utan att det påverkade den beräknade inomhushalten för 

TCE. Detta på grund av att modellen antar att föroreningen är jämnt fördelad under plattan och att 

ökning av föroreningskoncentration i inomhusluft sker exponentiellt med ökning av plattans area. 

Högre inomhuskoncentration av TCE kunde erhållits ifall takhöjden hade varit lägre och därmed 

kommit närmre faktiskt uppmätt halt. Område 1, rum 1, visar även hur en för låg takhöjd påverkar 

resultatet, där beräknas halten över uppmätt inomhushalt. Det visar tydligt hur viktigt det är som 

användare att mäta takhöjden i byggnaden i fråga.  

5.2.2 Betongtjocklek 

Även betongtjockleken har visat sig vara en stor betydande faktor vid modelleringen. Vid en 

betongtjocklek på 0,08 m har det beräknade resultatet blivit betydligt högre än vid användning av 

en betongtjocklek på 0,2 m. Det visar att betongens tjocklek tydligt begränsar spridningen av 

föroreningen till inomhusluften. Detta kan bland annat bero på hur modellen räknar på andelen 

sprickor det är i betongen vid olika tjocklek, det är möjligt att den antar att en tjockare betongplatta 

inte spricker lika lätt som en tunnare betongplatta. Vid en tjockare betongplatta tar det även längre 

tid för föroreningen att tränga igenom vilket också medför att en tjockare betong är fördelaktig att 

använda vid byggnation på förorenade områden. Även åldern på byggnadens platta eller grund 

spelar roll då äldre betong ger upphov till sprickor och blir mer porös, vilket släpper igenom 

förorening i större utsträckning än nygjuten kompakt betong (Yao et al, 2013). I modulen tas 

plattans totala spricklängd i beaktning, men vi anser också att en ålder på och när eventuell 

renovering av platta gjorts borde räknas på och modelleras. Detta på grund av att plattans attribut 

och specifikationer har visat sig vara betydelsefull.  

5.2.3 Ventilation 

Vid användning av olika ventilationsvärden i modellen så skiljer sig resultaten åt, dock inte i lika 

stor utsträckning som för övriga parametrar. Det kan bero på att de valda ventilationsvärdena inte 

skiljer sig så mycket från varandra. Område 1, rum 1, visar upp ett resultat som överensstämmer 

helt med det uppmätta värdet vid användning av ventilationsvärdet 0,000083 s-1, vilket är 

defaultvärdet för modellen. Där visar de andra ventilationsvärdena upp en högre respektive lägre 

halt. Vid jämförelse med Område 2 så visar dock defaultvärdet inte ett troligt resultat, men 

förhållandet mellan de olika värdena är detsamma. Det kan bero på att för Område 2 råder det 
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annorlunda förhållanden gällande föroreningssituationen och att beräkningsverktyget eventuellt 

inte är anpassat för områdets egenskaper. Då jämförelsen mellan det beräknade resultatet och den 

uppmätta halten skiljer sig stort mellan Område 1 och Område 2 kan man inte anta att användning 

av defaultvärdet för ventilation på Järnvägen 3 visar det mest troliga resultatet.  

5.2.4 Mätpunktsdjup 

Det är mycket viktigt att ha en exakt kännedom om mätpunktsdjupet och att korrekt värden matas 

in.  Vid inmatning av jordlagerdjup så är det själva mätpunktsdjupet under betongplattan ned till 

mätpunkten av porluft som ska anges. Vid provtagning av porluft i befintliga byggnader, som för 

Område 1 och Område 2, borras ett hål i betongplattan och provtagning görs direkt under plattan 

på 0–0,1 meters djup. Här har jordlagret en stor betydelse då en del jordtyper är mer 

genomsläppliga än andra, vilket påverkar hur stor ånginträngningen blir. Resultaten vid 

användning av mätdjupsintervallet för Område 1 och Område 2 visar ingen större skillnad, däremot 

blir det en betydligt större skillnad på resultatet gällande Järnvägen 3. Här ligger 

mätpunktsintervallet på 0,5–1 meter. På grund av att det endast var en grusad yta vid provtagning 

tas provet djupare för att minimera risken att porluften kommer i kontakt med atmosfärsluften, och 

då minimeras risken för missvisande resultat. Då det inte fanns en byggnad fanns det inte heller 

en betongplatta vid provtagningstillfället som stoppade upp ångorna från föroreningen. Resultatet 

visar för 0,5 m en betydligt högre beräknad halt än vid 1 m. Det beror på att modellen räknar med 

att vid ett djupare djup sprids inte ångorna lika lätt till inomhusluften som vid ett mindre djup. 

5.3 Allmän diskussion 
Som beskrivet ovan är det en hel del att tänka på vid användning av modelleringsverktyg som 

JAGG. Det krävs inte enbart kunskap om kemiska substanser, geologi och beräkningsprogram. 

Det krävs en hel del annan kunskap också, som bland annat kännedom om olika mediums rörelse 

och egenskaper, provtagningsmetoder och dess olika styrkor och svagheter, men även 

byggnadsteknisk kunskap. När det gäller provtagningsmetoder bör man också ha i åtanke att 

resultatet som uppmätts eventuellt inte är tillförlitligt. Då det förekommer såpass många 

osäkerheter vid provtagning så kan man inte garantera att resultatet är representativt för platsen. 

Därför kan det finnas behov att undersöka provtagningsstrategin och utöka med fler mättillfällen 

och eventuellt antalet provtagningspunkter. Resultatet kan därefter fortfarande inte garanteras vara 

representativt, men det kan ge en betydligt bättre bild av föroreningssituationen och eventuella 

skillnader vid olika mättillfällen. När uppmätta halter därefter jämförs med beräknade resultat från 

modelleringsverktyget så kan man inte anta att det ska vara exakt jämförbart. Modellering tar inte 

hänsyn till alla faktorer på ett förorenat område och därför måste en skillnad mellan resultaten 

godtas. Hur stor denna skillnad bör vara kan diskuteras, men i vår studie anser vi att mellan en till 

fem gångers skillnad är inom ett godkänt intervall.  

Vid användning av verktyget krävs även en stor kännedom över området ifråga och att man som 

användare själv kritiskt granskar resultaten man får fram innan man använder dem i verkligheten. 
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Vi har därför analyserat resultaten och kommit fram till teorier som kan beskriva svaren, och hur 

skillnaden mellan uppmätt halt och beräknad halt kan förklaras.    

Eftersom luft är ett medium som ständigt är i rörelse så förflyttar det sig mycket inom en byggnad, 

det är inte instängt i ett enda rum och inte heller i byggnaden i fråga. Utöver den egna rörelsen 

beror förflyttningen också på ventilation och övrig rörelse i rummet, såsom öppning av dörrar, 

fönster etc. Inomhushalter behöver därför mätas vid flera tillfällen över tid för att få ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt. Då luft rör sig mellan olika rum i en byggnad för den även med 

sig föroreningen, vilket kan vara en förklaring till varför Område 1 visar ett mer 

överensstämmande resultat för beräknade halter i rum 1 men inte i rum 2. I rum 1 är de uppmätta 

porluftshalterna högre än i rum 2 vilket medför att bidraget av TCE är större i rum 1. Ett möjligt 

scenario kan vara att på grund av luftrörelser så rör sig den förorenade luften vidare till nästa rum. 

Detta medför att den uppmätta halten i rum 2 då blir högre än vad den skulle blivit om endast 

bidrag från det egna rummet uppmätts, se Figur 34. 

 

Figur 34: Möjligt scenario för spridning av förorening mellan rum 1 och 2 på Område 1. Förklarar varför den 

beräknade halten i rum 2 ej uppnår det faktiskt uppmätta värdet. För rum 1 har den mest korrekta beräkningen 

använts och för rum 2 har det högsta beräknade värdet använts.  

Scenariot som beskrivs ovan är en teori som även kan tas i beaktning för andra områden. Det 

fungerar dock inte för Område 2 där de beräknade halterna är extremt långt ifrån uppmätt halt. De 

uppmätta halterna i både porluft och inomhusluften vid Område 2 är exceptionellt höga vilket gör 

att man tvivlar på dem, de är dock uppmätta på rätt sätt och resultatet antas vara tillförlitligt. 

Anledningen till att dessa halter är såpass höga kan bero på att läckaget som skett är extremt stort, 

i kombination med att den naturliga nedbrytningen av föroreningen i marken är låg på området 

(Naturvårdsverket, 2007). Då föroreningskällan är på den provtagna platsen anser vi att det är en 
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primär föroreningskälla. Vid en primär källa återfinns föroreningen inte bara i porluften utan den 

förekommer också i betongen och i övrigt byggnadsmaterial som kommit i kontakt med ämnet. 

Det kan vara en anledning till att beräknat värde ej uppnår den faktiskt uppmätta halten. Detta på 

grund av att det beräknade värdet endast tar hänsyn till föroreningen i porluften, och inte i betongen 

eller byggnadsmaterialet, se Figur 35. Förångning av förorening sker även från byggnadsmaterialet 

och bidrar till den faktiskt uppmätta halten inomhus. Vid användning av modellen bör man som 

användare ha denna fundering i beaktning. 

 

Figur 35: En modell som visar vilka föroreningskällor som bidrar till beräknad halt respektive faktiskt uppmätt halt. 

Bidrag till den beräknade halten i JAGG sker endast från föroreningskällan under byggnaden, medans bidrag till den 

faktiskt uppmätta inomhushalten kommer från föroreningskällan under byggnaden och från byggmaterial såsom 

betong etc.  

Då det eventuellt inte är lämpligt att använda modellen vid primära källor kan man istället använda 

den på områden med sekundära föroreningskällor. Med sekundära källor menas att läckage av 

föroreningen ej skett i samma byggnad eller rum som provtagningen gjorts. Istället kommer 

föroreningshalten i inomhusluften från endast mark och inte byggnadsmaterial. Då beräknad halt 

inomhus endast beräknas utifrån porluftshalt bör modellen stämma bättre in på sekundära 

källområden.  

Till skillnad från Område 1 och 2 antas Järnvägen 3 vara en sekundär föroreningskälla då 

byggnaden som står där idag nyligen är upprättad efter att tidigare industribyggnader rivits för ett 

antal år sedan. För Järnvägen 3 finns inga uppmätta halter av TCE i inomhusluft och därför kan 

inte det beräknade resultatet diskuteras om vad som är rätt och fel. Däremot kan metoden och det 

parameterintervall som använts diskuteras för att komma fram till om det beräknade resultatet är 
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rimligt.  Provtagningen togs på ca 0,7 m djup och därför sattes ett intervall för mätpunktsdjup på 

0,5 – 1 m. Hade ett annat intervall satts djupare ned i marken är risken att den beräknade 

inomhuskoncentrationen blivit underdimensionerad, till följd av att jordlagret försvårar 

föroreningens spridning något. Vad gäller jordlagret så har studien visat att angiven jordtyp ned 

till mätpunkt för porluft också haft inverkan på beräknat resultat för TCE-koncentrationen i 

inomhusluft. Det visade sig att användandet av lera som jordtyp i verktyget bidrar till ett lägre 

beräknat resultat än vad exempelvis sand gör. Detta visar på att föroreningar som TCE sprids 

lättare genom mark som består till största del av grovkornigare jordarter som sand än finkornigare 

jordarter som lera. Därför bör karakteriseringen av geologin vara noggrant utförd för att uppnå ett 

så tillförlitligt resultat som möjligt. 

Eftersom verktyget beräknar samtliga halter, utom en, till under gränsvärdet på Järnvägen 3 anses 

det inte vara någon risk för människors hälsa, se Figur 25. Då modellen har underdimensionerat 

tre av fyra undersökta rum kan även fallet för Järnvägen 3 vara så. Det behövs mer noggrann 

karakterisering och byggteknisk information av byggnaden på området i fråga för att kunna ge ett 

tillförlitligt resultat. På grund av att beräknad halt faktiskt överstiger gränsvärdet för TCE i 

inomhusluft vid ett tillfälle där takhöjden är 2 m och betongtjockleken är 0,08 m föreslås vissa 

byggtekniska åtgärder för att minska koncentrationen. Eftersom 2 m takhöjd är en för låg rumshöjd 

att vistas i mer än tillfälligt anses att minst en höjd på 2,40 m används (Boverket, 2016). Då 

verktyget beräknar en halt så pass nära gränsvärdet föreslås någon form av barriär för att förhindra 

att ånginträngning sker. 

5.3.1 J&E och JAGG 

En jämförelse mellan J&E och JAGG har gjorts för att identifiera skillnader och likheter för att 

lättare avgöra vad som gör just J&E till ett väl använt och bra modelleringsverktyg. Både J&E och 

JAGG använder liknande parametrar i sina modeller som kan påverka föroreningens spridning och 

vad som påverkar dess koncentration i inomhusluft. Bland dessa parametrar innefattas den 

omättade zonens egenskaper i mark, avstånd till grundvatten, temperatur, ventilation och 

byggnadens utformning. Skillnaderna mellan de båda modellerna ligger i specifikationerna hos 

respektive parameter. Det kan exempelvis vara skillnader i defaultvärde för temperatur.  

J&E använder sig av 15°C genomsnittstemperatur för grundvatten och mark medan JAGG 

använder 25°C. En högre marktemperatur kan leda till att verktyget överskattar beräkningarna för 

ånginträning då TCE blir flyktigare ju högre temperatur marken har (Costanza & Pennell, 2008). 

15°C känns mer rimligt att använda som genomsnittstemperatur för svenska förhållanden.  

Parametrarna för mark skiljer också något då J&E lyfter fram specifikationer så som jordlagrets 

porositet, jordlagrets vattenfyllda porositet och bulkdensitet medans JAGG inriktar sig mer på 

volymandel för luft, vatten, jord och organiskt material i mark. För den byggtekniska delen är J&E 

aningen mer låst till defaultvärden, eller snarare ett intervall av värden som modellen vill hållas 

inom.  Exempelvis ligger betongplattans tjocklek i ett intervall mellan 0,1 – 0,15 m och rummets 

golvyta ligger mellan 80 – 200 m2. Här har JAGG mer frihet att kunna ställa in rumslig och 
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byggteknisk variation, vilket då är bra för exempelvis större industribyggnader med tjockare 

grund.  

Den stora skillnaden mellan J&E och JAGG är att J&E även räknar på exponeringsparametrar 

samt kemikaliers toxicitet. För dessa parametrar nämns specifikationer så som exponeringstid- och 

frekvens, mutagen verkningsfaktor, inhaleringsrisk av föroreningen, vattenlöslighet och 

diffusionsförmåga i luft och vatten. JAGG tar inte upp något av detta. Utspädningsfaktorn är också 

något som skiljer modellerna åt. Utspädningsfaktorn anger hur många gånger porluften späds ut 

innan den når inomhusluften. J&E har en utspädningsfaktor för sitt verktyg på 400 gånger 

(USEPA, 2017) medans JAGG har en utspädningsfaktor på 100 gånger (Miljøstyrelsen, 1998). 

För fler parametrar och specifikationer för modellerna J&E och JAGG se Bilaga 1 och 2. Då en 

utspädningsfaktor på 100 gånger är ett väldigt konservativt antagande och därmed borde visa högre 

beräknade halter så kan man fundera på om utspädningsfaktorn faktiskt är 100 gånger, eller om 

modellen använder sig av en högre utspädningsfaktor.    

5.3.2 Hälsoaspekter  

De hälsorisker som finns vid exponering av TCE (Rusyn et al, 2014 & Goldberg et al, 1990) bör 

ej försummas då ett felaktigt beräknat värde kan ge allvarliga konsekvenser vid riskbedömning av 

områden. Att då ange en utspädningsfaktor på 100 gånger för JAGG, som borde överskatta 

beräknade värden, känns därför orimligt när modellen faktiskt inte räknar upp till rätt halter i tre 

av fyra fall. Om TCE faktiskt är carcinogent är omstritt mellan USEPA och ECHA. USEPA klassar 

TCE som carcinogent men ECHA klassar ämnet som möjligt carcinogent (USEPA, 2017 & 

ECHA, 2018). IARC hävdar också att det finns tillräckliga bevis för att TCE orsaker cancer hos 

människor och därför klassificeras ämnet som carcinogent (IARC, 2014) Ovetskapen om hur TCE 

ska klassificeras bör vara skäl nog för att vidta försiktighetsprincipen i de fall där ämnet kan 

förekomma. Om TCE visar sig vara carcinogent lyfts en del etiska aspekter om det befintliga 

gränsvärdet för ämnet är rimligt, eller om det istället inte ska förekomma alls på platser där det 

kan var en risk för människors hälsa- och miljö.  

5.3.3 Miljömål och Globala hållbarhetsmål 

För att uppnå Sveriges miljömål krävs både stort engagemang och mycket arbete. Att sanera 

förorenade områden och minimera risken för spridning av föroreningar till inomhusluft är ett steg 

i rätt riktning för att uppnå målen Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Med Giftfri miljö menas 

att spridningen av farliga ämnen ska förebyggas och minskas för att skydda människors hälsa och 

den biologiska mångfalden.  God bebyggd miljö syftar på att städer och tätorter ska bidra till en 

god och hälsosam livsmiljö samt att minimera dålig inomhusluft. Målet kommer dock inte att 

kunna nås till år 2020 (Sveriges miljömål, 2018). En aspekt av God bebyggd miljö kan vara att vid 

utveckling av nya bostadsområden använda sig av industriområden som är sanerade, istället för att 

etablera på jordbruksmark. Utöver Sveriges miljömål finns även de Globala hållbarhetsmålen som 

också ska uppnås men i ett större perspektiv. De globala hållbarhetsmålen är ett 

utvecklingsprogram som drivs av Förenta nationerna (FN) vars syfte är att uppnå hållbar 
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utveckling världen över. För att nå hållbar utveckling finns det 17 globala mål att följa, varav tre 

stycken kan kopplas till förorenade områden och utsläpp av kemikalier (UNDP, 2018).  

De tre målen är: 

• Mål 3; Hälsa och välbefinnande – ”Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och 

sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, 

vatten och mark.” 

• Mål 6, rent vatten och sanitet – ”Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska 

föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, 

halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker 

återanvändning globalt.” 

• Mål 12; Hållbar konsumtion och produktion – ”Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering 

av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med det 

överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, 

vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa 

och miljön” (UNDP, 2018). 

Modelleringsverktyg som JAGG bidrar i sig inte till att målen uppnås, men det kan vara ett likväl 

så viktigt verktyg för att underlätta arbetet med förorenade områden och människors 

inomhusmiljö. Användning av JAGG och andra verktyg som underlättar arbetet kan göra att 

målen snabbare uppnås då resurser riktas mot det område som är i störst behov av sanering. Med 

detta sparas inte bara resurser och tid utan man kan lättare urskilja de områden som faktiskt utgör 

en risk för människors hälsa- och miljö.  

5.3.4 Vidare studier 
Det behövs vidare studier av verktyget och dess olika tillämpningsområden. För att säkerställa 

dess precision och appliceringsmöjlighet föreslås en jämförande studie mellan primär och 

sekundär föroreningskälla, detta för att avgöra verktygets bästa tillämpbarhet. 

Det krävs också vidare studier av verktyget för att förstå varför beräknad halt är så långt ifrån 

faktiskt uppmätt halt för Område 2. Det kan vara en brist eller begränsning i modellens 

matematiska beräkningar som gör att ett tillförlitligt resultat inte uppnås.  

6 Slutsatser 
Denna studien visade på att modelleringsverktyget JAGG med modulen ”Indeklimat” är tillämpbar 

i vissa sammanhang. Dessa sammanhang gäller för områden där man har stor kännedom om 

förutsättningarna och där de uppmätta halterna inte är extremt höga. Verktyget uppvisar eventuella 

brister vid beräkning av inomhushalten för dessa områden. Modellering visar som tidigare nämnts 

bara en uppskattning av föroreningshalter. Dessa halter kan vara långt ifrån de faktiskt uppmätta 

halterna och därför bör man som användare ej ha full tilltro till modelleringen, utan endast använda 
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det som ett komplement till miljötekniska undersökningar. Det krävs även att användaren besitter 

en stor kunskap inom flertalet ämnesområden samt kritiskt granskar modellens resultat innan det 

tillämpas vid bedömning av förorenade områden. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

J&E modellens olika parametrar för föroreningskälla, vald kemikalies egenskaper och dess 

risker, byggnadsdata, omättade zonens egenskaper samt exponeringsparametrar (USEPA, 2017). 

Parameter Enhet Defaultvärde 

(ändringsintervall vid behov) 

Grundvatten koncentration g/L användardefinierat 

Djup till grundvattennivå m användardefinierat 

Medeltemperatur grundvatten °C 15 

Porluftskoncentration g/L användardefinierat 

Djup till porluftsprov m användardefinierat 

Medeltemperatur vadosa zonen °C 15 

Kemikaliers toxicitet faktorer 

och egenskaper 

  

Inhaleringsrisk förorening (g/m3-1) beroende på kemikalie 

Referens koncentration 

inhalering 

g/m3 beroende på kemikalie 

Föroreningens vattenlöslighet mg/L beroende på kemikalie 

Henry’s law konstant vid 25 °C atm-m3/mol beroende på kemikalie 

Diffusionsförmåga luft cm2/s beroende på kemikalie 
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Diffusionsförmåga vatten cm2/s beroende på kemikalie 

Byggnadsdata3   

Djup från X till grundens bas m 0,1 (0,1–2,44) 

Grundens tjocklek m 0,1 (0,1–0,15) 

Del av grund med sprickor - 0,001 (0,00019–0,0019) 

Rummets golvyta m2 150 (80–200) 

Rummets takhöjd m 3,66 (2,13–3,05) 

Luftutbyte inomhus 1/h 0,45 (0,1–1,5) 

Ventilation byggnad m3/h 164,7 

Genomsnittligt 

ånginträngningsflöde till 

byggnad  

m3/h 0,49 

Omättade zonens egenskaper   

Jordlagrets tjocklek m användardefinierat 

Jordlagrets porositet - beroende på jordtyp 

Jordlagrets vattenfyllda porositet - beroende på jordtyp 

Jordlagrets bulkdensitet g/cm3 beroende på jordtyp 

                                                 

3 Tabellen visar endast byggnadsdata gällande betonggolv i byggnad (slab-on-grade).  
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Kapillärzonens totala porositet - beroende på jordtyp 

Kapillärzonens vattenfyllda 

porositet 

- beroende på jordtyp 

Exponeringsparametrar   

Målkvot för cancerframkallande 

ämnen 

- 1.00E-06 

Målkvot för icke 

cancerframkallande ämnen 

- 1 

Genomsnittstid för 

cancerframkallande ämnen 

antal år 70 

Genomsnittstid för icke 

cancerframkallande ämnen 

antal år 30 

Exponeringstid antal år 26 

Exponeringsfrekvens dagar/år 350  

Exponeringstid h/24h 24 

Mutagen verkningsfaktor antal år 76 

 

JAGG 2.1 Parametrar och defaultvärden (Miljøstyrelsen, 1998). 

Parameter Defaultvärde 

Relativ volymandel av luft, V L  0,30 
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Relativ volymandel av vatten, VV 0,15 

Relativ volymandel av jord, VJ  0,55 

Temperaturen, T 298K = 25℃ 

Jordens volymvikt, p 1,7 kg/l 

Jordens innehåll av organiskt material, fOC 0,002 

Materialkonstant för betong, N2 0,002 

Luftombyte i byggnad, Ls 8,3*10-6 s-1 

Tryckskillnad över betong, ΔP 5 Pa 

Avstånd mellan armeringsjärn, Δb 50mm 

Armeringens diameter, d2 3 mm 

Relativ fuktighet, RF 60 % 

Cementinnehåll, CM 220 kg/ m3 

Vatten/cement- 

förhållande, V/C 

0,67 

Dynamisk viskositet av luft, µ 1,8 * 10-5 (kg/m) * s 

 

Fysikalisk kemiska data för trikloretylen (Miljøstyrelsen, 1998). 
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Ångtryck, p 9900 Pa 

Gaskonstanten, R 8,314 J/(mol*K) 

Molvikt, m 131,39 g/mol 

Löslighet, S 1400 mg/l 

Diffusionskoefficient, DL 8,8 * 10-6 m2/s 

Fördelning Oktanol-vatten, log KOW 2,53  

 

Bilaga 2 

I JAGG 2.1 finns en rad olika beräkningar för att beräkna halterna i inomhusluft och utomhusluft 

utifrån uppmätta halter i porluft, grundvatten och jord. Beräkningarna är uppdelade i olika steg 

och det finns totalt 51 olika ekvationer (Miljøstyrelsen, 1998). I denna undersökning ligger fokus 

på inomhusklimat och därför kommer endast ekvationerna som är involverade i dessa beräkningar 

att beskrivas och förklaras.  

Föroreningens möjlighet, i detta fall klorerade lösningsmedel, att tränga in i byggnader beror på 

bland annat jordens sammansättning. Beräkningen av föroreningens flöde från källan till 

undersidan av byggnaden är följande: 

 

𝐽 = 𝑉𝐿
3,33 ∗ 𝐷𝐿 ∗ 𝑓𝐿 ∗ 𝐶𝑇 ∗ 𝑝 ∗ 103 ÷ (𝑋 ∗ (𝑉𝐿 + 𝑉𝑣)2 ∗ 𝑉𝐿) 

= 𝑉𝐿
3,33 ∗ 𝐷𝐿 ∗ 𝑓𝐿 ∗ 𝐶𝑇 ∗ 𝑝 ∗ 103 ÷ (𝑋 ∗ (𝑉𝐿 + 𝑉𝑣)2) 

 

J = uppblandningsflöde (mg/(m2*s)) 

VL = relativ luftandel i jord (%) 

DL= diffusionskoefficient (m2/s) 

fL = relativ andel av föroreningen i porluft i förhållande till totalt innehåll.  

CT= totalkoncentration i jorden (mg/kg) 

p = partialtryck (N/m3) 
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X = djup (m) 

VV = relativ volym vatten i jorden (%) 

Vid beräkning av diffust bidrag till inomhusklimatet tas denna formel som bakgrund till 

nästkommande ekvation som följer: 

 

𝑄1 = 𝑄2(𝑚𝑔/𝑠) ⇒ 𝐴1 ∗ 𝐽 = 𝐴2 ∗ 𝐿𝑏 ∗ 𝐿𝑠 ∗ 𝐶𝑖  

 

Q1 = masströmshastighet upp genom mark (mg/s) 

Q2 = masströmshastighet genererat genom luftskiftet (mg/s)  

J = uppblandningsflöde (mg/ (m2 * s)) 

A1 = area för den förorenade marken (m2) 

A2 = area för byggnad (m2) 

Lb = takhöjd inomhus i byggnad (m) 

Ls = ventilation (s-1)  

Det man får ut är uppblandningen av flödet i inomhusluften, alltså det diffusa bidraget. Men då 

man antar att föroreningen finns under hela det studerade rummet ges A1=A2, och då använder 

man istället följande formel som beräknar det diffusa bidraget till inomhusklimatet: 

 

𝐶𝑖 =
𝐽

𝐿𝑏 ∗ 𝐿𝑠
 (𝑚𝑔/𝑚3) 

 

Ci = Diffust bidrag till inomhusluft (mg/m3) 

J = uppblandningsflöde (mg/(m2 * s)) 

A1 = area för den förorenade marken (m2) 

A2 = area för byggnad (m2) 

Lb = takhöjd inomhus i byggnad (m) 

Ls = ventilation  (s-1)  

 

Det diffusa bidraget ger alltså Ci, beräkningen tar inte hänsyn till faktorer som betong med eller 

utan armering, kapillärbrytning eller eventuella fuktspärrar. Därför följer ett kapitel om betongens 

spänning samt tryckfördelning vilket räknas med i kommande beräkningar i programmet. 

Föroreningens möjlighet att spridas till inomhusluften hänger dock också på hur transporten sker 

genom betongen, detta beräknas utifrån Cubic’s law. Beräkningar för hur mycket sprickor i 

betongen som kan finnas görs också före dessa beräkningarna. Följande beräkningar gäller 

transporten genom betong: 
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𝑄𝑏 =
1tot ∗ 𝑤3

12 ∗ 𝜇 
 ∗

𝛥𝑃 ∗ 10−6

ℎ𝑏 
 

 

Qb = flöde genom betong (m3/s) 

ltot = total spricklängd i betongen (m) 

w = sprickbredd i betong(mm) 

∆P = tryckskillnaden över betongen (Pa) 

hb = betongens tjocklek (mm) 

𝜇 = dynamisk viskositet av porluften (kg/(m*s))  

Därefter tar man med i beräkningen vad flödet, q, blir per m2 golvyta: 

𝑞 =
𝑄𝑏

𝐴𝑔
=

1𝑡𝑜𝑡∗𝑤3

12∗𝜇 
 ∗

𝛥𝑃∗10−6

ℎ𝑏∗𝐴𝑔 
 

 

Ag = golvytans area (m2) 

Diffusionen som sker genom jorden och vidare upp genom betongen in till inomhusluften kan 

sammanställas i en formel där man först tar diffusion genom jorden i beaktning och därefter 

inträngningen till inomhusluften. Resultatet Ck ger då summan av diffust bidrag och luftflöde till 

inomhusluftens koncentration av föroreningshalt.  

 

𝐶𝑘 =  
(
𝑁𝑏𝐷𝐿

𝑥𝑏
+ 𝑞)𝐶𝐿

𝐿ℎ 𝐿𝑠 +  
𝑁𝑏𝑥1𝐿ℎ𝐿𝑠

𝑥𝑏𝑁1
+  

𝑁𝑏  𝐷𝐿

𝑋𝑏
+  

𝑞 𝑥1𝐿ℎ𝐿𝑠

𝑁1 𝐷𝐿
 
 

 

Ck = summan av diffusion och luftflöde till inomhusluftkoncentrationen (mg/m3) 

N1 = jordlagret under betongens materialkonstant  

x1 = jordlagrets tjocklek (m) 

Nb = betongens materialkonstant 

xb = betongens tjocklek (m) 

CL = koncentrationen av föroreningskomponenten i porluften vid föroreningskällan (mg/m3) 

CP = porluftkoncentrationen under betongen (mg/m3) 

q = konvektivt bidrag genom golv per m2 golv area. 

DL = föroreningens diffusionskonstant i luft (m2/s) 
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Lh = takhöjd inomhus (m) 

Ls = ventilation (per timme) 

 

Denna formel tar inte hänsyn till den uppmätta halten av föroreningshalt i porluften utan lämnar 

dessa faktorer okända. Den använder sig istället av den beräkning som får fram hur mycket 

förorening som den omättade zonen kan hålla (se stycke Matematisk bakgrund för JAGG 2.1) Vid 

uppmätta halter av förorening så tas istället denna formel i bruk: 

𝐶𝑘1 =
𝐶𝑝  ∗  (

𝑁𝑏  ∗  𝐷𝐿

𝑥𝑏
 +  𝑞)

𝐿ℎ  ∗  𝐿𝑠 +
𝑁𝑏  ∗  𝐷𝐿

𝑥𝑏

 

Där CK1 ger den beräknade koncentrationen (mg/m3) i inomhusluften från uppmätta halter i porluft.  

Detta är den slutgiltiga formel för beräkningarna som behöver genomföras i programmet för att få 

fram ett beräknat värde i inomhusluften. Dock tar dessa beräkningar inte en eventuell förorening 

från grundvattnet i beaktning (Miljøstyrelsen, 1998). 

 

 

Bilaga 3 

Sökord Databas Resultat Använda 

Ånginträngning byggnad Google 226 1 

Riskbedömning klorerade lösningsmedel Google 2720 1 

Johnson Ettinger model Google 313000 1 

Porluft inträngning byggnad  Google  2800 1 

Chlorinated solvents modeling indoor air from 

concentration in soil gas 

OneSearch 1189 1 

Pore air OneSearch >400 

000 

 

Pore air + Distribution OneSearch 270 000  

Pore air + Distribution + Chlorination OneSearch 3000  

Pore air + Solvents + chlorinated Onesearch 6208  
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Chlorinated solvents OneSearch 165 770  

Chlorinated solvents + distribution Onesearch 26 000  

Chlorinated Solvents + migration OneSearch 6200  

Chlorinated solvents + soil + temperature OneSearch 104  

Soil gas + soil + temperature OneSearch 366  

Soil gas + migration + temperature OneSearch 143  

Soil gas AND migration + ground OneSearch 50 764  

Soil gas AND migration + ground + TCE OneSearch 1649 1  

Volatile organic compound (VOC) AND soil OneSearch 270  

Volatile organic compound AND soil + migration OneSearch 94  

Indoor air + soil + VOC OneSearch 12 626  

VOC AND soil + migration + vapor OneSearch 8783  

Soil AND gas + migration + indoor air OneSearch 9666  

Conceptual model + chlorinated solvents OneSearch 114 1 

DNAPL + conceptual + vapor intrusion OneSearch 109  

Trichloroethylene + industries  OneSearch 20 256  

Trichloroethylene + industries + migration OneSearch 2602  

Trichloroethylene AND environment + industries + 

migration 

OneSearch 2055  

 

Bilaga 4 

JAGG 2.1 Flödesbeskrivning 

Följande dokument innehåller en kortare beskrivning om hur man använder JAGG 2.1, 

indeklimatmodulen.  

När du som användare öppnar Excelprogrammet kommer följande framsida att visas. Här ser du 

de olika modulerna som man kan genomföra beräkningar i. Till höger kan man klicka sig vidare 

för att genomföra beräkningar för Enkelstoffer (flyktiga ämnen) eller olie & benzin 

(petroleumprodukter). 
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Vid val av Enkelstoffer kommer följande sida att visas. Här väljs vilket flyktigt ämne som ska 

beräknas, i detta fall trikloretylen. De ljusgrå fälten innehåller defaultvärden som används vid 

beräkningen. 



 

 

 

65 

 

De uppmätta halterna av ämnet matas in i de vita fälten som i nedan där halten i porluften är 

inmatad. Det är även möjligt att mata in grundvattenkoncentration och jordkoncentration. 

 

När data är inmatad går man vidare till den modul man vill använda sig av, i vårt fall Indeklimat 

(inomhusklimat). Här fortsätter man mata in den data som man känner till eller så använder man 

sig utav default värden. Även här gäller defaultvärden i de ljusgrå fälten, som ses vid inmatning 

av t.ex. jordlager så har sand en bestämd porvolym, vatteninnehåll osv.  
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När data matas in så utför programmet beräkningen direkt så användaren behöver inte trycka på 

någon speciell ’beräkna’ knapp. I det gröna fältet i bilden nedan visas den beräknade 

inomhushalten och redovisas i mg/m3.  
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