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1 Indledning 

COWI A/S er blevet bedt af Energinet A/S om at foretage en indledende risiko-
vurdering i forbindelse med udledning af trykprøvevand med potentielt indhold 
af bisphenol-A (BPA). Udledningen påtænkes at finde sted på en mark ved 
sprinkling.  

Der er foretaget et kort litteraturstudie for at fastlægge de overordnede para-
metre som indgår i en miljømæssig risikovurdering.  
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2 Risikovurdering 

I de følgende underafsnit er der udvalgt en række kemiske parametre for BPA. 
De kemiske parametre vurderes ift. hvorledes BPA sandsynligvis vil opføre sig i 
naturen, og om der kan være nogen skadelig påvirkning. 

2.1 Flygtighed 

Da udledningen påtænkes udført ved sprinkling er det relevant at vurdere flyg-
tigheden af BPA fra vand til luft. Transporten fra vand til luft kan vurderes ud fra 
Henrys lov konstant for BPA. Med en beregnet værdi på 3,12·10-7 Pa m3 mol-1 
(beregnet ud fra opløselighed og damptryk)(/1) kan bisphenol-A karakteriseres 
som ikke-flygtig. Derved vurderes at BPA i trykprøvevandet vil forblive i vandet 
ved sprinkling. 

2.2 Adsorption til jordpartikler 

Ved nedsivning af trykprøvevandet skal det vurderes hvorvidt BPA vil adsorbere 
til jordpartikler eller forblive i vandfasen. Adsorptionen af BPA kan vurderes ud 
fra Koc-værdien. Ved opslag i ECHA's database findes Koc-værdier fra 251 til 
1507 (/1), hvilket ifølge generelle betragtninger viser at BPA's mobilitet i jord er 
"medium" til "lav" (ifl. McCall's klassificeringsmodel). Det vurderes derfor at BPA 
i overvejende grad vil adsorbere til jorden og ikke vil føres med trykprøvevandet 
ned i dybere jordlag. 

2.3 Nedbrydelighed 

Nedbrydning af BPA vil kunne finde sted både under sprinkling (fotolyse ved sol-
lys) og i jorden (bionedbrydning). I ECHA's database er der oplistet halveringsti-
der for BPA i vandige opløsninger på mellem 0,5 – 10 dage. Da eksponeringsti-
den for udledning ved sprinkling anses for få minutter inden nedsivning i det 
øverste jordlag, kan fotonedbrydningen vurderes til at være begrænset. 

I studier for bionedbrydelighed i jord er BPA fuldt nedbrudt i jord inden for 3 
døgn. Denne nedbrydningshastighed er bekræftet igennem flere studier (/1 og 
/2) hvor der er analyseret for flere jordtyper uden at denne variation påvirkede 
nedbrydningen af BPA.  

BPA's nedbrydningsprodukter i jord er ikke fuldt belyst i litteraturen, dog er der 
ikke tegn på nedbrydningen genererer toksiske eller på anden måde problemati-
ske stoffer.  

2.4 Vandkvalitetskriterie for bisphenol-A 

Miljøstyrelsen har udarbejdet miljøvurderinger af en række stoffer med henblik 
på fastsættelse at vandkvalitetskriterier. Disse grænseværdier er et udtryk for 
den koncentration af et givet stof hvorved man ikke anser stoffet for at have 
miljøskadende effekter i akvatiske miljøer. For BPA er følgende grænseværdier 
fastsat af Miljøstyrelsen: 

› Vandkvalitetskriterie ferskvand = 0,0001 mg/L = 0,1 µg/l  
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› Vandkvalitetskriterie saltvand = 0,00001 mg/L = 0,01 µg/l  

› Korttidsvandkvalitetskriterie = 0,01 mg/l = 10 µg/l 

Disse grænseværdier kan holdes op imod eventuelle koncentrationer af BPA i 
trykprøvevandet, men på grund af ringe flygtighed, stærk adsorption og hurtig 
nedbrydning i jord, forventes selv noget højere koncentrationer i trykprøvevan-
det at være uproblematiske, når dette udledes på jord ved sprinkling.  

3 Konklusion 

Efter en kort indledende risikovurdering af BPA baseret på tilgængelig litteratur, 
er det COWIs konklusion at risikoen for miljøskadelige effekter ved udledning af 
trykprøvevand med BPA må vurderes at være meget begrænset. Gennemgang 
af miljøkemiske parametre for BPA indikerer, at BPA vil akkumulere i de øverste 
jordlag, hvorefter BPA vil nedbrydes naturligt.  

Hvis koncentrationen af BPA i trykprøvevandet er under korttidsvandkvalitetskri-
teriet (10 µg/l) for akvatiske miljøer, så må det antages, at risikoen for miljø-
skadelige effekter ved udledning på jord er uhyre lille. Noget højere koncentrati-
oner vurderes også at kunne udledes, da BPA's mobilitet i jord anses for lav. Det 
vurderes at risikoen for at BPA finder ned til grundvand eller akvatiske miljøer er 
meget lille, såfremt at udledningen ikke strømmer på overfalden og løber i nært-
liggende grøfter, vandløb og lignende. 
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