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Bakgrund 
Arbets- och miljömedicin (AMM) kontaktades av Tekniska divisionen på Nyköpings 

kommun 30 juni 2021 angående eventuella hälsorisker relaterade till inomhusluften i ett 

godsmagasin som är beläget i anslutning till Nyköping Centralstation. Provtagning av 

inomhusluft samt byggnadsmaterial av trä genomfördes den 25 till 26 maj 2021 av Sweco 

Sverige AB [1]. Laboratorieanalyser av luftprover är gjorda av Eurofins Pegasuslab AB 

Luftproverna analyserades med avseende på bifenyl, dibensofuran, klorfenol, kloranisol, 

kresol, PAH samt VOC. Syftet med en miljömedicinsk utredning är att bedöma om det finns 

risk för människors hälsa att vistas i godsmagasinet och inriktas på hälsoeffekter av 

luftexponering. Gällande rekommendationer av arbetsmiljö vid flytt och rivning av 

godsmagasinet så hänvisar vi till arbetsgivare på företaget som skall utföra arbetet. Om 

förutsättningarna ändras, dvs. godsmagasinet byggs om eller endast delar av befintlig 

byggnad används vid nybyggnation, bör ny riskbedömning utföras efter ny luftprovtagning. 

 

Ämnen som behandlas i riskbedömningen 
Nedan döljer kortfattad information om ämnen som behandlas i riskbedömningen. 

Bifenyl 

Bifenyl, eller difenyl, är ett aromatiskt kolväte som förekommer naturligt i koltjära, råolja och 

naturgas. Det har används som fungicid för att bevara förpackade citrusfrukter och vid 

växtskydd. Det används även som konserveringsmedel för livsmedel [2]. International 

Agency for Research on Cancer (IARC) bedömer bifenyl som ej klassificerbar med avseende 

på humancarcinogenicitet [3]. 

Dibensofuran 

Dibensofuran har bland annat identifieras i luft, grundvatten, kreosotimpregnerat virke och 

flygaska från kommunala förbränningsanläggningar. Trots allmänbefolkningens exponering 

finns det mycket lite information om toxiciteten hos dibensofuran. Denna begränsade 

information tyder på att dibensofuran kanske inte har dioxinliknande egenskaper som 

polyklorerade dibensofuraner [4]. IARC bedömer dibensofuran som ej klassificerbar med 

avseende på humancarcinogenicitet [5]. 

 

Klorfenol  
Klorfenoler har använts som träskyddsmedel men förbjöds 1978. Klorfenoler kan avges direkt 

från behandlat trä eller omvandlas till lättflyktiga kloranisoler. Mögelluktande kloranisoler 

kan orsaka luktproblematik i byggnader och därigenom orsaka besvär. Det finns totalt 19 

varianter av klorfenoler. Tryckimpregnering med KP-Cuprinol var tidigare vanligt 

förekommande och det innehöll 2,4,6-triklorfenol, 2,3,4,6-tetraklorfenol och pentaklorfenol. 

Kloranisoler förekommer betydligt oftare än klorfenoler i inomhusluften och att halterna är i 

båda fallen oftast väldigt låga, under 15 ng/m3. Människans lukttröskel är extremt låg för 

främst 2,4,6-trikloranisol och 2,3,4,6-tetrakloranisol, 0,005 µg/m3, men även lägre, och det 

finns inga hälsobaserade riktvärden [6, 7].  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Aromatiska_kolv%C3%A4ten
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Kreosot 

Kreosot från stenkolstjära har använts under lång tid för impregnering av trämaterial för att 

skydda mot bland annat röta och insektsangrepp. Kreosot är en blandning av hundratals olika 

ämnen varav PAH och alkylerade PAHer kan utgöra över 90 %. Andra beståndsdelar är 

BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen), fenoler som fenol och kresol samt aromatiska 

kväve-, syre- och svavelföreningar. Dessa anges som de huvudsakliga komponenterna, men 

sammansättningen varierar beroende på var stenkolen kommer ifrån och förutsättningarna vid 

destillationen [8]. 

Kresol 

Kresol finns som tre isomerer, o-, m- och p-kresol, beroende på var i fenolringen 

metylgruppen är placerad. IARC bedömer o-, m- och p-kresol som möjlig cancerframkallande 

hos människor [9-11]. 

PAH 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är ett samlingsnamn för ämnen som består av 

aromatiska ringar av kol och väte. Storleken på molekylerna varierar och molekylvikten styr 

många av egenskaperna. De flesta är långlivade, bioackumulerande och cancerframkallande. 

PAH-föreningarna delas in i olika delgrupper beroende på molekylvikt där PAH-L har låg, 

PAH-M har medelhög och PAH-H har hög molekylvikt. De lättare PAH-föreningarna har 

generellt en högre vattenlöslighet och flyktighet än de tyngre föreningarna. Människors 

exponering av PAHer sker både från inandning av förorenad luft och konsumtion av 

förorenad mat och vatten. PAHer bildas när organiska material hettas upp eller vid 

ofullständig förbränning [12]. 

 

Flyktiga organiska föreningar (VOC) 

Vid en undersökning av flyktiga organiska föreningar (VOC) kan flera hundra olika ämnen i 

inomhusluften detekteras. Summan av alla enskilda VOC benämns som totala halten VOC 

(TVOC-halten). De flesta är vanliga även i utomhusluften, men då i betydligt lägre 

koncentrationer än inomhus. VOC frigörs vid ofullständig förbränning av exempelvis bensin, 

olja och trä. Avdunstning från lösningsmedel och bensin räknas också in. Den dominerande 

källan är dock emissionen från byggnads- och inredningsmaterial och det är framför allt vid 

nybyggnation eller renovering som högre halter förekommer. Efter några månader eller mer 

klingar emissionerna av och det är då främst de flyktiga ämnen som bildas från till exempel 

hygienartiklar, matlagning, städning och hobbyverksamhet som är de största källorna [13]. 

VOC-ämnen som förekommer i inomhusmiljön kan inte direkt kopplas till hälsoeffekter. 

Ämnena kan dock indikera att det finns skador i byggnaden, vilket i sin tur eventuellt kan 

orsaka hälsobesvär för människor. Det finns inga gränsvärden i Sverige för god luftkvalitet i 

innemiljöer. Genomsnittsvärde i svenska bostäder för TVOC är ungefär 200 till 300 μg/m3 

[13]. Beskrivning av några analyserade ämnen, se nedan. 
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Ämne Beskrivning 
1-Butanol Ämnet används som lösningsmedel i lacker, färger och limmer. Vanligt förekommande i spackel 

och golvlim och avges även från fuktig mineralullsisolering. 

2-etyl-1-hexanol Är en alkohol som kan tyda på en alkalisk nedbrytning av olika material beroende på fukt, men 

kan även avges från lim och nytt PVC-material. Den kan även finnas i målarfärger och lacker. 

Texanol och TXIB Tillhör gruppen mjukgörare. De förekommer i exempelvis PVC-mattor, färger, lim, spackel och 

fogmassor. 

 

Bensen 

Bensen sprids från olika källor som exempelvis bensinbilar, småskalig vedeldning och 

cigarettrök. Bensenhalterna har sjunkit sedan katalytisk avgasrening för fordon och minskad 

bensenhalt i bensin infördes i början på 1990-talet. Trots detta står biltrafiken för den största 

källan till utsläpp av bensen. Småskalig vedeldning kan även bidra en stor del till utsläppen. 

Bensen finns i både inom- och utomhusluft. Människor blir främst exponerade av ämnet 

genom inandning. Ingen säker exponeringsnivå kan rekommenderas, men det finns rikt- och 

gränsvärden. Bensen är klassificerad som cancerframkallande för människa av IARC [14].  

 

Metod 
Gräns- och riktvärden  

Vid riskbedömningen jämförs den uppmätta exponeringen med Naturvårdsverkets 

referenskoncentrationer (RfC) och riskbaserade koncentrationer (RISKinh) samt 

arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden, se tabell 1. Vid beräkning av dessa riktvärden 

utgår man från toxikologiska referensvärden. Vissa ämnen kan medföra negativa hälsoeffekter 

enbart om en tröskeldos överskrids, och för dessa ämnen utgörs referensvärdet av 

referenskoncentrationen (RfC) för inandning [15]. Det finns ett RfC för PAH-L som är satt till 

4 µg/m3 [12].      

 

Ämnen som är mutagena och cancerogena anses kunna påverka hälsan oavsett dos och ingen 

exponering är riskfri. För genotoxiska cancerogena ämnen utgår riktvärden från en accepterad 

cancerrisknivå. Risken anger en ökad risk att drabbas av cancer med ett extra cancerfall per 

100 000 exponerade individer under en livstid. Denna risknivå omsätts till enhetsrisk RISKinh 

för exponering via inandning [15]. Den sammanlagda RISKinh för PAH-M är 0,0055 µg/m3 

och för PAH-H 0,00055 µg/m3, vilket har beräknats genom ett viktat medelvärde för de PAH-

föreningar som ingår i respektive grupp [12]. 
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Arbetsmiljöverkets har hygieniska gränsvärden och bland annat nivågränsvärden (NGV) som 

gäller för ett arbetspass på åtta timmar. NGV är bindande och får inte överskridas [16].  

 

Tabell 1. Naturvårdsverkets referenskoncentrationer (RfC) och riskbaserade koncentrationer (RISKinh) samt  

Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde för exponering under en arbetsdag på 8 timmar. Halterna är angivna i 

µg/m3 [15, 16].  

Ämne 
µg/m3 

RfC 

 

RISKinh 

 

Nivågränsvärde  

Bifenyl   1300 

Naftalen 4  50000 
Acenaftylen    

Acenaften    

Summa PAH-L 4   

9H-Fluoren  0,022  
Fenantren  0,022  

Antracen  0,022  

Fluoranten  0,00022  

Pyren  0,011  

Summa PAH-M  0,0055  

Benso(g,h,i)perylen  0,00055  

Benso(a)antracen  0,0022  

Krysen  0,00037  

Benso(b)fluorantren  0,00011  

Benso(k)fluorantren  0,00022  

Benso(a)pyren  0,000011 2 

Indeno(1,2,3,-cd)pyren  0,00011  

Dibenso(ah)antracen  0,00001  

Summa PAH-H  0,00055  

o-kresol 500*  4500 

m- och p-kresol 500*  4500 

Bensen  1,7 1500 

* RfC för Kresol 
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Resultat 
Provtagning av inomhusluft genomfördes den 25 till 26 maj 2021 av SWECO Sverige AB [1]. 

Laboratorieanalyser av luftprover är gjorda av Eurofins Pegasuslab AB. Luftproverna 

analyserades med avseende på bifenyl, dibensofuran, klorfenol, kloranisol, kresol, PAH samt 

VOC, se bilaga 1. 

Alla ämnen i gruppen PAH-H samt klorfenoler och kloranisoler var under den analytiska 

rapporteringsgränsen. För PAH-M var endast 4 värden av antracen och 3 värden av pyren 

under den analytiska rapporteringsgränsen. För de flesta ämnen i gruppen PAH-H var 

rapporteringsgränsenen över riktvärdet, vilket visas med orange markering i bilaga 1.  

Medelvärde, max- och minvärden för bifenyl, dibensofuran, kresol och PAH-L, PAH-M och 

PAH-H samt jämförande riktvärde visas i tabell 2. Hälsobaserade riktvärden saknas för 

bifenyl, dibensofuran och triklorfenoler. För att beräkna summan av PAH-M och PAH-H så 

användes halva halten av rapporteringsgränsen för att kunna sammanställa mätdata, enligt 

vedertagen praxis.  

 

Tabell 2. Godsmagasinets analysresultat i inomhusluft för bifenyl, dibensofuran, kresol samt PAH-L, PAH-M 

och PAH-H. Medel-, max- och minvärden anges samt jämförande riktvärde. Halterna är angivna i µg/m3. Värden 

markerade i fet stil är över riktvärde och kursiv stil är under rapporteringsgränsen. 
Ämne (µg/m3) Medel Max Min Riktvärde 

Rfc 
Bifenyl 0,022 0,035 0,007 - 

Dibensofuran 0,053 0,09 0,025 - 

Naftalen 0,142 0,24 0,062 4  

Acenaftylen 0,0022 0,0037 0,0008  

Acenaften 0,044 0,061 0,018  

Summa PAH-L 0,19   4  

o-kresol 0,008 0,01 0,0026 - 

m- och p-kresol 0,022 0,03 0,0075 - 

Summa kresol 0,030   500 

     

Ämne (µg/m3) Medel Max Min Riktvärde 

RISKinh 
9H-Fluoren 0,027 0,037 0,013 0,022  

Fenantren 0,061 0,14 0,024 0,022  

Antracen 0,0010 0,0017 0,0017 0,022  

Fluoranten 0,005 0,011 0,0011 0,00022 

Pyren 0,0010 0,0026 0,001 0,011 

Summa PAH-M 0,095   0,0055 

     
Benso(g,h,i)perylen 0,00064   0,00055 

Benso(a)antracen 0,00032   0,0022 

Krysen 0,00032   0,00037 

Benso(b)fluorantren 0,00064   0,00011 

Benso(k)fluorantren 0,00064   0,00022 

Benso(a)pyren 0,00064   0,000011 

Indeno(1,2,3,-cd)pyren 0,00064   0,00011 

Dibenso(ah)antracen 0,00064   0,00001 

Summa PAH-H 0,0045   0,00055 
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Medelvärde, min- och maxvärden för VOC samt jämförande riktvärde och normalintervall 

visas i tabell 3. 

 

Tabell 3. Godsmagasinets analysresultat i inomhusluft för VOC.  Medel-, max- och minvärden anges samt 

normalintervall och jämförande riktvärde. Halterna är angivna i µg/m3.  
Ämne 

µg/m3 

Medel Max Min Normal-

intervall* 

RISKinh 
 

Nivågränsvärde 

 

Total VOC  66 180 7  - - 

1-Butanol 0,75 1,8 0,053 < 3   

Bensen 0,14 0,16 0,12  1,7 1500 

2-etyl-1-hexanol 0,84 2,2 0,063 < 3-5   

Texanol 1,1 3,3 0,018 < 5   

TXIB 3,0 8,9 0,044 < 5   

* Normalintervall enligt Pegasuslab [17]. 
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Diskussion  

Många av de föroreningar som påvisats i Godsmagasinet är ämnen som finns både i inomhus- 

och utomhusluften. Mätningar på Godsmagasinet har endast utförts inomhus, vilket kan 

betyda att vissa föroreningar kommer från inträngande luft. På Hornsgatan i Stockholm 

varierar halterna av 14 uppmätta PAH mellan 0,1 och 0,2 µg/m3 och under 2010 var 

medelvärdet för bens(a)pyren (BaP) 0,00024 µg/m3 [18]. 

 

Resultaten visar att den enda ämnesgrupp där riktvärdet överskrids är för PAH-M och PAH-

H. För alla ämnen inom grupp PAH-H var halterna under analyslaboratoriets 

rapporteringsgräns, men rapporteringsgränsenen var för de flesta ämnen över riktvärdet. För 

att kunna beräkna summan av PAH-H så användes halva halten av rapporteringsgränsenen, 

vilket betyder att halten för dessa ämnen kan både över och underskattas.  

 

Akuttoxiciteten för PAH är låg till måttlig men långtidsexponering för höga doser av PAH har 

visats ge skador på immunsystemet, levern och njuren samt påverka hormonsystemen [19]. 

PAH-föreningar i grupperna PAH-M och PAH-H visar på carcinogena egenskaper [12].  

 

Riktvärdet för PAH-M är 0,0055 µg/m3 och den uppmätta medelhalten för gruppen PAH-M 

överskrider riktvärdet 17 gånger. Riktvärdet för PAH-H är 0,00055 µg/m3 så den beräknade 

medelhalten för gruppen PAH-H överskrider riktvärdet 8 gånger. Bens(a)pyren (BaP) bedöms 

vara en av de mest toxiska och klassas som carcinogen för människa, grupp 1, enligt 

International Agency for Research on Cancer (IARC) [20]. WHO:s Air Quality Guidelines för 

Europa rekommenderar ett hälsobaserat riktvärde på 0,00012 µg/m3 för bens(a)pyren [21]. En 

livslång exponering av BaP vid denna halt skulle motsvara en riskökning med 1 fall per 100 

000 exponerade. Det beräknade medelvärdet för BaP är 0,00064 µg/m3, således 6 gånger över 

det hälsobaserade riktvärdet. 

 

PAH bedöms vara ämnen utan tröskeleffekter, varför negativa effekter inte kan uteslutas vid 

låg exponering. All exponering får därför ses som oönskad och halterna av PAH i luft 

rekommenderas hållas så låga som möjligt. Den allvarligaste hälsorisken vid exponering för 

PAH är att flera av dem är cancerframkallande. Riktvärden är satta utifrån en 

livstidsexponering. De uppmätta halterna överstiger RISKinh-värden för både PAH-M och 

PAH-H. Värdet är baserat på en ökad risk för cancer med 1 fall per 100 000 och en riskökning 

högre än så brukar inte anses acceptabel.  

 

Vid inomhusproblem är lukt av olika slag vanligt. Det kan vara lukt som beskrivs som fuktig, 

möglig, instängd eller mer ospecifik som obehaglig, stickande, kemisk eller illaluktande. I 

samtliga prover av klorfenoler och kloranisoler var halterna under laboratoriets analytiska 

rapporteringsgräns vilket betyder att halterna kan vara både lägre och högre än rapporterat.   

Människans lukttröskel är extremt låg för främst 2,4,6-trikloranisol och 2,3,4,6-

tetrakloranisol. En studie har visat att så låga nivåer som 0,013 µg/m3 av 2,4,6-trikloranisol 

kunde detekteras av deltagarna och några få deltagare detekterade även lägre nivåer av 2,4,6-
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trikloranisol på 0,0031 µg/m3, vilket är i paritet med rapporteringsgränsen av 2,4,6-

trikloranisol i denna undersökning [7]. Inomhusmiljön kan upplevas på olika sätt eftersom 

den individuella känsligheten skiljer sig åt mellan olika människor, så resultatet kan innebära 

att människor som vistas i godsmagasinet kan besväras av lukt.  

 

Medelhalten av TVOC är 66 µg/m3 och maxhalten 180 μg/m3. Genomsnittsvärdet för TVOC i 

svenska bostäder är ungefär 200 till 300 μg/m3, vilket inte ger några indikationer på avvikande 

emissioner från byggnadsmaterial eller verksamhet i Godsmagasinet. I Sverige är 

allmänbefolkningen exponerad för halter av bensen på ungefär 1 till 2 µg/m3.  Det är liknande 

halter i inomhusluften i bostäder samt i utomhusluften, men i starkt trafikerade miljöer kan 

högre halter förekomma [22]. De halter av bensen som har uppmätts i Godsmagasinet 

underskrider Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde för en arbetsdag med god marginal. 

 

Beräknade riktvärden av PAH utgår från livstidsriktvärden och innebär följaktligen en 

överskattning av risk när det kommer till en arbetsplats där endast vuxna individer förväntas 

vistas under arbetstid. Arbetsmiljöverkets nivågränsvärde för en 8-timmars arbetsdag är 2 

µg/m3 för benso(a)pyren. Uppmätta halter av PAH var dock under den analytiska 

rapporteringsgränsen vilket betyder att halten för dessa ämnen både kan över och 

underskattas. Barn är särskilt känsliga för miljöfaktorer i den omgivande miljön och påverkas 

ofta mer av dem än vuxna. Därför är det extra viktigt att kvaliteten på den luft som barn andas 

in inte är ohälsosam. Om man i framtiden planerar att bedriva verksamhet såsom förskola i 

Godsmagasinet bör man beakta att barnen skulle kunna exponeras för oacceptabla halter av 

PAH även under ”barnens arbetsdag”. Sammanfattningsvis så ser vi att nivåerna av PAH är 

över riktvärdena varför negativa effekter inte kan uteslutas vid exponering. All exponering får 

därför ses som oönskad och halterna av PAH i luft rekommenderas vara så låga som möjligt. 

Vid ombyggnation förändras dock förutsättningarna för godsmagasinet och ny riskbedömning 

bör utföras efter ny luftprovtagning. 
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Bilaga 1. 
Godsmagasinets analysresultat för bifenyl, dibensofuran, ämnen inom gruppen PAH-L, PAH-M och PAH-H, 

kresol samt VOC i inomhusluft. Den miljötekniska provtagningen är genomförd av Sweco och analyserna 

genomförda av Eurofins Pegasuslab AB [1]. Halterna är angivna i µg/m3. Orange markering innebär att 

rapporteringsgränsenen är över riktvärdet. 
Ämne (µg/m3) 1 2 3 4 5 6 

Bifenyl 0,03 0,035 0,0072 0,02 0,016 0,025 

Dibensofuran 0,043 0,048 0,025 0,063 0,051 0,09 

Naftalen 0,12 0,13 0,062 0,17 0,13 0,24 

Acenaftylen 0,0019 0,0025 0,0008 0,002 0,0037 0,0025 

Acenaften 0,043 0,061 0,018 0,059 0,027 0,054 

9H-Fluoren 0,02 0,024 0,013 0,037 0,032 0,035 

Fenantren 0,035 0,024 0,041 0,056 0,071 0,14 

Antracen ˂ 0,0013  ˂ 0,0012 ˂ 0,0014 ˂ 0,0013 0,0017 0,0017 

Fluoranten 0,0023 0,0011 0,0062 0,0038 0,0037 0,011 

Pyren ˂ 0,00064 ˂ 0,00062 0,001 ˂ 0,00065 0,0012 0,0026 

Benso(g,h,i)perylen ˂ 0,0013 ˂ 0,0012 ˂ 0,0014 ˂ 0,0013 ˂ 0,0013 ˂ 0,0012 

Benso(a)antracen ˂ 0.00064 ˂ 0,00062 ˂ 0,00071 ˂ 0,00065 ˂ 0,00064 ˂ 0,00060 

Krysen ˂ 0,00064 ˂ 0,00062 ˂ 0,00071 ˂ 0,00065 ˂ 0,00064 ˂ 0,00060 

Benso(b)fluorantren ˂ 0,0013 ˂ 0,0012 ˂ 0,0014 ˂ 0,0013 ˂ 0,0013 ˂ 0,0012 

Benso(k)fluorantren ˂ 0,0013 ˂ 0,0012 ˂ 0,0014 ˂ 0,0013 ˂ 0,0013 ˂ 0,0012 

Benso(a)pyren ˂ 0,0013 ˂ 0,0012 ˂ 0,0014 ˂ 0,0013 ˂ 0,0013 ˂ 0,0012 

Indeno(1,2,3,-cd)pyren ˂ 0,0013 ˂ 0,0012 ˂ 0,0014 ˂ 0,0013 ˂ 0,0013 ˂ 0,0012 

Dibenso(ah)antracen ˂ 0,0013 ˂ 0,0012 ˂ 0,0014 ˂ 0,0013 ˂ 0,0013 ˂ 0,0012 

o-kresol 0,01 0,011 0,0026 0,0045 0,0097 0,0097 

m- och p-kresol 0,027 0,03 0,0075 0,011 0,032 0,023 

2,4,6-trikloranisol ˂0,0026 ˂0,0025 ˂0,0028 ˂0,0026 ˂0,0026 ˂0,0024 

2,3,4,6- och 2,3,5,6-

tetrakloranisol 
˂0,0013 ˂0,0012 ˂0,0014 

˂0,0013 ˂0,0013 ˂0,0012 

Total VOC 60 80 7 20 180 50 

1-Butanol 1 1,8 0,053 0,15 1,1 0,42 

Bensen 0,14 0,16 0,12 0,14 0,14 0,13 

2-etyl-1-hexanol 1,2 2,2 0,063 0,11 1 0,47 

Texanol 1,9 3,3 0,018 0,03 1,1 0,23 

TXIB 2,6 5,2 0,044 0,12 8,9 0,92 
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Arbets- och miljömedicin 
Arbets- och miljömedicin är ett samarbete mellan 

regionerna i Örebro, Sörmland, Värmland och 

Västmanland. Vi finns vid Universitetssjukhuset 

Örebro men vårt uppdrag är att arbeta för en god 

hälsa i en bra miljö i alla fyra län. 

 

Vårt arbete rör sambandet mellan hälsa och ohälsa 

i relation till olika typer av exponeringar i 

arbetsmiljön, boendemiljön och den yttre miljön. 

 

Besök vår webbplats för att läsa mer om oss. Där 

kan du även anmäla dig till vårt nyhetsbrev. 

 

www.regionorebrolan.se/amm 
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