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Förfrågan från Alingsås kommun 
 
Alingsås kommun, Tekniska kontoret, har bett Västra Götalandsregionens Miljö-
medicinska Centrum (VMC) att göra en bedömning av eventuella hälsorisker för när-
boende kring den gamla gasverkstomten i samband med saneringen av denna.  
 
Saneringen av området beräknas kunna påbörjas i slutet av oktober eller i början av 
november 2010. 
 
 
Underlag för bedömningen 
 
Emission från två inlämnade prover, kv Ljuset, Alingsås. Lars Rosell, SP Kemi och 
Materialteknik, rapport daterad 2010-06-03. 
 
Lufthalter kring utgrävning av förorenad mark i kvarteret Ljuset i Alingsås. WSP 
Environmental, Sara Janhäll, rapport juni 2010. 
 
Miljökontrollprogram samt mätbara åtgärdsmål och åtgärdskrav. Sanering av kv. Ljuset 
(Alingsås gasverk) Alingsås kommun. WSP Environmental, Ellen Samuelsson, rapport 
daterad 2010-05-27. 
 
Anmälan om sanering av kv. Ljuset (Alingsås gasverk) Alingsås kommun. WSP 
Environmental, Ellen Samuelsson, rapport daterad 2010-06-01. 
 
Sanering av kv Ljuset (Alingsås gasverk) Förfrågningsunderlag. Rapport åtgärds-
förberedande undersökning. Sweco, granskningshandling daterad 2010-04-27. 
 
Rapport från SWECO VIAK, Huvudstudie av föroreningar Kv Ljuset 2, inklusive 
Centrum 1:1 och 1:17. Daterad 2005-02-28. 
 
Alingsås Tekniska kontoret. Ansökan om medel för sanering av Alingsås gasverk, 
daterad 2009-04-23. 
 
Uppgifter från Tekniska kontoret, bl a kartan i bilaga 1. 
 
 
 
Bakgrund 
 
Området som ska saneras är kvarteret Ljuset 2 där det tidigare funnits ett gasverk. 
Gasverket var i drift mellan 1939 till 1956 då gastillverkningen upphörde. Kommunen 
planerar att bebygga delar av tomten med bostäder, inom övriga delar ska Alingsås 
Energi och Alingsåshem fortsätta att bedriva sin verksamhet. Omfattande undersök-
ningar av kv Ljuset i form av provgrävningar och provborrningar har utförts under 
vintern 2009-2010 av Sweco. 
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Besök på plats  
 
Inför de provgrävningar och provborrningar som skulle utföras under vintern 2009-2010 
gjordes ett besök på området den 18 december 2009. Deltog vid besöket gjorde Anna 
Hansson, Tekniska kontoret (projektledare), Jörgen Claesson och Susanna Olsson från 
Miljöskyddskontoret, Ellen Samuelsson, WSP samt Lars Barregård och Sandra 
Johannesson från VMC.  
 
 
Boende i närområdet 
 
Området är beläget i centrala Alingsås och runt omkring området finns bostäder och 
arbetsplatser. På området idag finns en huvudbyggnad samt uthus som ska rivas i sam-
band med saneringsprojektet. 
 

 
Figur 1. Vänstra bilden: området bakom huvudbyggnaden med uthusen längst till 
vänster. Högra bilden: huvudbyggnadens baksida. På båda bilderna ses närliggande
bostadshus på kvarteret Klockan. 

 

 
 
En karta har erhållits från kommunen där antalet boende i närområdet ritats in (bilaga 
1). Det största närbelägna bostadsområdet är det nybyggda kvarteret Klockan där husen 
ligger ca 20-100 m från gasverkstomtens gräns (på andra sidan Lillån). På Klockan bor 
sammanlagt 157 personer i lägenheter och på området finns även två lekplatser. Sydväst 
om Ljuset ligger kvarteret Tigern där totalt 36 personer bor i hyreslägenheter. Intill 
kvarteret Tigern finns en högstadieskola (Gustav Adolf skolan). Två äldre hus är be-
lägna väster om det inhägnade området på kv. Violen där sammanlagt 8 personer bor, 
och på andra sidan Säveån ligger en fastighet med 3 boende. Sammanlagt bor därmed 
204 personer inom en radie av ca 150 m från den gamla gasverkstomten. På ca 200 m 
avstånd, på andra sidan Säveån, ligger en högstadieskola samt en ishall. Enligt uppgift 
från Tekniska kontoret finns ingen närbelägen förskola. De lekplatser som finns i när-
området förefaller vara de två som finns på kvarteret Klockan på andra sidan Lillån. På 
andra sidan V Ringgatan ligger polishuset, som har ca 100 anställda.  
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Föroreningar på området 
 
Verksamheten vid Alingsås gasverk har orsakat föroreningar i fast och flytande form i 
mark och grundvatten inom kv Ljuset. I anslutning till platser där flytande biprodukter 
hanterats och lagrats är jorden förorenad av stenkolstjära. Stenkolstjära innehåller en 
mängd olika kolväten, och tjärans sammansättning varierar beroende på ursprung och 
framställning. Höga halter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) har uppmätts vid 
det f.d. apparathuset, högtrycksbehållaren och gasklockan samt i utströmningsområdet 
mot Lillån. Indikationer på fri fas av tjära har observerats i några provpunkter. Fyll-
nadsmassor inom området (kol, koks och slagg) innehåller förhöjda halter av PAH. 
Även förhöjda halter av cyanid har påträffats i vissa delar av området, cyanidföreningar 
härstammar från processen då gasen renades med myrmalm. I vissa ytliga fyllnads-
massor har även hittats förhöjda halter av metaller, såsom arsenik, barium, bly, kad-
mium och zink.  För mer information om föroreningssituationen på området hänvisas 
till rapport från WSP, Anmälan om sanering av kv Ljuset (Alingsås gasverk).  
 
 
 
Emissioner av flyktiga ämnen 
 
För att få en uppfattning om emissioner av flyktiga ämnen till luft från förorenade jord-
massor som friläggs i samband med schaktningen av området har emissionsmätningar 
samt efterföljande spridningsberäkningar gjorts efter förslag från VMC. 
 
 
Emissionsförsök 
 
Jordprover har tagits från området vid de provborrningar och provgrävningar som gjorts 
under senvintern 2010. Två typer av jordprover valdes ut av WSP, ett från området med 
högtrycksbehållaren (märkt SO10214, 1-2 m) och ett vid det f.d. apparathuset (märkt 
(SO10215, samlingsprov), båda från delområde E, se WSP rapport. Båda jordproverna 
har bedömts vara kraftigt förorenade, det första (märkt SO10214, 1-2 m) var av kleti-
gare karaktär och det andra (märkt (SO10215, samlingsprov) var fastare och hade en 
tydligare lukt av tjära. Samlingsprovet innehöll högre halter av PAH än det första från 
högtrycksbehållaren. Båda hade dock en tydlig lukt av kolväten. Analys av emissioner 
av flyktiga organiska föreningar, s.k. VOC, har utförts av SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. För utförlig information om analyser och förfarande se rapport. Pro-
verna placerades i behållare med känd luftomsättning, luftprov från behållarna togs 
inom 15 minuter samt efter 11 (prov SO10214) respektive 24 timmar (prov SO10215). 
Emissionen, och avklingningen, av total-VOC följdes även med direktvisande instru-
ment. Prov SO10214 hade en betydligt högre initial emission som avklingade relativt 
snabbt. Det andra provet (SO10215) hade betydligt lägre emission av kolväten, med en 
långsammare avklingning. De luftprover som tagits ut analyserades med termisk 
desorption och gaskromatografi, och emissionerna av huvudkomponenterna i provet 
samt bensen angavs sedan som emitterad mängd per yta och tidsenhet (mg/m2h). Emis-
sionsfaktorer har beräknats för följande ämnen: bensen, toluen, xylener (inkl liten 
mängd styren), inden, naftalen, metylnaftalener samt total-VOC (som 
toluenekvivalenter). Sammanfattningsvis emitterade provet från högtrycksbehållaren 
(SO10214) mer av de flesta ämnena.    
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Spridningsberäkning 
 
Emissionsdata användes sedan som utgångspunkt för spridningsmodelleringar, utförda 
av WSP Environmental. Genom att anta en emissionsyta och använda sig av en sprid-
ningsmodell har halter av de ämnen som i huvudsak emitterades från jordproverna be-
räknats på olika avstånd (i vindriktningen) från det tänkta schaktet på gasverksområdet. 
Den frilagda ytan som använts vid beräkningarna har uppskattats av Anders Bank 
(Structor Miljö Göteborg AB) till 100 m2. Vid beräkningarna har emissionsfaktorerna 
från de första 15 min använts, dvs då proverna emitterade som mest vilket antas efter-
likna nygrävt schakt. Haltbidragen är beräknade för en situation mitt på dagen med klart 
väder, temperatur 15 ºC och vindhastighet 1 m/s (basfallet). Meteorologin har sedan 
varierats något (vindhastighet, regn, stilla sommarnatt) för att åskådliggöra hur detta 
påverkar beräknade halter i omgivningen. Halter har beräknats för avstånden 0 m 
(schaktkanten), 10 m, 30 m, 50 m, 100 m samt 150 m från området som grävts ut. För 
utförligare information hänvisas till WSP:s rapport.   
 
I nedanstående tabell, som hämtats ur WSP:s rapport, visas beräknade haltbidrag av de 
fem ämnen som kunde uppmätas i högst halt vid emissionsförsöket samt för bensen, för 
det meteorologiska basfallet (15 ºC och 1 m/s). Tabellen anger beräknade haltbidrag 
från en yta med jordprov som det från högtrycksbehållaren, vilket var det prov som 
emitterade mest.  
 
 
Tabell 1. Beräknade haltbidrag (µg/m3) av olika kolväten på olika avstånd från källan. 

Avstånd från 
schakten 

0 meter 10 meter 30 meter 50 meter 100 
meter 

150 
meter 

Toluen 17 4,3 1,1 0,5 0,2 0,1 
Bensen 0,02 0,005 0,001 0,001 0,0002 0,0001 
Xylener 230 59 15 6,7 2,2 1,2 
Inden 41 10,8 2,7 1,2 0,4 0,2 
Naftalen 43 11,2 2,8 1,3 0,4 0,2 
Metylnaftalener 1,8 0,5 0,12 0,05 0,02 0,01 
total-VOC (som 
toluen) 

500 130 32 15 4,9 2,6 

 
 
Haltberäkningar med data gällande emissioner efter 11 timmar gav lägre haltbidrag 
eftersom emissionerna avklingar med tiden, exempelvis blev haltbidraget av naftalen på 
30 m avstånd 0,7 µg/m3 och för toluen 0,3 µg/m3 (vid beräkningar med samma förut-
sättningar som i tabell 1).   
 
Det andra provet från apparathuset emitterade lägre halter av alla ämnen utom för ben-
sen och metylnaftalener, där haltbidraget på 30 m avstånd från källan beräknats till 
0,008µg/m3 (bensen) respektive 0,2 µg/m3 (metylnaftalener). Beräknat haltbidrag av t 
ex naftalen var 0,6 µg/m3 och för toluen 0,1 µg/m3. 
 
Tabell 1 visar att halterna avtar snabbt med avståndet till källan. Varieras de meteorolo-
giska faktorerna, t ex ökas vindhastigheten till 3 m/s, innebär detta att halterna närmast 
källan sjunker pga ökad utspädning. I spridningsberäkningen beräknades även halt-
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bidrag vid en stilla sommarnatt som ett värsta scenario (15 ºC och i princip ingen vind), 
men då saneringsarbetet väntas kunna påbörjas först under senhösten är detta scenario 
inte längre aktuellt.  
 
 
 
Riskbedömning  
 
I den riskbedömning som görs här tas enbart hänsyn till allmänbefolkningens expone-
ring. Fokus på riskbedömningen ligger på de närboendes risk för att exponeras för för-
oreningar från området. De exponeringsvägar som i princip skulle kunna vara aktuella i 
samband med saneringen av området är inandning av damm, inandning av ångor, hud-
upptag samt förtäring av jord.  
 
 
Förtäring och hudupptag 
 
När det gäller hudkontakt och förtäring av jord kräver detta att obehöriga kan ta sig in 
på området och komma i kontakt med jorden. Då det gäller förtäring av jord är denna 
risk främst kopplad till små barn med ett hand-till-mun beteende. Äldre barn som 
leker/gräver i jord och därmed riskerar att få föroreningar på händerna riskerar ett hud-
upptag samt ev. förtäring av jord via smutsiga händer. För att förhindra att barn kommer 
i direktkontakt med den förorenade jorden rekommenderas att hela området hålls inhäg-
nat och låst under hela tiden som arbetet med att sanera området pågår. Under förutsätt-
ning att området hålls avspärrat, bedömer vi att risken för hudkontakt och förtäring av 
jord är liten.  
 
 
Inandning 
 
Flyktiga ämnen 
De flyktiga kolväten som emitterades från jordprover tagna på det förorenade området 
(och som sedan användes vid spridningsberäkningen) är ämnen som man normalt hittar 
vid mätningar i omgivningsmiljö. Samtliga härrör från ofullständig förbränning såsom t 
ex trafikavgaser, industriella processer, vedeldning, oljeeldning, tobaksrök mm. Några 
(t ex xylen och toluen) finns i lösningsmedel, färger mm. 
  
Beräknade haltbidrag (dvs tillskott till de halter som vanligtvis kan uppmätas i luften) 
till omgivningen kring det område som ska grävas ut har beräknats med hjälp av sprid-
ningsmodellering och angivits för ett antal olika flyktiga kolväten (se tabell 1). När-
maste bostadshus ligger ca 30 m från det aktuella området som ska saneras och risk-
bedömningen utgår därför från exponeringen för de som bor närmast. Halterna avtar 
med ökat avstånd från källan och människor som bor längre ifrån området exponeras 
således för lägre halter.  
 
Det bör poängteras att emissionsförsök och spridningsberäkningar har gjorts på ett par 
av de mest förorenade jordproverna inom området och denna föroreningsgrad finns 
således endast på en begränsad del av området. Spridningsberäkningar gjordes också 
med mycket låg vindhastighet (1 m/s), vilket i praktiken är ovanligt. Val av jordprov 
och parametrar för spridningsberäkningar har således valts utefter något som kan liknas 
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vid ett ”värsta fall” scenario. Då saneringsarbetet väntas påbörjas först under senhösten 
kommer medeltemperaturen också vara lägre än den som använts i beräkningarna. 
Arbetet på området kommer dessutom inte att pågå dygnet runt, utan under dagtid på 
vardagar. Genomsnittshalterna av ovanstående ämnen under de månader som arbetet 
med saneringen väntas pågå väntas därmed bli lägre än de som beräknats.     
 
När det gäller inandning av toluen och xylener är påverkan på centrala nervsystemet 
den kritiska hälsoeffekten. De haltbidrag som enligt spridningsberäkningarna kan till-
föras de närmast boende av toluen (ca 1 µg/m3) och xylener (ca 15 µg/m3) är mycket 
låga och utgör ingen hälsorisk för boende i närområdet. Inga effekter på centrala nerv-
systemet uppstår vid dessa låga nivåer. Beräknade halter ligger också betryggande under 
de riktvärden för allmänbefolkningen, 300 µg/m3 för toluen och 200 µg/m3 för xylener, 
som tagits fram inom ett EU-projekt (Koistinen, 2008). Varken toluen eller xylener är 
klassade som cancerogena för människor. 
 
Högsta beräknade haltbidrag av bensen är lågt, ca 0,01 µg/m3, för de närboende som 
bor närmast området. Detta haltbidrag är betydligt lägre än de nivåer av bensen som 
man normal kan uppmäta i bostäder i Göteborg (median ca 0,6 µg/m3, Åkerström m fl., 
2009). Som jämförelse var nivåer uppmätta i centrala Alingsås (Kungsgatan vintertid 
2009) ca 1,4 µg/m3. Bensen är klassat som cancerframkallande för människor (klass 1) 
och Institutet för Miljömedicin (IMM) har rekommenderat en lågrisknivå på 1,3 µg/m3 
som långtidsmedelvärde (livstidsexponering). Denna nivå skulle teoretiskt medföra en 
livstids cancerrisk på 1/100 000. Det högsta haltbidrag som beräknats uppkomma för 
närboende vid saneringen av gasverkstomten ligger ca 100 gånger under lågrisknivån 
och innebär ingen ökad cancerrisk. 
  
Även haltbidraget av naftalen för de kringboende är lågt, ca 3 µg/m3 för boende på ca 
30 m avstånd. Rekommenderat riktvärde för naftalen (inomhusmiljö) är 10 µg/m3 för 
långtidsexponering (Koistinen, 2008). Naftalen är klassad 2B (möjligen cancerfram-
kallande för människor) av International Agency on Cancer research (IARC), men icke-
genotoxisk. Kritisk effekt är tumörer i näsan efter inflammation (baserat på djurförsök). 
Enligt vår bedömning innebär haltbidraget av naftalen ingen hälsorisk. 
 
För metylnaftalener och inden, som var de två övriga ämnena för vilka spridnings-
beräkning gjordes, finns inga riktvärden eller liknande för omgivningsmiljö. Emissionen 
av metylnaftalener från jordproverna var dock låg, betydligt lägre än för naftalen (som 
är mest närbesläktat i form av kemisk struktur). Det finns inte heller svenska hygieniska 
gränsvärden (gällande arbetsmiljö) för metylnaftalener, men i USA anges 45 mg/m3 
som 8-timmarsvärde för arbetsmiljö (NIOSH). Det ligger i nivå med det hygieniska 
gränsvärdet för naftalen i Sverige som är 50 mg/m3 (samma i USA). För inden var 
emissionerna i nivå med de som uppmättes för naftalen och bedöms också som låga.    
 
Bensen, toluen, xylener och naftalen har mätts inomhus i sovrum hos slumpvis ut-
valda personer ur allmänbefolkningen (36 st) i Göteborg (Åkerström m fl, 2009). 
Medianhalter av dessa ämnen var; bensen: 0,6 µg/m3, toluen: 6 µg/m3, xylener: 4 µg/m3 
och naftalen: 0,3 µg/m3. Således ligger haltbidragen av dessa ämnen som beräknats 
komma från förorenade jordmassor på gasverksområdet i samband med schaktning 
under eller mycket under (toluen respektive bensen), eller något över (xylen respektive 
naftalen) halter som normalt finns inomhus i vanliga bostäder.    
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Lukt kan väntas uppkomma kring området i samband med schaktning av de mest för-
orenade jordmassorna. Hur mycket det kommer att lukta är svårt att förutse, men beror 
på vindhastighet (ökad vind ger ökad utspädning), vindriktning, temperatur mm. Då 
arbetet väntas påbörjas i slutet av oktober/början av november och således ske mesta-
dels under vinterhalvåret kommer utomhustemperaturen att vara lägre vilket minskar 
avgången av flyktiga ämnen. Lukt kan ändå väntas uppkomma tidvis. Då tjära inne-
håller en uppsjö av olika kemiska föreningar är det inte möjligt att säga exakt vilka 
ämnen som luktar. Lukttrösklar (den lufthalt då människan kan känna lukten av ett 
ämne) finns angivna endast för ett fåtal ämnen. För de flesta kolväten gäller dock att 
lukt kan kännas vid nivåer som ligger långt under de halter då hälsoeffekter uppstår. 
 
Dammspridning  
För ämnen som har låg flyktighet är dammspridning den mest betydande källan till 
exponering. Dammspridning från området kan dock begränsas kraftigt om arbetet 
bedrivs enligt de föreskrifter och krav som kommer att ställas på entreprenören. 
Erfarenheter från andra förorenade områden där sanering utförts är att damning sällan är 
ett betydande problem om föreskrifter följs (muntlig kommunikation med Anders Bank, 
Structor Miljö AB). Dammbekämpande åtgärder är t ex bevattning och spridning av salt 
för att binda jorden. Även jordens naturliga fuktighet binder dammet.  
 
Ämnen med låg flyktighet är t ex många PAH-föreningar. PAH återfinns normalt i 
omgivningsluften och härrör även de från ofullständig förbränning. För vissa PAH i luft 
är lungcancer den kritiska effekten vid exponering för låga halter, som är det som kan 
vara aktuellt för närboende vid området. Det mest kända och studerade ämnet är 
bens(a)pyren. Ett hälsobaserat riktvärde för långtidsexponering för bens(a)pyren på 0,1 
ng/m3 har angetts av Institutet för Miljömedicin (IMM), vilket är satt med hänsyn till 
det totala innehållet av PAH där bens(a)pyren används som indikator. Denna nivå skulle 
teoretiskt motsvara en riskökning med 1 extra cancerfall per 100 000 exponerade. Med 
långtidsexponering avses exponering under en hel livstid (70 år).  
 
Genomsnittshalt av bens(a)pyren i jordprover tagna på området har erhållits från Sweco. 
Analysresultaten visar att merparten av jordproverna innehåller låga halter av 
bens(a)pyren, medianhalten för alla proverna låg under analysmetodens kvantifierings-
gräns (<0,03 mg/kg TS). För räkneexemplet nedan valdes 75-percentilen av 
bens(a)pyren halten i proverna, 2 mg/kg TS jord, vilket således är en överskattning med 
avseende på hela området.  
 
Som ett exempel på skattad exponering via dammspridning antogs ett tillskott om 50 
µg/m3 extra luftburet damm i omgivningen (som PM10), vilket skulle ge ett tillskott på 
0,1 ng/m3 av bens(a)pyren till omgivningsluften. Detta är högt räknat. Eftersom arbete 
inte sker hela tiden på området, utan endast under dagtid på vardagar kommer eventuellt 
tillskott av damm till omgivningen inte ske hela dygnet. Ett antaget tillskott på 0,05 
ng/m3 av bens(a)pyren under de sammanlagt 9 månader som saneringsarbetet pågår 
skulle innebära en försumbar ökning av livstidsrisken för cancer. Tillskottet är jämför-
bart med den variation i halter som finns mellan olika miljöer, t ex pga trafik, ved-
eldning mm. Genomsnittliga urbana bakgrundshalter av B(a)P, ligger kring strax under 
0,1 ng/m3 (baserat på urbana bakgrundsmätningar i Göteborg, Johannesson, 2008). 
Mätningar i starkt trafikerad miljö visar ofta högre halter. 
 

9 



Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum  14 juni 2010 
 
Miljömedicinsk bedömning avseende sanering av kv Ljuset (Alingsås gasverk) 

Innehållet av metaller som arsenik, bly och kvicksilver i de jordprover som tagits på 
området är lågt för övervägande delen av proverna. För t ex arsenik var halten i mer-
parten av jordproverna som analyserats under analysmetodens kvantifieringsgräns (van-
ligtvis <0,2 mg/kg TS).  
 
Cyanidföreningar bildades då gasen, som var förorenad med bland annat vätecyanid 
och svavelväte, leddes genom myrmalm för att renas. Cyanid har reagerat med järn-
oxider i myrmalmen och föreligger på gasverkstomter i huvudsak som komplexa järn-
cyanidföreningar, mestadels som järn(III) ferrocyanid (ferric ferrocyanide, 
Fe4[Fe(CN)6]3) (Shifrin m fl, 1996). Förhöjda halter av cyanid har påträffats endast i ett 
fåtal av de jordprover som tagits på gasverksområdet.  
 
Artikeln av Shifrin ger en översikt av toxikologiska aspekter och hälsorisker med 
cyanidföreningar. Sammanfattningsvis beskrivs järn(III) ferrocyanid ha låg toxicitet och 
det är en fast, icke-flyktig förening. Med hjälp av konservativa exponeringsscenarion i 
relation till toxikologiska egenskaper bedömer författarna till ovan nämnda artikel att 
risken för hälsoeffekter på människor till följd av exponering för järncyanidföreningar 
på gamla gasverkstomter är låg. Man har då även tagit hänsyn till varierande pH och ev 
inverkan av UV-ljus. Förutsättningarna är sådana att bildningen av fri cyanid, den 
toxiska typen av cyanidföreningar, kan anses vara så liten att den saknar betydelse.  
 
Sammanfattande bedömning 
 
Under förutsättning att området hålls avspärrat kan förtäring av jord och hudkontakt 
förhindras. När det gäller inandning bedöms de haltbidrag av flyktiga kolväten som 
enligt spridningsberäkning kan uppstå vid närboendes bostäder intill området vara låga 
och ligga betryggande under nivåer då hälsoeffekter kan uppstå. Haltbidraget av bensen 
är lågt och bedöms vara försumbart när det gäller livstidsrisken för cancer. Detsamma 
gäller för PAH-föreningar som bens(a)pyren via inandning av damm, förutsatt att 
åtgärder vidtas för att förhindra dammspridning i området. Periodvis kan ändå lukt 
förekomma vid schaktning av de mest förorenade jordmassorna. Luktrösklar för flertalet 
flyktiga ämnen är generellt låga, vilket gör att lukt kan kännas vid nivåer långt under de 
när hälsoeffekter kan uppstå. Närboende kan dock tidvis besväras av lukt och eventuellt 
uppleva obehag och oro. Riskkommunikation är därför viktigt i sammanhanget.  
 
Bedömningen har skett i samråd med Gerd Sällsten, 1:e yrkes- och miljöhygieniker, adj. 
professor, Arbets- och miljömedicin. 
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