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Miljömedicinsk utredning angående styrenutsläpp från Nimbus Produktion i Mariestad AB 

Bakgrund 
 
Företaget Nimbus Produktion i Mariestad AB tillverkar båtar av glasfiberarmerad 
polyester. Den aktuella ansökan avser fortsatt verksamhet med en maximal förbruk-
ning av 300 ton polyesterråvara per år och utsläpp av högst 9 ton styren per år. 
 
 
 
Uppdraget 
 
Västra Götalandsregionens Miljömedicinska centrum (VMC) har på uppdrag av Lena 
Göransson Modigh, Miljöskyddsenheten, Länsstyrelsen Västra Götalands Län gjort en 
riskbedömning då det gäller styrenutsläppen och eventuella hälsorisker för närboende. 
 
Underlag för bedömning: 
 
− Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken med aktbilagor från Nimbus Produktion i 

Mariestad AB maj-2003 samt komplettering till ansökan daterad 2003-12-10. 
 
− Telefonkontakt med Lena Göransson Modigh, Miljöskyddsenheten, Länsstyrelsen 

i Västra Götalands Län. 
 
− Telefonkontakt med Lars Sylvén, Miljö-och Hälsoskyddsförvaltningen, Marie-

stads kommun. 
 
− Besök på plats av Gunilla Wastensson, VMC 2004-11-05. 
 
 
 
Företagets produktion, lokalisering och kringboende 
 
Företaget tillverkar fritidsbåtar av glasfiberarmerad polyester. Normal drifttid är var-
dagar 07.00-16.00 men enligt ansökan kan skiftgång bli aktuell i framtiden. I pro-
cessen används till största delen handlamineringstekniken, men sprutning av formen 
med gelcoat (båtens yttre färgskikt) görs innan handlamineringen påbörjas. Sedan 
2002 drivs ett projekt där den s.k. injiceringsmetoden provas som är en sluten pro-
duktionsmetod som ger betydligt mindre luftutsläpp av styren. Enligt företagets plane-
ring skall denna teknik successivt införas och så småningom fungera i stor skala i 
produktionen.  
 
Merparten av utsläppen av styren sker via sex utsläppspunkter på fabrikens tak. Fyra 
skorstenar, vardera 20 m höga står för huvuddelen av utsläppen medan de två lägre 
skorstenarna, vardera 11 m höga står för <10 % av utsläppen. Utsläpp av styren vid 
nuvarande produktion (173 ton förbrukning av polyester råvara) beräknas till 6,2 ton 
per år. Utsläppen av styren år 2010 beräknas till 8,8 ton per år vid en förbrukning av 
300 ton polyesterråvara per år under förutsättning att injiceringsmetoden successivt 
införs enligt plan. Om nuvarande tillverkningsmetoder behålls beräknas styren-
utsläppen till 10,8 ton per år vid samma förbrukningsvolym. Injiceringsmetoden 
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beräknas således reducera utsläppen med 2 ton till 2010. Några uppgifter om hur 
styrenemissionerna fördelar sig över arbetsdagen vid nuvarande eller vid planerad 
utökad produktion finns inte. 
 
Företaget, Nimbus Produktion i Mariestad AB, är lokaliserat till samhället Lugnås där 
det bor ca 1000 personer. Tillverkning av båtar har sedan 1960-talet bedrivits på den 
aktuella fastigheten, Björsäter 43:3 som är avsatt för industriändamål enligt kommu-
nens detaljplan. Fastigheten gränsar till E20 i sydost och i nordväst mot järnvägen. I 
nordost gränsar fabrikstomten till ett bostadshus som har ett avstånd till anläggningen 
på ca 100 m, i samma väderstreck ligger två industrifastigheter. I sydväst gränsar 
tomten till en idrottsplats och ett bostadshus som har ett avstånd på ca 100 m till 
fabriken. På andra sidan järnvägen och även i nordostlig riktning finns bostads-
områden med uppskattningsvis ca 100 bostadshus som ligger inom en radie av 500 m 
från anläggningen. I bostadsområdet på andra sidan järnvägen finns en skola och ett 
daghem med ungefär 200 skolelever och 40-45 daghemsbarn ca 300 m från fabriken, 
samt ett servicehus med ungefär 25-30 boende ca 200 m från anläggningen. Enligt 
Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen i Mariestad (Lars Sylvén) har det inte före-
kommit några klagomål från de kringboende angående styrenutsläppen från fabriken. 
 
 
 
Hälsorisker och riktvärden för styren 
 
Luktgränsen för styren varierar mycket mellan olika individer men brukar anges till 
mellan 70-350 µg/m3. Vid långvarig exponering för styren i arbetslivet har påverkan 
på nervsystemet i form av trötthet, huvudvärk och koncentrationssvårigheter noterats 
vid exponeringsnivåer på 100 000-200 000 µg/m3. På grundval av dessa effekter har 
man tagit fram riktvärden för allmänbefolkningens exponering där man utgått från de 
högre halterna i arbetslivet där man sett ogynnsamma effekter och sedan dividerat 
med en säkerhetsfaktor. Riktvärden för allmänbefolkningens exponering för styren 
har tagits fram av WHO (260 µg/m3) och Naturvårdsverket i USA (1000 µg/m3).  
 
Det finns också en viss misstanke att styren kan vara cancerframkallande, men några 
säkra belägg finns inte. Ämnet har av det internationella cancerforskningsinstitutet 
(IARC) klassats i grupp 2 B (”possibly carcinogenic to humans”). Baserat på de 
effekter man sett i arbetslivet (kromosomförändringar hos arbetare) har Institutet för 
Miljömedicin (IMM) rekommenderat en lågrisknivå för allmänbefolkningen på 
43 µg/m3 där man använt en säkerhetsfaktor på 1000 i beräkningen. Exponering vid 
lågrisknivån anses innebära en försumbar risk för påverkan på människa om man 
under hela sin livstid utsätts för en genomsnittskoncentration motsvarande lågrisk-
nivån. 
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Spridningsberäkning för styren och jämförelse med riktvärden och 
luktgräns 
 
En spridningsberäkning och riskbedömning av styrenutsläppen från Nimbus Produk-
tion AB utfördes 1990 av Studsvik på uppdrag av byggnadsnämnden i Mariestads 
kommun i samband med ett daghemsbygge. Spridningsberäkningen grundar sig på en 
gaussisk spridningsmodell som utnyttjar utsläppsdata från fabriken och statistik angå-
ende väderförhållanden. Styrenutsläppen beräknades till 11,25 ton/år baserat på då 
aktuella produktionsvolymer och en produktionsprocess där till övervägande del 
sprutlaminering av polyester och gelcoat (160+15 ton/år) användes förutom ett 
moment med pårullning av s.k. topcoat (10 ton/år). Luften ventilerades via tre skor-
stenar, vardera 20 m höga. I modellen togs hänsyn till att fläktarna hade olika flödes-
hastighet och gick med olika fart beroende på arbetsmoment (sprutning eller pårull-
ning av topcoat).  
 
Resultaten från spridningsberäkningen visade ett mycket lågt årsmedelvärde, 
0,12 µg/m3 på platsen för daghemmet ca 300 m i västnordvästlig riktning från fabri-
ken. Vinden blåser oftast från sydväst och årsmedelvärdet var följaktligen som högst 
ca 0,25 µg/m3 ca 200 m nordost om fabriken där det ligger ca 20 bostadsfastigheter 
men fortfarande långt under riktvärdet 43 µg/m3. Den halt som överskreds 15 timmar 
per månad (98-percentilen) låg överallt under luktgränsen för styren. Den nedre lukt-
gränsen för styren (70 µg/m3) överskreds för vissa närboende 0,1-0,2 % av tiden, vil-
ket innebär som mest 18 timmar på ett år för de ca 20 bostadsfastigheter som ligger 
200 m nordost om fabriken och 9 timmar per år för övriga närboende inom en radie av 
500 m från fabriken. 
 
Vid ovanstående beräkning 1990 var styrenavgången i genomsnitt 1,89 g/s under pro-
duktion och dygnsmedelemissionen var 0,59 g/s beräknat på ett styrenutsläpp om 
11,25 ton per år och en drifttid på 7,5 timmar per dag 220 dagar om året. Med nu-
varande produktion beräknat på ett utsläpp om 6,2 ton och med en drifttid på 9 tim-
mar per dag i 220 dagar beräknas styrenavgången till i genomsnitt 0,87 g/s under pro-
duktion och dygnsmedelemissionen till 0,33 g/s. Vid en ökad produktion med styren-
utsläpp motsvarande 9 ton per år och oförändrad drifttid blir styrenavgången i 
genomsnitt 1,26 g/s under produktion och dygnsmedelemissionen 0,47 g/s, dvs. högre 
än idag men lägre jämfört med 1990 då spridningsberäkningen gjordes.  
 
Även om spridningsberäkningen kan vara behäftad med en osäkerhet bedöms de 
beräknade genomsnittshalterna för styren klart understiga riktvärdena från IMM och 
WHO. Styrenhalterna överskred luktgränsen mycket sällan enligt spridningsberäk-
ningen. Risken för luktstörningar påverkas inte enbart av det totala utsläppet av styren 
utan också hur jämnt styrenutsläppen fördelar sig över arbetsdagen. Det finns inget 
underlag för hur styrenemissionerna kommer att fördela sig över dagen vid planerad 
utökad produktion, men om problem med luktstörningar för närboende uppstår kan en 
åtgärd vara att öka skorstenshöjden. 
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Övrigt 
 
Peroxider som används och lagras inom anläggningen (enligt ansökan max 250 kg) 
innebär en explosionsrisk om de inte hanteras enligt gällande föreskrifter. Vid en 
eventuell explosion är det framför allt de anställda som löper risk att skadas. De 
kringboende löper en ringa risk att skadas men materiella skador på intilliggande 
fastigheter kan inträffa. Med tanke på bl.a. explosionsrisken bedöms det inte som 
lämpligt att fastigheter som ligger nära anläggningen på industriklassad mark används 
som bostäder. I Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete” anges att skydds-
avståndet till anläggningar med lösningsmedelsutsläpp under 10 ton/år bör vara minst 
200 meter. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
1) Underlaget från spridningsberäkningen från 1990 är relevant och även om beräk-

ningarna är behäftade med en viss osäkerhet ligger genomsnittshalterna i detta fall 
klart under IMM:s lågrisknivå för styren. 

 
2) Enligt vår bedömning är risken för ogynnsamma hälsoeffekter ( ökad risk för 

cancer, påverkan på nervsystemet) hos de närboende försumbar. 
 
3) Styrenhalterna kan vid sällsynta tillfällen överstiga den nedre luktgränsen för vissa 

närboende. Luktbesvär kan leda till oro och innebära en psykisk belastning varför 
man bör vara observant på eventuella klagomål från de kringboende. 
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