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Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av lösningsmedel nära en förskola 
 
 
Bakgrund 
 
Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) kontaktades i april 2014 
av miljöinspektör Iréne Sjöberg, Avdelningen för miljötillsyn, Miljöförvaltningen, 
Göteborgs kommun. Förfrågan gäller lösningsmedelsutsläpp i närheten av en förskola.  
 
Förskolan etablerades för ca 1,5 år sedan utan att man dessförinnan anmält till miljö-
förvaltningen. Det har därför inte skett någon utredning om platsen för förskolan är 
lämplig ur miljösynpunkt. Miljöförvaltningen utreder nu huruvida platsen är lämplig 
med hänsyn till buller, eventuella markföroreningar, luftföroreningar från trafik samt 
om utegården är bra när det gäller exempelvis solskydd och lek. 
 
Miljöförvaltningen önskar hjälp från VMC med bedömning av om de lösningsmedel-
utsläpp, som sker från närliggande industri, innebär någon hälsorisk för barnen som 
vistas på förskolan. Miljöförvaltningen har fått in klagomål från en kvinna som vid två 
tillfällen känt en lösningsmedelslukt på busshållplatsen i närheten. Anmälningarna kom 
in för drygt ett år sedan. 
 
 
 
Underlag för bedömningen 
 
Besök på Entrematic den 26 maj 2014. Närvarade var Douglas Petersson, miljöansvarig 
på Entrematic, Iréne Sjöberg, miljöinspektör och Ulrika Siemers, miljöinspektör, från 
Göteborgs kommun samt Helena Sandén, överläkare och Sandra Johannesson, yrkes- 
och miljöhygieniker från VMC och Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset.  
 
Besök på Solweigs förskola den 26 maj 2014. Närvarande var Mia Karlbrand och 
Elisabeth Andersson förskolechefer på Solveigs förskola, Erika, förskollärare, Iréne 
Sjöberg, miljöinspektör och  Ulrika Siemers, miljöinspektör från Göteborgs kommun 
samt Helena Sandén, överläkare och Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker 
från VMC och Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
 
Kemikalieförteckning för 2013, inklusive årsförbrukning för produkter som används på 
Entrematic.  
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Entrematic 
 
Entrematic är beläget på fastighet 104:1 i Torslanda. Företaget tillverkar garageportar 
och har funnits i Torslanda sedan 1978. Sedan 2006 har man utfört lackering i nu-
varande byggnad. Företaget tillverkar ca 50 000 portar per år, varav ca 10 % lackeras på 
plats och resten tillverkas av förlackad plåt. Mellan metallsidorna i garageporten finns 
isolering i form av polyuretanskum. 
 
 
Färgprodukter 
 
I kemikalieförteckningen finns listat produkter som används på Entrematic och vi har 
fokuserat på de som används i störst mängd och som innehåller komponeter som kan 
avgå till utomhusluften. För lackering använder Entrematic i huvudsak polyuretanlacker 
i tvåkomponentssystem bestående av baslack till vilken man tillsätter härdare. Bas-
lacken innehåller hartser, pigment samt olika tillsatser och härdaren innehåller diiso-
cyanat (polymeriserad hexametylendiisocyanat (HDI)). Diisocyanater är sensibilise-
rande för luftvägar och hud vilket kan vara ett arbetsmiljöproblem.  Polymeriserad 
diisocyanat används eftersom de är mindre flyktiga. 
 
Isocyanater är mycket reaktiva och reagerar kemiskt med hartset i baslacken och binds i 
den färdiga härdlacken. Isocyanater som kommer ut i luften kan reagera med luftens 
fuktighet och bildar då motsvarande amin. De små mängder isocyanat eller amin som 
eventuellt kan avgå med frånluften bedöms inte kunna orsaka sensibilisering via omgiv-
ningsluften. Mätningar av isocyanater utfördes kring industrier som hanterade olika 
typer av polyuretanprodukter inom ett projekt på uppdrag av Naturvårdsverket (IVL, 
rapport, 2005). I vindriktningen vid bostäder ca 300 m från en industri med lackering 
samt en industri med tillverkning av skummade polyuretanprodukter kunde inga diiso-
cyanater detekteras.   
 
Lösningsmedel ingår i samtliga färgprodukter och avgår till luften vid sprutlackering 
och härdning (torkning). Det lösningsmedel som ingår i störst mängd i färgprodukterna 
är butylacetat (CAS-nr 123-86-4). Andra lösningsmedel som ingår i flera produkter är 
lacknafta och xylen liksom trimetylbensen. I förtunning ingår främst 2-butoxietylacetat, 
butylacetat och xylen. Tvättförtunning (två sorter) innehåller antingen lacknafta 
(lågaromatisk) eller aceton och etylacetat.  
 
Enligt miljöchefen går det åt ca 1 liter färg (inklusive lösningsmedel) per garageport och 
man lackerar ca 5000 portar per år. Företaget har tillstånd att släppa ut 6 ton lösnings-
medel per år och enligt miljöchefen ligger man nära den gränsen.  
 
 
Lackering och ventilation 
 
Lackering sker dagligen i en jämn ström mellan kl 7 och kl 15. Lackering sker i en 
lackeringsbox där frånluften går via partikelfilter för avskiljning av stoft (färgpartiklar) 
och sedan leds via ventilationsrör upp på taket där den släpps ut via en jethuv (Bild 1). 
Jethuven har en konstruktion som ger frånluften en hög utloppshastighet och därmed 
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gör att den kommer högre upp i luften. Lösningsmedel som avgår vid lackering och 
härdning avskiljs inte i partikelfiltret utan följer med frånluften ut.  
 
 

  
Bild 1. Jethuvar för frånluft från lackering och gjuteri 
 
 
Gjuteriet 
 
Mellan två plåtar gjuts en kärna av polyuretan (PUR), till detta används ett tvåkompo-
nentsystem bestående av polyolblandning och härdare. Härdaren som används är en 
polymer metylendifenyldiisocyanat (MDI). Ett tunt lager stryks på den understa plåten 
med hjälp av en robotarm och PUR-skummet jäser sedan upp och bildar en ca 4 cm 
tjock PUR-kärna mellan de båda plåtarna (Bild 2). Vid en mätning från februari 2014 
kunde inga kvantifierbara halter av MDI eller MDA (metylendifenyldiamin) uppmätas 
vid processlinjen (Mätrapport ILEMA, 2014). Frånluft från gjuteriet leds också upp på 
taket och ventileras ut via en jethuv.     
 
 

 
Bild 2. Garageportar  
 
 
 
Förskolan 
 
Solveigs förskola på Flygledarevägen i Torslanda är privatägd och har plats för 60 barn 
i åldrarna 0-5år. För närvarande finns det 55 barn på förskolan. Det finns barn på för-
skolan på vardagar mellan kl. 7 och 17. Förskolan öppnades för ca 1,5 år sedan. För-
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skolan är belägen på bottenplan i västra delen av byggnaden på Flygledarevägen 3. För-
skolan ligger väster om Entrematic, avståndet mellan förskolans uteplats och utsläpps-
punkt på Entrematics tak är omkring 150 m (Bild 3).  
 
 

   
Bild 3. Förskolan med utelekplats. I bakgrunden (bakom flaggorna) ligger Entrematic. 
 
 
På förskolan är barnen indelade i fyra avdelningar. Tre avdelningar går varje förmiddag 
iväg för att leka på närbelägna lekplatser eller i skogen medan en avdelning stannar kvar 
och leker på gården, och man turas om att gå iväg respektive stanna kvar. På efter-
middagar efter kl. 15:00 leker de barn som är kvar på förskolan ute på gården. Enligt 
personalen hämtas många barn innan kl 15:00.  
 
 
 
Lukt av lösningsmedel från Entrematic 
 
Enligt personalen på förskolan har det inte förekommit lukt av lösningsmedel ute på 
gården eller inne på förskolan. Varken barn eller föräldrar har sagt att det luktar och 
personalen har inte upplevt att föräldrarna haft någon oro över att förskolan ligger i när-
heten av industrin.   
 
Miljöförvaltningen har fått in klagomål från en kvinna som vid två tillfällen känt en 
lösningsmedelslukt på en busshållplats som är belägen mellan Entrematic och förskolan. 
Miljöchefen berättar att man vid det tillfälle som klagomål på lukt av lösningsmedel 
inkom till miljökontoret hade dragit ner på trycket i ventilationen men att man därefter 
ökade trycket igen  
 
 
 
Lösningsmedel i omgivningsluften kring Entrematic 
 
Det finns inga mätningar eller spridningsberäkningar gällande utsläpp av lösningsmedel 
och halter i omgivningsluften kring Entrematic.  
 
Spridningsberäkningar av lösningsmedelsutsläpp från en industri har funnits som 
underlag vid några av de tidigare bedömningar som gjorts av VMC, bl. a en träindustri i 
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Lidköping där utsläpp av lösningsmedel skedde från ungefär samma höjd över mark 
(Sällsten och Barregård, 2002). Denna spridningsberäkning grundar sig på ett utsläpp av 
ca 12000 kg lösningsmedel per år (i huvudsak butylacetat, etanol och isopropanol). Be-
räknad halt vid ogynnsam väderlek (98-percentilen) i industrins närområde (inom en 
radie på 100 m) var 0,75 mg/m3 som timmedelvärde. Genomsnittshalter var betydligt 
lägre. 
 
Den totalmängd lösningsmedel som släpps ut från Entrematic (6000 kg per år) är 
mindre (ca hälften) jämfört med det årliga utsläppet av lösningsmedel från industrin i 
Lidköping. Även emissionen av lösningsmedel per tidsenhet blir lägre. Det är därför 
rimligt att anta att halterna av lösningsmedel i omgivningsluften omkring Entrematic är 
lägre än vid industrin i Lidköpings kommun.  
 
Förskolan är belägen väster om Entrematic, och då den förhärskande vindriktningen i 
Göteborg är väst eller sydvästlig blåser vinden oftast inte i riktning mot förskolan utan 
från förskolan mot industrin.        
 
 
 
Hälsoeffekter av lösningsmedel 
 
Inandning av butylacetat i höga halter kan ge yrsel, trötthet, illamående och huvudvärk. 
Dessa hälsoeffekter har rapporterats för halter som ligger över det hygieniska gräns-
värdet 500 mg/m3 som gäller för arbetsmiljö (åtta timmars arbetsdag). 

Xylen är ett vanligt lösningsmedel i färger, lacker och förtunning. Det hygieniska 
gränsvärdet i arbetsmiljö är 221 mg/m3. Inandning av höga halter (över gränsvärdet) kan 
ge huvudvärk, illamående, trötthet och yrsel. Xylen har i djurförsök visats ha 
fosterskadande effekt och misstänks vara reproduktionsstörande på människa.  

Lacknafta och trimetylbensen är också vanliga lösningsmedel som vid inandning av 
höga halter (över gränsvärdet) kan ge huvudvärk, illamående, trötthet och yrsel. 
Det hygieniska gränsvärdet i arbetsmiljö för lacknafta (lågaromatisk) är 300 mg/m3 och 

motsvarande för trimetylbensen är 120 mg/m3.  
 
Ovanstående ämnen är inte klassade som cancerframkallande.  
 
Det finns inga gränsvärden för dessa lösningsmedel i allmänluften. De hygieniska 
gränsvärdena gäller för arbetsmiljö och kan inte tillämpas för omgivningsmiljö där hän-
syn skall tas även till känsliga individer, längre exponeringstid mm. 
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Bedömning 
 
Entrematic använder färg och förtunning innehållande lösningsmedel för lackering av 
garageportar. Det lösningsmedel som förekommer i störst mängd är butylacetat, följt av 
xylen och lacknafta som också finns i produkterna. Inget av dessa ämnen är klassat som 
cancerframkallande. 
 
De halter av lösningsmedel som tidvis möjligen kan uppkomma på förskolans uteplats 
bedöms inte utgöra någon medicinsk hälsorisk för barn eller personal på förskolan. För-
skolan ligger väster om Entrematic, d.v.s. inte i den förhärskande vindriktningen. 
 
Det har inte framkommit att någon känt lukt av lösningsmedel vid förskolan. Dock har 
det vid ett par tillfällen framförts klagomål om lukt vid busshållplatsen som ligger 
mellan industrin och förskolan. Lukt av lösningsmedel kan kännas vid betydligt lägre 
halter än de halter som kan orsaka hälsoeffekter. Gränsen för när man känner lukt kan 
variera stort mellan olika individer. Lukt av lösningsmedel kan dock leda till oro för de 
som berörs.  
 
 
 
Referenser 
 
Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2011:18. Hygieniska gränsvärden  
 
IVL Svenska Miljöinstitutet, 2005. Resultat från svenska screeningprogrmammet 2004, 
delrapport 6 – isocyanater.  
 
Sällsten G, Barregård L. riskbedömning för VOC-utsläpp från Moelven List AB, 
Lovene, Lidköpings kommun, 2002.  
 
Spridningsberäkningar för Moelven List AB i Lovene. SMHI rapport, 1999. 
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