
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Arbets- och miljömedicin 

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 
BESÖK Medicinaregatan 16            ADRESS Box 414, 405 30 Göteborg 

TELEFON 031-786 28 96            E-POST lars.barregard@amm.gu.se 

 

 
www.amm.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljömedicinsk bedömning 
av blykontaminerad mark i Nol 

 
 
 

Göteborg den 30 augusti 2010 
 
 
 
 
 
 
 

Lars Barregård 
Professor/överläkare 
 

 
 



Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum  30 augusti 2010 
 
Miljömedicinsk bedömning av blykontaminerad mark i Nol 

Bakgrund .......................................................................................................................... 3 
Underlag ........................................................................................................................... 3 
Allmänt om bly ................................................................................................................. 3 
Möjligt exponeringsbidrag ............................................................................................... 3 

Luft ............................................................................................................................... 4 
Oralt intag (via munnen)............................................................................................... 4 
Tidigare erfarenheter .................................................................................................... 4 

Bedömning ....................................................................................................................... 5 
Referenser ......................................................................................................................... 6 
 
 
 
 
  

2 



Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum  30 augusti 2010 
 
Miljömedicinsk bedömning av blykontaminerad mark i Nol 

Bakgrund 
 
I marken kring sex bostadshus byggda på 1940-talet i Nol, Ale kommun har prov-
tagning av bly (Pb) i mark gjorts med anledning av planerad ändring av detaljplan (från 
industri- till bostadsändamål) för området. Husen har uppvuxna trädgårdar. Källan har 
bedömts vara stoftnedfall från Tudor och E45 (trafik med tidigare blyad bensin).  
Ale kommun har genom miljö- och hälsoskyddsinspektör Lena Hedlund önskat ett kort 
utlåtande från VMC om risken/lämpligheten att bo i hus med lätt förhöjda blyhalter i 
trädgårdarna. 
 
 
 
Underlag 
 
Rapport från Golder Associates daterad 2010-03-22 med 3 bilagor: Egnahemsvägen 
Nol. Markundersökning av fastigheter osv.  
 
Brev från Golder Associates (Maria Gelin) daterat 2010-06-23 till Ale kommun: Betr 
miljöteknisk undersökning av fastigheterna osv. 
 
Annan litteratur, se avsnittet Referenser.   
 
Då kommunen med kort varsel endast önskade ett kort svar har vi inte besökt platsen 
och inte heller tagit fram uppgifter om ev odling av grödor i trädgårdar eller antal små-
barn i husen för närvarande.  
 
 
 
Allmänt om bly 
 
Hög exponering för bly kan påverka bl.a. nervsystem, blodbildning och njurar. Den kri-
tiska effekten vid bly i förorenad mark är påverkan på nervsystemet hos små barn och 
den kritiska exponeringsvägen är barnens orala intag av jord på grund av små barns ten-
dens att stoppa jord (och andra föremål) i munnen (referens 1). Hos vuxna svenskar är 
genomsnittligt dagsintag cirka 15-20 µg/dag, i huvudsak från kosten. Det normala 
dagsintaget hos svenska barn är okänt men sannolikt i storleksordningen 5-15 µg/dag. 
 
 
 
Möjligt exponeringsbidrag 
 
Vi utgår från Pb-halter i mark, vilka uppmätts i ytjord (0-30 cm) på sex bebodda och 
2 obebodda fastigheter. Pb i jord var 19-110 µg/g ytskiktsjord (median cirka 50 µg/g), 
vilket är högre än normala bakgrundshalter på cirka 20 µg/g.  Naturvårdsverkets (SNVs) 
riktvärde för känslig mark (t.ex. bostäder) är 50 µg/g.   
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Miljömedicinsk bedömning av blykontaminerad mark i Nol 

Luft 
 
En beräkning av bidraget till exponering för bly av inhalation av bly från jord (t.ex. när 
torrt damm från marken virvlar upp och inandas) visar att det extra bidraget till bly-
exponering blir försumbart. 
 
 
Oralt intag (via munnen) 
 
Ett långtidsgenomsnitt för intag av jord hos små barn kan beräknas till 100 mg/dag (ref 
1), varav en del kan komma från egen trädgård. Intaget från gräsbevuxen yta är förstås 
lägre än från jord utan växtlighet. Om man antar ett genomsnittligt intag om 50 mg/dag 
från egen trädgård och 50 µg/g Pb i jord i stället för normalt 20 µg/g innebär det ett 
extra dagligt upptag 1.5 µg/dag. Om vi räknar på högsta blyhalten (110 µg/g) och att allt 
kommer från ”egen” jord skulle det bli 10 µg/dag.    
 
Ett enstaka högt intag av 10 gram jord hos ett barn med osedvanligt stor benägenhet att 
stoppa jord i munnen (pica-beteende, se ref 1) skulle innebära ett intag om cirka 500 
(1000) µg.  
 
 
Tidigare erfarenheter 
 
Markprov (ytjord 0-5 cm) i Stockholms innerstad i början av 1990-talet (30 platser) 
visade ett medianvärde på 100 µg/g bly (range <10 – 330). I åtta kranskommuner (120 
platser) varierade medianhalten mellan 12 och 37 µg/g. Halter av bly i inomhusdamm i 
Stockholm var jämförbara med dem i mark. Blodbly hos barn i Stockholm och krans-
kommunen Sundbyberg var likvärdiga (ref 2). 
 
Median av bly i markprov från Falun, där industriell blykontaminering förekommit, var 
360 µg/g (range 200-1400), men blodblyhalten hos barn var endast obetydligt högre än i 
Sthlm 35 µg/L mot 27 µg/L (ref 2-3). Detsamma gällde för Smedjebacken (ref 2). Man 
såg dock en viss inverkan av bly i mark hos barnen i Falun: En större skillnad mellan 
banens blodbly höst-vår samt ett svagt samband med markhalt.  
 
Ytjord i Göteborg har på många platser (5-10 % av alla urbana ytjordsprover från grön-
ytor) en blyhalt kring 100 µg/g. Medianvärdet (år 2000) är 38 µg/g (ref 4).  
 
Sambandet mellan Pb i mark och Pb i blod hos barn är mycket osäkert och påverkas av 
en mängd faktorer. En grov gissning är att en markhalt av bly på 50 µg/g kan antas öka 
blodbly med något eller några µg/l (ref 5). Genomsnittlig blodblyhalt hos svenska barn 
är numera knappt 15 µg/L (ref 6-7) och källan är i huvudsak kosten.  
 
Undersökningar i slutet av 1980-talet visade förhöjda halter i morötter och potatis 
odlade i jord i Nol med blyhalt i jord över 200 µg/g (ref 8).   
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Miljömedicinsk bedömning av blykontaminerad mark i Nol 

Bedömning 
 
Ale kommun önskar således en bedömning om risken/lämpligheten att bo i hus med lätt 
förhöjda blyhalter i trädgårdarna. 
 

-   Blyhalterna i den aktuella jorden är inte särskilt höga jämfört med många andra områ-
den (t ex centrala delar av Göteborg eller Stockholm). Halterna innebär inga hälsorisker 
för vuxna. Det är dock olämpligt att äta rotfrukter (och andra grödor som kan ta upp bly 
från jord) odlade i trädgårdarna annat än i små mängder om inte dessas blyhalter kon-
trollerats vara normala. 

 
-  Ett stort enstaka intag av jord (10 g; 500 – 1000 µg) hos ett barn är mycket olämpligt, 

men förväntas inte orsaka någon akut symptomgivande blyförgiftning.  
 
-  När det gäller en långtidsexponering rekommenderar WHO/FAO ett intag av Pb hos ett 

10 kg barn om högst 35 µg µg/dag. Normalt intag hos svenska barn är dock lägre. Ett 
extra bidrag från förorenad mark om några µg/dag skulle således ge ett inte helt för-
sumbart bidrag men är för litet för att innebära några hälsorisker. 

 
- I det aktuella fallet i Nol rör det sig endast om sex hus med i nuläget ett litet antal barn. 

Då är sannolikheten för något fall med extrem exponering mycket låg och det extra 
bidraget av bly till barn i Nol så litet att det kan bedömas som försumbart.  Även om vi 
skulle anta att något barn råkar ha ett ovanligt högt blodbly – dubbelt så högt som 
medelvärdet för barn i Landskrona och Trelleborg – skulle ett tillskott med några µg/L 
innebära ett blodbly på cirka 30 µg/L. En sådan belastning innebär så vitt man känner 
till ingen hälsorisk. 
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