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Sammanfattande bedömning 
 
Efter genomgång av nedanstående material, kontakt med Analytica och litteratur-
studier blir vår bedömning att barn och personal kan vistas i Bullerbyns lokaler utan 
risk för hälsan förutsatt att dessa ventileras på ett adekvat sätt. De hittillsvarande 
mätningarna visar att man sannolikt ligger klart under den så kallade lågrisknivån för 
de enskilda ämnena. Vår bedömning är att cancerrisken är försumbar och att inte 
heller någon påverkan på nervsystem, lever eller njurar kan förväntas vid dessa låga 
halter. Bedömningen gäller även om hänsyn tas till att man uppmätt halter av mer än 
ett klorerat ämne i luften. 
 
Vår bedömning är vidare att marken under Bullerbyns förskola är kontaminerad med 
klorerade lösningsmedel i sådan omfattning att flera ämnen kan uppmätas i kryp-
grundens luftutrymme och i lokalerna, speciellt om ventilationen är avstängd. I inom-
husmiljön, där människor vistats, har följande ämnen kunnat bestämmas: trikloreten, 
cis-dikloreten och tetrakloreten. Då en sanering av området skall ske bör verksam-
heten inte starta i lokalerna förrän denna är avslutad och förnyade mätningar genom-
förts.  
 
 
 
 
1. Bakgrund 
 
Mark och grundvatten på fastigheten Renen 17 är kontaminerade med mark-
föroreningar från tidigare industriell verksamhet på intilliggande fastighet Renen 13. 
På fastigheten Renen 17 finns förskoleverksamhet i Bullerbyns förskola. Denna har 
tre avdelningar, Sörgården, Mellangården och Norrgården. Efter provtagning av 
klorerade kolväten i inomhusluften har Miljö- och räddningsnämnden beslutat om 
stängning av förskolan från den 2 augusti 2004. Verksamheten i lokalerna planeras 
inte att starta förrän saneringsarbetet är avslutat. Planeringskontoret i Varbergs 
kommun har uppdragit åt Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 
(VMC) att göra en miljömedicinsk bedömning utifrån befintligt underlagsmaterial 
speciellt avseende förskolebarn och ämnet vinylklorid. Förfrågan gäller även om en 
blandning av klorerade kolväten i luft är allvarligare än exponering för de enskilda 
ämnena separat samt om exponeringen ökar/minskar beroende på årstiden (PM 
2004-09-20, Gunnar Björklund).  
 
Bedömningen nedan baseras bl.a. på följande från kommunen tillhandahållna hand-
lingar: 
 

1. Föreläggande enligt miljöbalken om att tömma och sanera en gammal slam-
bassäng med farligt avfall på Renen 13. Miljö- och Hälsoskyddskontoret. 
Delegationsbeslut 2003-337, Varbergs kommun. 

 
2. Förbud enligt miljöbalken att bedriva förskoleverksamhet på fastigheten 

Renen 17. Miljö- och Hälsoskyddskontoret. Delegationsbeslut 2004-794, 
Varbergs kommun. 



Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 1 november 2004 
 
Miljömedicinsk riskbedömning avseende klorerade kolväten i inomhusmiljön i Bullerbyns förskola i Varberg 

 3 

3. Kompletterande undersökning av föroreningar runt slambassäng, kv. Renen 13 
i Varberg. Tyrens, Göteborg, 2004-04-02. 

 
4. Utlåtande av luftmätningar på Bullerbyns dagis. Tyrens, Göteborg, 

2004-05-05. 
 

5. Analysprotokoll T0403307. Analytica, Stockholm, 2004-06-21. 
 
 
Besök på platsen av Gerd Sällsten 2004-10-29. Se bild nedan som visar brunnslocket 
till slambassängen och Bullerbyns förskola i bakgrunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Luftmätningar i daghemmet – metodik 
 
Stationära mätningar har utförts i olika lokaler i daghemmet vid tre olika tillfällen där 
resultaten redovisas i rapporterna 3-5 samt i sammanfattande form i delegations-
beslutet 2004-794. Mätningarna har utförts med diffusionsprovtagare under en mät-
period varierande mellan 48 till 110 timmar. Vid de två första undersökningarna 
användes 3M 3500 och vid den sista mätningen 3M 3520. Utformningen av prov-
tagarna är densamma, liksom typen av aktivt kol, och samma upptagshastigheter 
används vid beräkning av föroreningshalten. 3M 3520 har två skikt med aktivt kol 
vilket möjliggör kontroll av eventuella genombrott till följd av provtagning i alltför 
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kontaminerad luft under för lång provtagningstid. För ämnen som lätt diffunderar från 
adsorbenten kan ett mer korrekt värde erhållas. Provtagare 3M 3520 rekommenderas 
av tillverkaren vid bestämning av vinylklorid. 
 
3M 3500/3520-provtagaren har validerats i kammarförsök för ett flertal ämnen, där-
ibland trikloreten, tetrakloreten och diklormetan (Chung et al 1999). Provtagaren har 
även använts vid undersökningar av kolväteexponering i allmänbefolkning i USA 
(Sexton et al 2004). Mätningar utfördes både personburet, inomhus och utanför 
bostaden under en 48-timmarsperiod hos över 100 individer. Studien visar att de 
undersökta klorerade kolvätena förekommer både i utomhus- och inomhusluft och att 
mätbara halter erhålls vid personburna mätningar. Slutsatsen var att 3M-provtagaren 
tycks fungera för flertalet av de testade ämnena, däribland de nämnda klorerade kol-
vätena. Diffusionsprovtagare är i allmänhet inte validerade för mätningar i allmänluft 
utan framtagna för mätningar i arbetslivet vid klart högre exponeringsnivåer. I detta 
fall kan man dock utifrån ovanstående undersökning dra slutsatsen att provtagaren 
sannolikt fungerar även för mätningar i allmänluft under en period av något till några 
dygn för ett stort antal föreningar.  
 
Provtagarna har skickats till Analytica för analys. Vid de två första omgångarna 
analyserades proverna i Holland med gaskromatografi (GC) och ECD-detektor och 
vid den tredje mätomgången i Tyskland med GC-MS. Den senare metoden medgav en 
lägre detektionsgräns, 0,2 µg/prov jämfört med 1 µg/prov med GC-ECD. Mättidens 
längd har betydelse för hur låga halter som kan bestämmas. Halter under detektions-
gränsen anges som mindre än (< betyder ej detekterbara) och innebär att man inte 
återfunnit ämnet ifråga och att halten för ämnet, om det eventuellt förekommer, ligger 
under det uppgivna värdet. Proverna har analyserats avseende 15 olika klorerade 
ämnen varav man inte i något fall kunnat hitta detekterbara halter för åtta av ämnena 
(diklormetan, triklormetan, tetraklormetan, 1,1,2-trikloretan, 1,1,2,2-tetrakloretan, 
1,2-diklorpropan, vinylklorid, trans-dikloreten).  
 
 
 
 
3. Uppmätta halter i daghemmet 
 
I den första undersökningen gjordes mätningar i en stationär punkt inne på respek-
tive avdelning under 48 timmar med provtagare 3M 3500. Cis-dikloreten uppmättes i 
en halt av 20 µg/m3 i luftprovet från Sörgården. De övriga ämnena var inte detekter-
bara (< 14 µg/m3). 
 
Vid en andra mätning utfördes provtagning under 110 timmar, då ventilationen var 
avstängd och ingen personal eller barn vistades i lokalerna. Mätningar utfördes på tre 
platser/avdelning samt i krypgrundsutrymmen under varje avdelning. I lokalerna för 
barnverksamhet uppmättes inga detekterbara halter i inomhusluften på Norrgården 
och inte heller i Södergården med undantag för trikloreten där man vid två mätplatser 
fann en halt på 30 µg/m3. I Mellangårdens inomhusluft erhölls mätbara halter av 
trikloreten (20-30 µg/m3), cis-dikloreten (210-240 µg/m3) och vid en mätplats en hög 
halt av 1,2-dikloretan (340 µg/m3, RB1). Analytica kontaktades per telefon (av Gerd 
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Sällsten) med förfrågan om detta verkligen var ett korrekt värde. Vid deras efter-
forskning, där laboratoriet som utfört analysen gick igenom samtliga resultat i mät-
omgång 2, framkom att man skrivit fel och att man inte kunnat separera 1,2-dikloretan 
från andra komponenter i det speciella provet (2004-10-22). Det korrekta svaret är att 
man inte kunnat analysera 1,2-dikloretan i detta prov. Det är sannolikt att även detta 
prov, precis som alla de andra i denna mätomgång, inte har innehållit detekterbara 
halter av1,2-dikloretan (detektionsgräns 6-7 µg/m3). 
 
I krypgrunden under huset uppmättes halter av trikloreten, 80-110 µg/m3, cis-diklor-
eten, 360 och 490 µg/m3, 1,1-dikloreten 20 µg/m3, 1,1,1-trikloretan 10 µg/m3 och 1,1-
dikloretan 40 µg/m3. De fyra sista föreningarna återfanns inte i krypgrunden under 
Sörgården. Flertalet av de undersökta ämnena kunde inte detekteras (detektions-
gränsen oftast 6 µg/m3) i någon av mätpunkterna.  
 
Vid den tredje mätningen användes 3M 3520 under en mätperiod på 54 timmar. 
Kontinuerlig ventilation av lokalerna hade införts dagarna dessförinnan. Samma 
provplatser användes som i mätomgång 2. För flertalet ämnen kunde inte detekterbara 
halter uppmätas, däribland vinylklorid och 1,2-dikloretan (detektionsgräns < 5 µg/m3 
respektive < 6 µg/m3). Tetrakloreten uppmättes i allrummen på Sörgården 
(23 µg/m3) och Mellangården (8 µg/m3). I krypgrunden under samtliga avdelningar 
uppmättes 8-10 µg/m3 trikloreten, 7-8 µg/m3 cis-dikloreten och enbart under Mellan-
gården 7 µg/m3 tetrakloreten. 
 
Vår bedömning är att marken under Bullerbyns förskola är kontaminerad med klore-
rade lösningsmedel i sådan omfattning att flera ämnen kan uppmätas i krypgrundens 
luftutrymme och i lokalerna, speciellt om ventilationen är avstängd. I inomhusmiljön, 
där människor vistats, har följande ämnen kunnat bestämmas: trikloreten, cis-diklor-
eten och tetrakloreten. Vid mätningen med påslagen ventilationen, som utfördes 
under juni månad, påvisades enbart tetrakloreten och cis-dikloreten i inomhusluften i 
utrymmen där barn och ledare vistas. Däremot kunde inte vinylklorid eller 1,2-diklor-
etan detekteras i inomhusluften. I vilken omfattning halterna inne i lokalerna kan 
variera med olika årstider går inte att förutsäga utifrån de nu utförda mätningarna men 
halterna i inomhusluften beror till stor del av hur ventilationen fungerar i lokalerna.   
 
 
 
 
4. Riskbedömning 
 
Förfrågan gällde framförallt vinylklorid men i det följande diskuteras även riskerna 
för 1,2-dikloretan, trikloreten, och tetrakloreten. I Sverige och internationellt anges för 
vissa ämnen s.k. lågrisknivåer för människa. Exponering vid lågrisknivån anses inne-
bära en försumbar risk för påverkan på människa om man under hela sin livstid utsätts 
för en genomsnittskoncentration motsvarande lågrisknivån. För cancerframkallande 
ämnen uppskattas lågrisknivån orsaka 1 fall av cancer per 100 000 exponerade under 
en livstid. Man kan uttrycka det så att om vi alla utsattes för denna halt under vår 
livstid skulle det inträffa ett cancerfall per år i Sverige till följd av exponeringen. 
Detta anses vara en försumbar risk. I Sverige har Institutet för Miljömedicin (IMM, 
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Victorin 1988) angett lågrisknivåer för flera ämnen och internationellt anges dessa 
bl.a. av organ som WHO (WHO 2000) och EPA i USA. IARC (International Agency 
for Research on Cancer) indelar cancerframkallande ämnen i olika klasser med 
hänsyn till kunskapen om risken för människa. Ämnen som tillhör grupp 1 har 
bevisats kunna ge upphov till cancer hos människa. Fynden ses oftast bland yrkes-
mässigt exponerade arbetare.  
 
 
 
 
4.1 Vinylklorid 
 
Vinylklorid är ett ämne som är klassat som cancerframkallande på människa (grupp 
1). Bland yrkesmässigt exponerade upptäcktes en sällsynt form av levercancer och 
utifrån epidemiologiska studier har en lågrisknivå beräknats. IMM angav 1998 en 
lågrisknivå på 2,6 µg/m3 vilket överensstämmer med motsvarande skattning från 
EPA. WHO nämner för motsvarande risk ett värde på 10 µg/m3. 
 
I de luftprover som tagits i omgång 3 (med relevant provtagare) kunde inte vinyl-
klorid detekteras i lokalerna. Då detektionsgränsen var 5 µg/m3 blir en beräknad 
genomsnittsexponering i ett ”worst case”(värsta fall) scenario under en vecka, för ett 
barn som vistas 8 timmar/dag på daghemmet, strax under 1,2 µg/m3 (5*8*5/168). 
Detta är under den angivna lågrisknivån. Luften i Europa beräknas ha en bakgrunds-
halt av vinylklorid på 0,1-0,5 µg/m3. Liknande genomsnittshalter har uppmätts av IVL 
år 2002 utomhus i Stenungsunds kommun (Lindskog A) inklusive en mätplats på 
skolan där. Periodvis erhölls halter kring 1 µg/m3. I Stenungsund sker tillverkning av 
PVC där vinylklorid används som råvara i processen. 
 
 
 
 
4.2 1,2-dikloretan 
 
1,2-dikloretan är cancerframkallande på djur och möjligen även för människa (klass 
2B enligt IARC). Halterna av 1,2-dikloretan uppges ligga mellan 0,4 till 1 µg/m3 i 
städer men med högre halter nära bensinstationer och parkeringsplatser. Genomsnitts-
halten i utomhusluften i Stenungsund varierade mellan 0,3-1,1 µg/m3. Utifrån djur-
försök, där djuren tillfördes 1,2-dikloretan till magtarmkanalen, anges en lågrisknivå 
motsvarande 5 µg/m3. Om man tar hänsyn till att risken är lägre för djur att få tumörer 
om de exponeras via inandning anger EPA istället en lågrisknivå på 10 µg/m3 (vid en 
livstidsrisk 1*10-5). Detta värde får anses relevant då upptaget hos barn och vuxna 
sker via inandning. Ett lågriskvärde på 700 µg/m3 anges av WHO för att skydda mot 
effekter på nervsystem och lever i allmänbefolkningen. Man har då använt en säker-
hetsfaktor på 1000 till den nivå då man kan börja se en effekt. 1,2-dikloretan har inte 
kunnat detekteras i luften (detektionsgräns 6 µg/m3). Med motsvarande beräkning 
som för vinylklorid finner man i ett ”worst case” att veckogenomsnittshalten ligger 
något över 1,4 µg/m3. Detta är under den lågrisknivå som anges för upptag via inand-
ning från EPA. 
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4.3 Trikloreten   
 
Trikloreten är cancerframkallande på djur och kan troligen även orsaka cancer hos 
människa (2A enligt IARC). Ämnet kan även ge upphov till effekter på nervsystem 
och lever. I arbetslivet finns ett nivågränsvärde (genomsnitt för en 8-timmars arbets-
dag) på 50 mg/m3 (50 000 µg/m3). Trikloreten förekommer normalt i låga halter i 
inomhusmiljön. I undersökningen av Sexton (2004) erhölls en median på 0,2 µg/m3. 
WHO anger en lågrisknivå på 23 µg/m3. 
 
Då ventilationen var avslagen kunde trikloreten uppmätas i lokalerna i halter mellan 
20 till 30 µg/m3 men ämnet kunde inte detekteras då ventilationen var påslagen 
(detektionsgräns 6 µg/m3). Även i detta fall kan man beräkna ett veckogenomsnitt för 
ett ”worst case” vilket ger värden strax över 7,1 µg/m3 respektive 1,4 µg/m3 beroende 
på om ventilationen är avslagen eller ej. Dessa värden ligger i båda fallen under låg-
risknivån.  
 
 
 
 
4.4 Tetrakloreten 
 
Tetrakloreten är cancerframkallande på djur och kan troligen även orsaka cancer hos 
människa (2A enligt IARC). Ämnet kan även påverka njurar, lever och nervsystem. I 
arbetslivet finns ett nivågränsvärde (genomsnitt för en 8-timmars arbetsdag) på 
70 mg/m3 (70 000 µg/m3). Direkt akuta effekter på nervsystem eller njurar ses vid 
klart högre nivåer. Hos frivilliga försökspersoner har man visat påverkan på nerv-
systemet vid halter över 680 mg/m3 och hos arbetare har man sett njurpåverkan vid en 
genomsnittsexponering på 100 mg/m3. Tetrakloreten förekommer normalt i låga halter 
i inomhusmiljön. I undersökningen av Sexton (2004) erhölls en median på 0,6 µg/m3. 
 
Institutet för Miljömedicin (IMM) har angivit en lågrisknivå för tetrakloreten på 
0,68 mg/m3 (680 µg/m3) med hänsyn tagen till att ämnet är cancerframkallande. 
Tetrakloreten kan även orsaka påverkan på njurar och lågrisknivån anges då till 
0,25 mg/m3. WHO anger en lågrisknivå på 250 µg/m3 och har då främst tagit hänsyn 
till effekten på njurar men också att ämnet är cancerframkallande. I samtliga fall har 
man utgått från den nivå där man börjar se effekter och sedan dividerat denna med en 
säkerhetsfaktor på mellan 420-1000. I lokalerna uppmättes halter på 23 µg/m3 respek-
tive 8 µg/m3 under mätomgång 3 då ventilationen var påslagen. Dessa värden ligger 
långt under lågrisknivån.  
 
 
 
 
 



Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 1 november 2004 
 
Miljömedicinsk riskbedömning avseende klorerade kolväten i inomhusmiljön i Bullerbyns förskola i Varberg 

 8 

5 Rekommendation 
 
Då en sanering av området skall ske bör verksamheten inte starta i lokalerna förrän 
denna är avslutad och förnyade mätningar genomförts. Mätningarna bör ske, i lokaler 
där barn och personal vistas, under tillräckligt lång tid (cirka 100 timmar) om 
diffusionsprovtagare 3M 3520 används. Proverna bör analyseras med GC-MS och 
även blankprover bör ingå. Mätningarna kan eventuellt upprepas under olika årstider. 
Ett alternativ är mätning under en längre tidsperiod med en stationär gaskromatograf 
liknande den IVL använde i Stenungsund. Anledning till att förnyade mätningar bör 
ske är att saneringen eventuellt kan påverka markföroreningarna under förskolan. 
Förnyade mätningar ger också ett säkrare underlag då lägre detektionsgränser kan 
erhållas om provtagningstiden förlängs.  
 
 
 
 
Referenser 
 
Chung CW, Morandi M, Stock TH, et al. Evaluation of a passive sampler for volatile 
organic compounds at ppb concentrations, varying temperatures, and humidities with 
24-h exposures. 2. Sampler performances. Environ Sci Technol 1999;33:3666-3671. 
 

Lindskog A, Potter A, Sjöberg K, Andreasson K. Omgivningskontroll i Stenungsund 
– mätningar av luftföroreningar, juni 2001-maj 2002. IVL rapport L02/61 2002. 
 

Sexton K, Adgate JL, Ramachandran G et al. Comparison of personal, indoor, and 
outdoor exposures to hazardous air pollutants in three urban communities. Environ 
Sci Technol 2004;38:423-430. 
 

WHO 2000. Air Quality Guidelines for Europe. WHO, European Series, No 91, 2000. 
 

Viktorin K. Risk assessment of carcinogenic air pollutants. IMM –rapport 1/98, IMM, 
Stockholm. 
 
 
 
 
 
Göteborg den 1 november 2004 
 
Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 
 
 
 
Gerd Sällsten Lars Barregård 
Docent, 1:e yrkes- och miljöhygieniker Enhetschef, professor, överläkare 


