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Bakgrund 
 

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) kontaktades av 

miljöinspektör Emel Tuna på Miljö- och byggenheten i Ulricehamns kommun. 

Förfrågan gällde utsläpp från industriverksamhet och klagomål på lukt från närboende.  

 

Miljö- och byggenheten önskar hjälp från VMC med bedömning av om de utsläpp som 

sker från industrierna kan innebära någon hälsorisk för närboende eller människor som 

vistas i området.  

 

 

 

Underlag för bedömningen 
 

Miljörapport 2014 för Emballator Ulricehamns Bleck AB. Produktförteckning och 

säkerhetsdatablad för lackfärger.  

 

Mätning av emissioner till luft vid Emballator Ulricehamns Bleck AB. ILEMA 

Miljöanalys AB. 

 

Miljörapport 2013 för Bogelack AB. Produktförteckning och säkerhetsdatablad för 

lackfärger.  

 

Personlig kommunikation med miljösamordnare. 

 

Sandbergs tyg och tapeter AB. Säkerhetsdatablad. 

 

Information om Hester industriområde samt dess närområde har erhållits från 

miljöinspektör Emel Tuna.  

 

 

Industriområdet 
 

På industriområdet Hester i nordöstra Ulricehamn ligger industriverksamheterna 

Emballator Ulricehamns Bleck AB, Bogelack AB och Sandberg tyg och tapet AB. 

Längs med industriområdets västra del löper Hillaredsvägen, och väster om 

industriområdet ligger ett område med kolonilotter. Det finns några bostadshus i 

närområdet, dessa är belägna norr eller nordväst om industriområdet utmed 

Jönköpingsvägen samt ett bostadshus sydväst om Hester vid Hillaredsvägen.  

 
Emballator Ulricehamns Bleck AB 
 

Emballator är beläget på Maskinvägen 14. Företaget tillverkar bleckplåtsburkar för 

kemtekniska produkter (t ex färg) på beställning från kunder. Man köper in tennplåt i 

ark som lackeras och förses med tryck och därefter klipps plåten i lämplig storlek och 

av plåtbitarna tillverkas burkar. Tillverkningen är helt automatiserad. Produktionen 

ligger på ca 35 miljoner bleckplåtsburkar per år.  
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Emballator har en lacklinje samt en trycklacklinje. Merparten av färgförbrukningen sker 

på lacklinjen där hela bleckplåtarna lackeras, medan mindre mängd färg används för 

trycket. Insidan av burkarna lackas med en rostskyddsfärg eftersom vattenbaserade 

färger ska vara i burkarna. Därutöver finns en stripe-lackering där man lackerar 

svetsfogar på burkarna samt vid fästena på burkens sidor där handtaget sätts fast.     

 

Färgprodukter och förbrukning 

Vid plåttryckeriet används flera olika lackfärger som innehåller lösningsmedel. Vid 

stripe-lackeringen används huvudsakligen pulverlack. Pulverlack innehåller inte 

lösningsmedel. En äldre våtlacklinje för lösningsmedelsbaserad färg finns kvar och 

används i mindre utsträckning. Enligt Miljörapport 2014 uppgick den totala 

förbrukningen av lackfärg till ca 340 ton. Förbrukningen av lösningsmedel vid 

plåttryckeriet var ca 165 ton, medan förbrukningen på stripelackeringen var betydligt 

mindre och uppgick till 1380 kg.  

 

De lösningsmedel som förekommer i högst halt i de lackfärger som används i störst 

mängd är nafta (aromatisk), 2-butoxyetanol och 1-metoxy-2-propanol. Xylen 

förekommer i flera av lackfärgerna samt den förtunning som används.  

 

Utsläpp av lösningsmedel till omgivningsluften 

Enligt företagets verksamhetstillstånd får utsläpp av flyktiga organiska ämnen från 

verksamheten inte överstiga 7 ton per år.  

 

Plåttryckeriet: Lacklinjen respektive trycklacklinjen är kopplade till varsin termisk 

reningsanläggning där lösningsmedel förbränns vid mycket hög temperatur. Enligt 

uppgift från miljösamordnare på Emballator AB går det inte att köra lackeringslinjerna 

om den termiska förbränningsanläggningen inte har uppnått tillräcklig temperatur. Den 

termiska förbränningsanläggningen har en hög reningsgrad. Vid mätningar i maj och 

oktober 2014 uppmättes en reningsgrad på >99,5 % för de två reningsanläggningarna. 

Utsläpp av lösningsmedel från plåttryckeriet har beräknats till 1,305 ton (Miljörapport, 

2014). 

 

Stripe-lackeringen: Samtliga tre linjer vid stripe-lackeringen är kopplade till en 

reningsanläggning bestående av två zeolitlager där lösningsmedel avsätts. När zeoliten 

är förbrukad bränns den av, ett lager i taget. För stripe-lackeringen uppmättes 

reningsgraden till ca 95 %. Utsläpp av lösningsmedel från stripe-lackeringen har 

beräknats till 75 kg (Miljörapport, 2014).  

 

Företagets sammanlagda utsläpp av lösningsmedel till luft var 1,38 ton (Miljörapport, 

2014). En separat sammanställning avseende förbrukning och utsläpp av xylen från 

produktionen finns i Emballators miljörapport, där utsläpp av xylen har beräknats till 

totalt 61 kg per år.  

 

 

Bogelack AB 
 

Bogelack AB är beläget på Hillaredsvägen 12. Företaget utför ytbehandling av 

metallgods på uppdrag från kunder. Kunderna finns inom tung fordonsindustri, 

lastbilsdetaljer samt detaljer till bussar och arbetsfordon och merparten av uppdragen 
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kommer från Volvo och Scania. På företaget grundlackeras chassin och andra 

fordonsdetaljer. Man utför zink-manganfosfatering (korrosionsskydd), 

elektrodepositionslackering (ED-lackering) samt pulverlackering. Bogelack AB har 

produktion igång dygnet runt, men ingen lackering sker från fredag förmiddag fram till 

söndag kväll. Under helgen utförs istället underhållsarbete av processlinjen. 

 

Hela processen sker i en lång processtunnel. Godset som ska ytbehandlas hängs på 

krokar som transporterar godset genom de olika processtegen. Elektrisk ström leds via 

upphängningskrokarna för att rostskydd och färg ska fastna på godset i den 

elektrostatiska depositionsprocessen. Första steget är avfettning som sprutas på godset. 

Avfettningsmedlet utgörs av alkali (kaliumhydroxid) och tensider samt vatten. 

Avfettningsbadet håller en temperatur på 55-65 grader vilket ökar effektiviteten i 

avfettningen.  Därefter sker Zn-Mn fosfatering för rostskydd, som appliceras på godset 

genom sprutning med munstycken.  

 

Merparten av godset lackeras genom ED-lackering. ED-lackering utförs i bad där 

godset doppas ned, färgbadet har en elektrisk spänning som får färgen att fästa på 

detaljerna. ED-badet håller en torrhalt (andel färg) på ca 40 %, merparten av vätskan i 

badet utgörs av vatten. Temperaturen är 30 grader och badet rymmer ca 35 m
3
. Efter 

ED-lackering sköljs godset i flera steg. Därefter går det vidare till en härdugn som håller 

170-190 grader.  

 

En mindre andel av godset pulverlackeras. Vid pulverlackering har färgpulvret 

elektrostatisk laddning som gör att det fastnar på godset när det sprutas på med hjälp av 

tryckluft. Lacken härdas sedan i en separat härdugn. Pulverlack innehåller inget 

lösningsmedel. Partikelfilter finns i frånluften från pulverlackeringen.  

 

Det bildas ett mycket tunt färgskikt på de upphängningskrokar som transporterar godset 

genom processen. För att den elektriska spänningen i upphängningskrokarna ska 

fungera optimalt bränns detta färgskikt av dagligen i en pyrolysanläggning.  

 

 

Färgprodukter och förbrukning   

 

Den lack som används för ED-lackering är en enkomponents vattenbaserad epoxylack 

(AQUA-EC-3000). Produkten består av bindemedel i form av syntetiskt epoxyharts 

med tillsats av en blockerad uretanpolymer och innehåller en mindre mängd 

lösningsmedel, 1-metoxy-2-propanol (2-2,5 %). Till bindemedlet sätts en vattenbaserad 

svart pigmentpasta bestående av epoxyharts och pigment i vilken lösningsmedel ingår 

(2-butoxietanol (5-7 %), 2-hexyloxietanol (2-2,5 %)). En skiktbildare, Additive H1806, 

bestående av 2-hexyloxietanol och 2-butoxietanol (45-55 % av vardera), tillsätts för att 

få rätt skikttjocklek på lacken (halt av H1806 är ca 0,05 % i ED-badet). Det 

lösningsmedel som finns i ED-badet är det som ingår i produkterna. En liten mängd 

ättiksyra tillsätts av processtekniska skäl som pH-justerare för att göra badet surt. 

Godset neutraliseras efter ED-badet så att ingen ättiksyra finns kvar senare i processen.   

 

Förbrukningen av lackfärg på Bogelack AB ligger kring 100 ton per år. Förbrukningen 

av Additive H1806 är ca 2 ton per år.   
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Utsläpp av lösningsmedel till omgivningsluften 

Enligt företagets verksamhetstillstånd får utsläpp av flyktiga organiska ämnen från 

verksamheten inte överstiga 5 ton per år (Miljörapport, 2013). Det totala utsläppet från 

Bogelack AB uppgår till ca 3,9 ton lösningsmedel per år (muntlig uppgift från 

miljösamordnare). Det finns ingen reningsanläggning för kolväten i frånluft från 

processen. 

 

Merparten av lösningsmedlen avgår i härdugnen, men en begränsad mängd kan 

avdunsta från ED-badet. De i färgprodukterna förekommande lösningsmedlen är 1-

metoxy-2-propanol, 2-butoxyetanol och 2-hexyloxietanol. Pulverlack innehåller inte 

lösningsmedel.  

 

Utsläpp till luft från pyrolysanläggningen sker via skorsten (9 m höjd). Utsläpp av 

kolväten samt stoft till luft från pyrolysugnen klarar med god marginal de riktvärden 

(mg/Nm
3
) som är satta i verksamhetens tillstånd.  

 
Sandberg tyg och tapet AB 
 

Sandberg tyg och tapet AB designar och tillverkar tapeter. Företaget är klassat som en 

c-verksamhet. De färger som används på Sandberg är samtliga vattenbaserade. 

Säkerhetsdatablad visar att några av de färger som används innehåller mycket små 

mängder lösningsmedel som 2-butoxyetanol (< 2 %). Utsläpp av lösningsmedel till 

omgivningsluften från Sandbergs bedöms vara försumbart.  

 

 

Lösningsmedel i omgivningsluften kring 
industriområdet Hester 
 

Det finns inga mätningar eller spridningsberäkningar för halter av lösningsmedel i 

omgivningsluften kring Hester industriområde. Spridningsberäkningar av 

lösningsmedelsutsläpp från industrier har funnits som underlag vid några av de tidigare 

bedömningar som gjorts av VMC, bl. a från en industri i Lidköping (Sällsten och 

Barregård, 2002). Denna spridningsberäkning grundade sig på ett utsläpp av ca 12 ton 

lösningsmedel per år. Beräknade halter vid ogynnsam väderlek (98-percentilen) i 

industrins närområde (inom en radie på 100 m) låg kring 1 mg/m
3
 som timmedelvärde. 

Beräknade genomsnittshalter i kringområdet var betydligt lägre. 

 

Mängden lösningsmedel som årligen släpps ut till luft från Emballator AB efter den 

termiska reningsanläggningen är 1,38 ton. Från Bogelack AB släpps ca 3,9 ton ut per år. 

Det sammanlagda utsläppet av lösningsmedel från dessa båda industrier blir ca 5,3 ton. 

Denna mängd utgör knappt hälften jämfört med den mängd som låg som underlag för 

spridningsberäkningen från industrin i Lidköping. Det är därför rimligt att anta att 

halterna av lösningsmedel i omgivningsluften omkring Hester industriområde inte 

överstiger de halter som beräknades omkring industrin i Lidköping.  

 

Koloniområdet är beläget precis väster om industriområdet. Det betyder att koloni-

området ligger gynnsamt till om man antar att den förhärskande vindriktningen är 

västlig. Dock är koloniområdet beläget mycket nära industrierna. Närboende norr och 
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nordväst om industriområdet hamnar i ett ogynnsamt läge i vindriktningen vid syd och 

sydostlig vind. Avståndet från Bogelack AB till närboende norr och nordväst om Hester 

industriområde är ca 400 m.  

 

Hälsoeffekter av lösningsmedel 
 

Nedan listas hälsoeffekter av de vanligast förekommande lösningsmedlen i de färger 

och lacker som används av Emballator AB och Bogelack AB. Samtliga dessa 

lösningsmedel är vanligt förekommande i färger, lacker och förtunning. 

 

2-butoxyetanol har ett hygieniskt gränsvärde på 50 mg/m
3
 som gäller för arbetsmiljö. 

Höga halter (över gränsvärdesnivå) kan ge sveda i ögon, näsa och svalg, samt ge 

huvudvärk och yrsel.  

 

Petroleumnafta förekommer i flera varianter och kan innehålla olika blandningar mellan 

alifatiska och aromatiska kolväten. Högaromatisk nafta innehåller huvudsakligen 

aromatiska kolväten. Nafta kan vid inandning av höga halter ge huvudvärk, illamående, 

trötthet och yrsel. Långvarig exponering för höga halter kan ge påverkan på centrala 

nervsystemet. Hygieniskt gränsvärde för lacknafta med 2-25 % aromater är 175 mg/m
3
. 

1-metoxy-2-propanol (alfa-propylenglykolmonometyleter) har ett hygieniskt gränsvärde 

på 190 mg/m
3
. Den kritiska effekten vid exponering för höga halter är irritation i ögon 

och slemhinnor.  

Xylen har ett hygieniskt gränsvärde på 221 mg/m
3
 för arbetsmiljö. Inandning av höga 

halter (över gränsvärdesnivå) kan ge huvudvärk, illamående, trötthet och yrsel. Xylen 

har i djurförsök visats ha fosterskadande effekt och misstänks vara reproduktions-

störande på människa.  

Inget av ovanstående lösningsmedel är klassat som cancerframkallande.  

 

Det finns inga gränsvärden för dessa lösningsmedel i allmänluften. De hygieniska 

gränsvärdena gäller för arbetsmiljö och kan inte tillämpas för omgivningsmiljö och 

allmänbefolkningen där hänsyn skall tas även till längre exponeringstid, barn och andra 

känsliga individer.  

 

 

 

  

http://www.da.se/home/da/arbmiljo.nsf/pages/745
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Bedömning 
 

Företagen Emballator AB och Bogelack AB använder båda lackfärger innehållande 

lösningsmedel. De lösningsmedel som förekommer i störst mängd i produkterna är 2-

butoxyetanol, aromatisk nafta och 1-metoxy-2-propanol. Även xylen förekommer i 

lackfärg och förtunning som används på Emballator AB. Utsläppet av xylen är mycket 

lågt (61 kg per år).  

 

De halter av lösningsmedel som kan förekomma i närområdet kring industrierna blir 

som genomsnittvärde mycket låga och ligger långt under (mindre än 1/1000) hygieniska 

gränsvärden för arbetsmiljö. Så låga halter kan inte orsaka hälsoeffekter på nervsystem 

eller andra organ i kroppen. Halterna ligger även långt under de halter som kan orsaka 

irritation i ögon och slemhinnor. Det gäller även för halter som tidvis kan uppstå i 

närområdet vid ogynnsam väderlek. Inget av lösningsmedlen är klassat som 

cancerframkallande.  

 

Lukt av lösningsmedel kring industriområdet kan förekomma beroende på vindriktning 

och väderförhållanden. Lukt av lösningsmedel kan dock kännas vid betydligt lägre 

halter än vad som utgör en medicinsk hälsorisk. Gränsen för när man känner lukt kan 

variera stort mellan olika individer.  

 

 

 

 

 

 


