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Bakgrund 
 
Förfrågan från miljöinspektör Karin Landström vid Miljöförvaltningen i Göteborg 

inkom under februari 2014. Miljöförvaltningen bad Västra Götalandsregionens Miljö-

medicinska Centrum (VMC) att göra en bedömning av eventuella hälsorisker för 

boende i ett flerbostadsområde i västra Göteborg där man uppmätt förhöjda halter av 

PCB i marken intill husfasaderna. 

 

 

 

Underlag för bedömningen 
 

– Resultatrapport. Kompletterande markundersökning av PCB i jord, Kobbegården 

6:3, Göteborgs stad. Utförd av WSP Environmental, WSP Sverige AB, daterad 27 

januari 2014. 

– Karta över Kobbegården, Lantmäteriet, Göteborgs Stad, samt fotografier tagna i 

bostadsområdet (WSP Environmental).  

– Vetenskaplig litteratur, se referenslista  

 

 

 

Bostadsområdet 
 

Fastigheten Kobbegården 6:3 ligger i de södra delarna av Göteborg, ungefär 10 km från 

Göteborgs centrum. Fastigheten ligger utmed vägen Kobbegården (nummer 1-68) i 

Askim och består av flerbostadshus byggda på 1970-talet (fig. 1). De flesta husen är 

trevåningshus och inom området finns uppväxta trädgårdar som hyresgästerna i mark-

plan förfogar över (fig. 2 och 3). Totalt finns ca 250 uteplatser i markplan inom 

bostadsområdet. Fogmassan som användes vid byggnationen innehöll PCB. De ut-

vändiga fogarna har sanerats under 2007-2008 och provtagningar av marken före och 

efter saneringen av fasaderna har visat att marken i anslutning till byggnaderna inne-

håller förhöjda halter av PCB.  

 

För att klargöra utbredningen av den PCB-förorenade jorden i området har en kom-

pletterande miljöteknisk markundersökning utförts av WSP Environmental med syftet 

att undersöka spridning av PCB horisontellt längs fasader, på olika avstånd från fasader, 

på olika djup i marken samt i de områden som utgörs av gemensamma, öppna, icke 

hårdgjorda, ytor mellan husen, till exempel vid blivande odlingslotter. 
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Figur 1. Satellitbild över det aktuella området. Bilden visar att området består av flera fristående 

huskroppar samt öppna ytor.  

 

 

 
 

Figur 2 och 3. Exempel på uteplatser och grönytor invid husfasaderna i bostadsområdet. 
 

 

 

Allmänt om PCB och hälsoeffekter 
 

Polyklorerade bifenyler (PCB) är ett samlingsnamn för 209 olika ämnen, s.k. kongener 

(varianter) av PCB (1). Dessa kemikalier är tillverkade av människan och är mycket 

svårnedbrytbara. PCB har under 1900-talet använts kommersiellt i stora mängder, bland 

annat som kondensator- och transformatorolja. Stora mängder PCB har även använts i 

fogmassor och andra byggnadsmaterial i hus byggda i huvudsak mellan 1956 och 1972 

(2). Nyanvändning av PCB förbjöds på 1970-talet och är sedan 1995 totalförbjudet, men 

PCB kan fortfarande läcka ut från avfallshantering, förorenade områden och byggnader. 

Sedan 1970-talet har halterna av dioxiner och PCB i omgivningsmiljön minskat avse-

värt. 
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PCB består kemiskt av två aromatiska ringar (bifenyl) som kan ha 1-10 kloratomer 

kopplade till sig. Ett antal av PCB-kongenerna (för närvarande 12 stycken) har liknande 

egenskaper som dioxiner och brukar därför kallas dioxinlika PCB (3). I 
miljöövervaknings- och även forskningssammanhang analyseras ofta "sum of seven" PCB-

kongener (PCB-7), d.v.s. PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 och 

PCB 180 (4).  

 

Höggradig exponering för PCB kan orsaka ett antal negativa hälsoeffekter, exempelvis 

påverkan på hjärnan och nervsystemet vilket kan leda till beteendestörningar. Andra 

negativa hälsoeffekter som påvisats i olika studier av djur och människor är påverkan på 

immunförsvaret, fortplantningsförmågan och hormonsystemet (1,2). The International 

Agency for Research on Cancer (IARC) har undersökt om PCB är cancerframkallande 

och kommit fram till att PCB är cancerogent för människor (grupp 1) (5). Foster och 

små barn är grupper som är extra känsliga för PCB. I en studie från Taiwan visades att 

mödrar som utsatts för mycket höga halter av PCB födde barn med lägre födelsevikt, 

långsammare tillväxt, långsammare motorisk utveckling och lägre IQ (6). Ur hälso-

synpunkt är det den sammanlagda PCB-exponeringen under en lång tid som är kritisk, 

medan den akuta giftigheten är begränsad. Verkningsmekanismer relaterade till icke-

dioxinlika PCB är till stora delar okända (1,2). 

 

 

 

Intag av PCB  
 

Polyklorerade bifenyler är svårnedbrytbara, fettlösliga och ackumuleras i fettvävnad hos 

djur och människor. Denna bioackumulering leder till att man generellt hittar högre 

nivåer av PCB ju högre upp i näringskedjan man kommer. Den huvudsakliga expone-

ringen för PCB sker via konsumtion av livsmedel, främst feta, animaliska livsmedel 

som fisk, mjölk och kött. Särskilt höga halter har fet fisk som strömming och vildfångad 

lax från förorenade områden som t ex Östersjön (1).  

 

Inom EU har man fastställt ett tolerabelt dagligt intag (TDI) för dioxiner och dioxinlika 

PCB (7). Detta motsvarar den mängd dioxinlika ämnen som en människa kan få i sig 

varje dag under hela livet utan att riskera några negativa hälsoeffekter. Eftersom vissa 

varianter av dioxiner och PCB är mer giftiga än andra viktas de och räknas om till ett 

mått där den samlade dioxinlika effekten uttrycks i toxiska ekvivalenter (TEQ), där 

dioxinen TCDD (2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin) har en TEQ på 1 (8). TDI för dioxin 

och dioxinlika PCB är 2 pg TEQ per kg kroppsvikt och dag. Detta har beräknats utifrån 

effekter på reproduktiva organ i djurförsök och stöds till viss del även av studier på 

människor, med säkerhetsmarginal (7). De toxiska ekvivalenterna för de 12 PCB som 

räknas som dioxinlika varierar mellan 0,1 och 0,00003, med en median på 0,00003 (8). 

Endast en (PCB 118) av de sju PCB kongenerna som ingår i PCB-7 räknas som 

dioxinlik och PCB 118 har en TEQ på 0,00003. De sju kongenerna som ingår i PCB-7 

anses representera ca 20 % av den totala mängden PCB (9).  

 

Det finns ingen aktuell bedömning av vad som kan vara ett tolerabelt dagligt intag för 

icke dioxinlika PCB. Det fåtal studier som gjorts med icke dioxinlika PCB tyder på att 

PCB-nivåerna hos människa är cirka tio gånger lägre än de nivåer där effekter börjar 

synas i djurförsök (2).   
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Det genomsnittliga, dagliga intaget av dioxiner och dioxinlika PCB för vuxna ligger på 

0,6 pg TEQ/kg kroppsvikt och dag, vilket är nästan en tredjedel av det tolerabla dagliga 

intaget (10).  

 

Ammade spädbarn är en grupp med särskilt hög exponering för dioxiner och PCB (1). 

De halter av dioxiner och PCB som uppmätts i svensk modersmjölk innebär att ammade 

spädbarns exponering är avsevärt högre än TDI. Barn har ett högre intag, vilket till stor 

del beror på att barn äter mer mat än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. Viktigt att 

komma ihåg är att TDI är ett rekommenderat högsta medelintag per dag under hela 

livstiden. Om TDI överskrids under kortare perioder innebär det sannolikt ingen förhöjd 

hälsorisk. 

 

 

 

PCB i markprover 
 

Fastigheten Kobbegården faller inom ramen för känslig markanvändning (KM) enligt 

Naturvårdsverkets riktlinjer. Jordprovtagning har utförts av WSP Environmental under 

oktober månad 2013. Som en del av den kompletterande markundersökningen 

insamlades totalt 146 jordprover varav 75 jordprover har skickats för analys på det 

ackrediterade laboratoriet ALcontrol Laboratories. Det maximala provtagningsdjupet 

var 0,6 m under markytan. Anledningen till detta är att PCB inte har påvisats sprida sig 

djupt ner i marken utan påträffats ytligt. Fyrtiosju jordprover uppvisade halter av PCB-7 

över det platsspecifika riktvärdet på 0,02 mg/kg för PCB-7. 

 

Spridning av PCB horisontellt längs med fasader har påvisats i majoriteten av de analy-

serade jordprov som tagits i sidled från sanerad fog. Detta gäller oavsett om ytan är 

hårdgjord eller icke hårdgjord samt i vilket väderstreck provpunkten har legat.  

 

Generellt sett visar erhållna resultat att PCB avtar med ökat avstånd från fasad. De 

markprover med jämförelsevis högst halter av PCB är tagna i jordprover som ligger 

nära fasaden. Det högsta värdet var 1,6 mg/kg TS och denna provpunkt låg på baksidan 

av ett hus, där det fanns en stensatt altan (provpunkt 12, under stenplattor, avstånd från 

fasad 0,0-0,5 m, djup 0,0-0,2 m). I provpunkt 6 fanns en rabatt/odlingsyta, där nivåerna 

låg från 0,36 mg/kg TS närmast fasaden (rosenrabatt med mulljord uppblandad med 

tegel, glas och eventuellt gammal fogmassa) till 0,074 mg/kg TS taget 0,5 m i sidled 

från fog (odlingsyta med grönsaker). Spridning av PCB i djupled är främst förekom-

mande i provpunkter som ligger nära fasaden och som ligger i sydlig riktning. Exempel 

på en provpunkt visas i figur 4 a och 4 b.  

 

När man gör riskbedömningar använder man ofta medianexponeringen för ett område 

och/eller 90-percentilen som ett ”worst case” scenario. Medianvärdet för PCB-7 ytligt, 

nära husfasader (0-0,5 m), låg på 0,06 mg/kg TS och 90-percentilen på 0,84 mg/kg TS. 

På avståndet 0,5-1,0 m från fasader var medianvärdet för provpunkterna 0,009 mg/kg 

TS, dvs. under det platsspecifika riktvärdet, och 90-percentilen låg på 0,077 mg/kg TS. 

Förekomst av förhöjda värden återfanns även på ett avstånd på 2,0 m från husfasad.  

 

Inga förhöjda halter av PCB har påträffats i de provpunkter som ligger i planerade 

odlingslotter, dvs. ungefär 10 m från fasader med sanerad fog. Halten av PCB-7 i de 
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fyra jordprover som analyserades från dessa provpunkter låg under kvantifierings-

gränsen (<0,002 mg/kg TS). 

 

 

 
 

Figur 4 a. Provpunkt 4, stenbeläggning invid 

husfasad, med ovanliggande trätrall. 
 Figur 4 b. Provpunkt 4, markprovet togs under 

stenplattorna. På avståndet 0,0-0,5 m från fasad 

och djupet 0,0-0,2 m låg halten av PCB-7 på 

0,44 mg/kg TS. 
 

 

 

Exponering 
 

Det finns flera exponeringsvägar att ta hänsyn till vid beräkning av exponering. För 

boende i Kobbegården bedöms intag av jord, hudkontakt med damm och jord, inand-

ning av ångor och damm, samt intag av grönsaker och växter som eventuellt odlas i 

trädgårdarna vara aktuella. Då fastigheten har kommunalt dricksvatten är inte detta en 

aktuell exponeringsväg.  

 
Exponering via hudkontakt har beräknats och är försumbar i sammanhanget. Detsamma 

gäller för inandning av damm (PM10). Då PCB-ernas flyktighet är relativt låg och en stor 

utspädning i luften sker bedöms exponering för flyktiga ångor via andningsvägarna vid 

vistelse utomhus i trädgården vara försumbar. Små barn (under 2 år) har ett naturligt be-

teende att stoppa fingrar eller föremål i munnen. Vissa barn har dessutom osedvanligt 

stor benägenhet att stoppa jord i munnen (s.k. pica-beteende) (11). För beräkningar av 

intag av PCB via jord, se Appendix A. Beräkningar har gjorts för dels en vuxen som 

exponeras för jord via trädgårdsarbete mm, dels för ett litet barn som utöver ett genom-

snittligt dagligt intag av jord genom att barnet stoppar smutsiga fingrar och föremål i 

munnen dessutom vid enstaka tillfällen äter jord. Upptaget av PCB i mag-tarmkanalen 

antogs vara 100 % för att tillämpa försiktighetsprincipen. 
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För en vuxen som väger 70 kg, antogs ett schablonmässigt intag av 50 mg jord per dag 

(9). Om man antar att innehållet av PCB i jorden motsvarar medianvärdet av de ytliga 

jordproverna närmast fasad (0,06 mg/kg TS för PCB-7), beräknas intaget av PCB till 

0,2 ng/kg/dag. Omräknat till TEQ för dioxinlika PCB motsvarar det ett intag på 0,006 

pg TEQ/kg/dag. 

 

För ett litet barn antas det genomsnittliga dagliga intaget av jord vara högre, 120 mg/dag 

(9). Utöver detta lades tio avsiktliga intag om vardera 5 g jord per år. Om man använder 

medianvärdet av de ytliga jordproverna vid fasad (0,06 mg/kg TS för PCB-7) beräknas 

det sammanlagda intaget bli i genomsnitt 5 ng/kg/dag för total PCB, vilket omräknat till 

TEQ för dioxinlika PCB motsvarar 0,15 pg TEQ/kg/dag. Om de tio avsiktliga intagen 

istället skulle komma från de mest förorenade punkterna skulle det sammanlagda intaget 

bli ca 1 pg TEQ/kg/dag. 

 

 

 

Upptag av PCB från jord till grödor 
 

Vi har inga uppgifter var eller i vilken utsträckning odling förekommer i området 

Kobbegården. Det finns inga analyser av grönsaker från området med avseende på 

innehåll av PCB eller andra föroreningar. En litteratursökning ger att antalet studier där 

upptag av PCB från kontaminerad mark till växter och grönsaker odlade på marken är 

få. Upptaget av föroreningar från jord till växter beror bland annat på föroreningens 

egenskaper, växtart och jordtyp. De möjliga upptagsvägarna skiljer sig åt mellan 

exempelvis rotfrukter, som växer i direktkontakt med jorden, och frukt som växer på 

träd. 

 

För organiska föroreningar är halten organiskt kol i jorden viktig för hur hårt förore-

ningen binds till jordpartiklarna (högre andel kol gör att ämnet binds hårdare), men även 

vattenhalt och lufthalt i jorden kan vara av betydelse (9). Föroreningens vattenlöslighet 

spelar stor roll eftersom det avgör huruvida ämnet kan följa med växtens vatten-

transportsystem via rötterna upp i växten. Lipofila ämnen som PCB har låg vatten-

löslighet och når därför inte växtens övre delar (blad, frukter etc.) i några större mäng-

der (12). Upptaget av organiska föroreningar via växtens rotsystem är även beroende av 

fettinnehållet i växtens rot (12). Olika grödors benägenhet att ta upp föroreningar 

varierar, studier har visat att pumpa och zucchini har förmåga att ta upp organiska 

miljöföroreningar via rotsystemet och transportera dem vidare upp i växten (13).   

 

Rotsaker som morötter och potatis växer i direktkontakt med jorden. Experimentella 

odlingsstudier av morötter och potatis i såväl förorenad jord som ekologisk jord har 

visat att koncentrationen av organiska föroreningar (ämnen som PCB, polycykliska 

aromatiska kolväten (PAH) m fl.) var betydligt högre i skalet än i rotsaken (14,15). 

Förutom upptag från jord och via luften kan kontaminering av växter ske via deponering 

av jordpartiklar på växtens ytor. Detta gäller framför allt växter som växer nära marken, 

som exempelvis sallad och jordgubbar. Jordpartiklar hamnar på växtdelarna genom att 

jord stänker upp när det regnar, med vinden eller vid trädgårdsarbete. 

 

Sammanfattningsvis är upptaget av föroreningar från jord till växter svårt att förutsäga 

eftersom det finns en stor variation när det gäller både växt- och miljöfaktorer (12). 

Generellt är dock upptaget av fettlösliga organiska ämnen från jord till frukt och bär 
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lågt. För grödor som växer i direktkontakt med jord (rotfrukter som t ex morötter) kan 

ett visst upptag ske, där merparten av föroreningarna sitter i skalet. För lågt växande 

grödor som sallad och jordgubbar kan kontaminering ske via deponering av 

jordpartiklar på blad och bär. 

Bedömning 

För ytliga markprov tagna på avstånd 0-0,5 m från husfasader var medianvärdet av 

PCB-7 0,06 mg/kg TS och 90-percentilen var 0,84 mg/kg TS. Jordprover har visat att 

halterna sjunker successivt med ökande avstånd från fasaderna. De flesta markprov med 

högre halter är provtagna under stenplattor i anslutning till altaner. 

Exponering via inandning av ångor och damm har beräknats vara försumbar liksom 

intaget via hudkontakt. Exponering via intag av jord för en vuxen blir låg. För små barn 

antas det genomsnittliga dagliga intaget av jord vara högre än för en vuxen, dels för att 

små barn gärna stoppar smutsiga fingrar och föremål i munnen och dels för att mycket 

små barn ibland äter jord. 

Exponering för ett litet barn som väger 15 kg, genomsnittligt dagligt intag samt tio 

större avsiktliga intag av jord per år, beräknades till 0,15 pg TEQ/kg/dag. Om de större 

intagen av jord (d.v.s. då barnet äter jord) istället skulle komma från områden med höga 

halter (beräknat på 90-percentilen av halterna i jordprover) skulle det motsvara ett 

genomsnittligt intag av ca 1 pg TEQ/kg/dag. Om ett barn skulle äta mycket jord med 

höga halter föroreningar innebär detta ett oönskat extra bidrag av PCB. Det är därmed 

viktigt att se till att mindre barn inte får i sig större mängder jord från området.  

Det finns en osäkerhet i de beräkningar som gjorts både när det gäller exponering och 

riskvärdering. I de beräkningen som gjorts för intag av jord har försiktighetsprincipen 

använts då vi antagit ett upptag i mag-tarmkanalen på 100 %. Innehållet av PCB i 

jorden var angivet som PCB-7, vilket har multiplicerats med 5 för att motsvara totala 

mängden PCB. Denna totalmängd har sedan omräknats till TEQ, vilket innebär att vi 

har räknat med att alla PCB kongener är dioxinlika. Båda dessa antaganden innebär en 

överskattning av riskvärderingen. 

Rotupptag av PCB i växter beror på flera olika växt- och miljöfaktorer. Upptag kan 

även ske genom deponering av jordpartiklar på växters ytor, detta gäller främst lågt 

växande grödor som t ex sallad och jordgubbar. Exponeringen för PCB via intag av 

egenodlade grödor beror på hur mycket man äter, om man skalar/sköljer bär och 

grönsaker etc. Med hänsyn till de klart förhöjda halterna av PCB i marken nära 

husfasaderna, blir vår rekommendation att man inte bör odla grödor inom två meter från 

fasad. I de planerade odlingslotter som ligger 10 m från husfasader har dock inga 

förhöjda halter av PCB påträffats enligt WSP:s rapport. Boende i området bör 

informeras om PCB-halterna i marken. 
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Appendix A 
 

I nedanstående beräkningar har antagits att upptaget i mag-tarmkanalen är 100 %, detta 

för att tillämpa försiktighetsprincipen. För halten PCB i jord har vid beräkningarna 

använts dels medianvärdet av uppmätt PCB-7 i ytliga jordprov nära fasad (0,06 mg/kg 

TS) som ett mått på genomsnittshalt i jord, dels 90-percentilen av dessa data (0,84 

mg/kg TS) som ett ”worst-case” scenario. För att räkna om totalhalten PCB till TEQ-

värden för dioxinlika PCB har använts medianvärdet av TEQ-värdena för de dioxinlika 

PCBerna som är 0,00003 (8).  

 

 

Beräkningar för en vuxen som väger 70 kg 

Det dagliga intaget av jord för en vuxen sattes till 50 mg/dag året om (9). 

 

Om medianvärdet för uppmätta PCB-7 halter i jorden används ger det ett genom-

snittligt dagligt intag av PCB-7 via jord på 50 mg/dag x 0,06 ng/mg = 3 ng/dag. Antaget 

att PCB-7 utgör 20 % av totala mängden PCB ger det en exponering av totalt PCB på 3 

ng/dag x 5 = 15 ng/dag, vilket för en vuxen som väger 70 kg motsvarar 15/70 = 0,2 

ng/kg/dag. Omräknat till TEQ för dioxinlika PCB motsvarar intaget 0,2 ng/kg/dag x 

0,00003 = 0,006 pg TEQ/kg/dag. 

 

 

Beräkningar för ett litet barn som väger 15 kg  

Det dagliga intaget av jord för barn sattes till 120 mg/dag året om (9). Utöver detta lades 

10 avsiktliga intag på 5 g jord per år (då barnet äter jord). 

 

Genomsnittligt dagligt intag: Om medianvärdet för uppmätta PCB-7 halter i jorden 

(0,06 mg/kg TS) används ger det via det genomsnittliga dagliga intaget av jord 120 

mg/dag x 0,06 ng/mg = 7 ng/dag. Antaget att PCB-7 utgör 20 % av totala mängden PCB 

ger det en exponering av totalt PCB på 7 ng/dag x 5 = 35 ng/dag, vilket för ett barn som 

väger 15 kg motsvarar 35/15 = 2,3 ng/kg/dag. Omräknat till TEQ för dioxinlika PCB 

motsvarar intaget 2,3 ng/kg/dag x 0,00003 = 0,07 pg TEQ/kg/dag. 

 

De 10 avsiktliga enstaka intagen av jord: Utslaget över ett år ger dessa intag ett 

tillskott på (5000 mg x 10)/365 = 137 mg/dag. Räknat på medianvärdet för uppmätta 

PCB-7 halter (0,06 mg/kg TS) ger det ger ett intag av PCB-7 på 137 mg/dag x 0,06 

ng/mg = 8 ng/dag, och 40 ng/dag som total PCB. För ett barn på 15 kg motsvarar det 

40/15 = 2,7 ng/kg/dag. Omräknat till TEQ för dioxinlika PCB motsvarar det 2,7 

ng/kg/dag x 0,00003 = 0,08 pg TEQ/kg/dag. Tillsammans med det genomsnittliga 

dagliga intaget blir det 0,15 pg TEQ/kg/dag. 

 

De 10 avsiktliga enstaka intagen av jord: För scenariot om de 10 avsiktliga intagen av 

jord istället skulle komma från de mest förorenade punkterna, används 90:e percentilen 

av de uppmätta PCB-7 halterna i jord (0,84 mg/kg TS). De avsiktliga intagen av jord 

(5000 mg x 10)/365 = 137 mg/dag ger då ett intag av PCB-7 på 137 mg/dag x 0,84 

ng/mg = 115 ng/dag. Multiplicerat med 5 för att motsvara totalmängden PCB ger det 

575 ng/dag, vilket motsvarar 575/15 = 38 ng/kg/dag för ett barn som väger 15 kg. 

Omräknat till TEQ värden för dioxinlika PCB motsvarar det 38 ng/kg/dag x 0,00003 = 

1 pg TEQ/kg/dag. Tillsammans med det genomsnittliga dagliga intaget blir det 

1,07 pg TEQ/kg/dag. 




