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Bakgrund 
 
Den 1 november 2008 skedde ett större utsläpp av vinylklorid (VCM) till både luft 
och vatten. Under en halvtimmes tid (klockan 14.10 till 14.40) beräknar man att 
8,4 ton av totalt 10,5 ton släpptes ut, varav cirka hälften till luft. En spridnings-
beräkning, utgående från ett momentanutsläpp på 5 ton vinylklorid, har utförts av 
SWECO (Axenhamn, 2008) som visar medelkoncentrationen under den närmsta 15-
minutersperioden på olika avstånd från utsläppskällan. 
 
Spridningsberäkningen har jämförts med uppmätta halter från kontinuerliga mätningar 
inom fabriksområdet i samband med olyckan. Halterna i spridningsberäkningen ligger 
i samma storleksnivå som mätresultaten, vilket visar att utsläppsmängden skattats rätt 
och att modelleringen ger en god beskrivning av halterna i området. Utsläppet spreds i 
en nordostlig riktning mot Borealis hamn. 
 
 
 
Vinylklorid - Lågriksnivå för allmänbefolkning och gränsvärde 
för anställda 
 
Vinylklorid orsakar en sällsynt form av levercancer, leverangiosarkom, och är klassat 
av IARC i grupp 1, dvs cancerframkallande på människa. Vinylklorid kan i höga 
halter, flera tusen ppm, orsaka yrsel och berusningskänsla. I Sverige och internatio-
nellt anges s.k. lågrisknivåer för allmänbefolkning för cancerframkallande ämnen. 
Exponering vid lågrisknivån innebär en försumbar risk. För cancerframkallande 
ämnen uppskattas lågrisknivån orsaka ett extra fall av cancer per 100 000 exponerade 
under en livstid. För vinylklorid har IMM angivit en lågrisknivå på 2,6 µg/m3 
(Viktorin 1998). I arbetslivet finns gränsvärden som sätts utifrån både medicinska 
bedömningar och ekonomiska möjligheter. För vinylklorid är nivågränsvärdet, 
genomsnittsexponeringen för en 8-timmars arbetsdag, satt till 1 ppm (2,5 mg/m3). Det 
finns även ett korttidsvärd på 5 ppm (genomsnitt för en 15-minutersperiod). Som 
framgår är lågrisknivån mycket lägre än nivågränsvärdet. Detta beror på den längre 
exponeringstiden för allmänbefolkning (80 år jämfört med 45 år) men även att hänsyn 
tas till barn och äldre samt att osäkerhetsfaktorn är större. Vid framtagande av låg-
risknivåer och gränsvärden för cancerframkallande ämnen utgår man ofta från epide-
miologiska studier på yrkesmässigt exponerade arbetare. 
 
Nedan redovisas en bedömning av utsläppen för dels allmänbefolkningen i 
Stenungsund och dels anställda på industrin med fokus på risken för cancer. 
 
 
 
Bedömning för allmänbefolkningen 
 
Mätningar visar att vinylkloridhalterna normalt i Stenungsund ligger kring 0,1-
0,2 µg/m3 (IVL mätningar 2000/2001 och 2007). Om någon är bosatt i Stenungsund 
och exponeras för 0,1 µg/m3 (genomsnittet för flertalet boende) under hela sitt liv 
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(80 år) innebär detta en livstidsdos på 8 µg/m3*år. Lågrisknivån för allmänbefolkning 
som anges till 2,6 µg/m3 (cirka 0,001 ppm) (Viktorin 1998) motsvarar en livstidsdos 
på 208 µg/m3*år (2,6*80). Modelleringen visar att gasmolnet drev i nordostlig rikt-
ning ut över fritidshamnen och att genomsnittshalten under de första 15 min var cirka 
10 ppm (25 mg/m3) på ett avstånd av 0,6 till 0,8 km från utsläppspunkten. Inga bo-
städer finns i området men personer kan ha befunnit sig i fritidshamnen och Borealis 
hamn. Cirka 25 minuter efter utsläppet beräknas halten understiga 1 ppm inom hela 
beräkningsområdet (0-1,2 km från utsläppskällan). Om man som värsta scenario antar 
att människor vistats i hamnen vid detta tillfälle och exponerats för 10 ppm vinyl-
klorid under 1 timmes tid (en överskattning mot det verkliga scenariot) innebär detta 
att livstidsdosen för en person boende i Stenungsund ökar till 11 µg/m3*år, vilket fort-
farande långt ifrån livstidsdosen vid lågrisknivån (208 µg/m3*år). För boende strax 
utanför haltberäkningsområdet (>1,2 km från utsläppskällan) blir förstås ökningen 
ännu mindre. Slutsatsen är att utsläppet inte medför någon riskökning för cancer hos 
allmänbefolkningen. 
 
 
Bedömning för anställda på INEOS 
 
Normalt är exponeringen för vinylklorid bland de anställda 0,1-0,2 ppm (Andersson 
2008). I närheten av kylvatten mynningen (punkten för VCM-utsläppet) beräknas de 
högsta VCM halterna till 2000 ppm. Både mätningar och modellering visar på halter 
kring 400 ppm i området för tanklagring av VCM och 50-100 ppm vid nordvästra 
delen av VCM-fabriken. Kontinuerliga mätningar vid denna plats visar ett högsta 15-
minutermedelvärde på 70 ppm. Två PVC-operatörer befann sig ute i arean och deras 
mätare visade på 200-300 ppm. De vistades utomhus under cirka 1 timme och 
använde skyddsmask som dock fick genomslag efter ungefär 30 minuter. En VCM-
operatör befann sig vid tanklagret i cirka 10 minuter utan skyddsutrustning och expo-
nerades sannolikt för en halt kring 500 ppm. Inga förhöjda halter uppmättes inne i 
kontrollrummet till PVC arean däremot uppmättes ett genomsnitt på 60 ppm under en 
15-minutersperiod i kontrollrummet till VCM-arean där åtta personer vistades. 
 
Exponeringen för anställda på INEOS i samband med utsläppet innebar att korttids-
gränsvärdet (5 ppm under en 15 minutersperiod) överskreds och att minst 11 anställda 
exponerades för halter över nivågränsvärdet (1 ppm) den dagen. Om man exponerats 
för 500 ppm under 30 minuter (en överskattning för flertalet av de exponerade) inne-
bär det en genomsnittsexponering (8 timmar) på 31 ppm istället för normalt 0,2 ppm. 
Om detta är en engångshändelse kan man beräkna att årsdosen ökar från 0,2 ppm-år 
till 0,36 ppm-år. 
 
I en kohort av anställda inom PVC-industri inom Europa såg man inga fall av lever-
angiosarkom bland anställda med en exponeringsdos under 287 ppm-år (Andersson 
2008). Om man är anställd 45 år och exponeras för 0,2 ppm blir exponeringsdosen 
totalt knappt 10 ppm-år, dvs långt ifrån den dosnivå där cancerfall inträffat. Ur 
cancersynpunkt innebär således den ökade exponeringen (0,16 ppm-år extra) vid 
olyckstillfället en försumbar riskökning. 
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Det finns dock anledning till en genomgång av de instruktioner som finns för använd-
ning av skyddsmask i samband med VCM utsläpp. Ingen bör arbeta ute i arean utan 
skyddsmask och tiden bör begränsas så att genomslag i masker inte kan inträffa. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Ur cancersynpunkt innebär den ökade exponeringen vid olyckstillfället en försumbar 
riskökning både för allmänheten och anställda vid INEOS. Exponeringen för anställda 
på INEOS i samband med utsläppet innebar att nivågränsvärdet och korttidsgräns-
värdet överskreds för ett mindre antal anställda. 
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