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Sammanfattning 
 

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) har av Miljöförvaltningen 

i  Göteborgs Stad ombetts göra en bedömning av eventuella hälsorisker för skolelever i 

Svartedalsskolan. Luftmätningar i skolans lokaler har visat förhöjda halter av PCB i 

inomhusluft som härrör från fogmassor i byggnaden. Då skolan ska rivas inom 3 till 4 år 

har Lokalförvaltningen i Göteborg för avsikt att ansöka om dispens från kravet på 

sanering av PCB för fortsatt användning av byggnaden tills ny skola är klar.  

 

Kommersiella PCB-blandningar innehöll både låg- och högklorerade kongener i 

varierande mängd. PCB i inomhusluften i skolan domineras helt av lågklorerade, icke-

dioxinlika PCB kongener. Halter av de dioxinlika och mest toxiska PCB kongenerna i 

inomhusluften blir mycket låga eller ej mätbara, eftersom majoriteten av dessa kongener 

inte är särskilt flyktiga. Inandad dos av dioxinlika PCB för ett barn på skolan blir 

mycket låg i förhållande till intaget via kosten, och ligger även långt under (ca 1 %) av 

det tolerabla dagliga intaget. 

 

Beräknad inandad dos av total mängd PCB för elever på skolan överskrider det normala 

intaget av PCB via kosten och det överskrider även det tolerabla dagliga intaget. Detta 

innebär att säkerhetsmarginalen mellan det beräknade intaget från inomhusluften och 

den dos där man sett effekter i djurförsök minskar från 300 till omkring 40-60 för ett 

barn som vistas 7-8 timmar per veckodag i skolan. Intaget av PCB från inomhusluften i 

Svartedalsskolan innebär således ett extra icke önskvärt bidrag till övrig exponering, 

men bedöms inte innebära några hälsorisker för de enskilda barnen på skolan. 

Exponeringen via inomhusluften domineras av lågklorerade PCB kongener vilka inte 

lagras i kroppen lika länge som de högklorerade kongenerna efter upphörd exponering. 

 

Då uppmätta halter av PCB i inomhusluft på Svartedalsskolan är relativt höga är det 

viktigt att ombesörja en mycket god ventilation på skolan. Ventilationen bör vara igång 

hela dygnet alla dagar i veckan. Då det är känt att PCB kan ansamlas i damm 

rekommenderas även regelbunden storstädning i skolan.  

 

 
  



Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum  21 december 2016 

 

Miljömedicinsk bedömning gällande PCB i skola 

 

 

4 

Bakgrund 
 
Förfrågan från Miljöförvaltningen i Göteborg inkom till Västra Götalandsregionens 

Miljömedicinska Centrum (VMC) i juni 2016. Miljöförvaltningen bad VMC att göra en 

bedömning av eventuella hälsorisker för skolelever i Svartedalsskolan där man uppmätt 

förhöjda halter av PCB i inomhusluft.  

 

 

Underlag för bedömningen 
 

– Structor Miljö Väst AB, Svartedalsskolan, Göteborgs Stad, Byggnad A - 

Riskbedömning av PCB i inomhusluft och damm , Göteborg 2016-05-30 

– Structor Miljö Väst AB, Rivningsplan/kontrollplan, Hus A, Svartedalsskolan, 

Göteborgs Kommun- Inventering av farligt avfall enligt SFS 2011:927, 

Göteborg 2016-06-21 

– Structor Miljö Väst AB, Svartedalsskolan, Göteborgs Stad, Byggnad A – 

Kompletterande provtagning av PCB i luft efter städning. Göteborg 2016-10-04. 

– Vetenskaplig litteratur, se referenslista  

 

 

 

Svartedalsskolan 

 
Svartedalskolan, tillhörande Göteborgs Stad byggdes 1969 och det finns ett beslut om 

att byggnad A skall rivas om ca 3-4 år och ersättas med  en ny skolbyggnad. Barnen 

som började sin hösttermin på Svartedalsskolan 2016 är 10-15 år.  

 

Renoveringar har gjorts genom åren, en större ombyggnation gjordes på 1980-talet då 

vissa ytskikt byttes ut. På 90-talet byttes fönster och byggnaden fick nytt tak ovanpå det 

äldre taket och en ny fasad av tegel utanpå den äldre fasaden. Den äldre fasaden består 

av betong Prefab med sjöstensfasad. Det äldre taket består av betong Prefab alternativt 

lättbetong samt asfaltspapp. Utredningar har visat att det i byggnaden finns PCB i 

invändiga fogar, i fogar i den äldre fasaden som är inbyggd bakom den nya 

tegelfasaden, runt fönster och i färg på betongväggarna inomhus både i rum och i 

korridorer. PCB har även uppmätts i inomhusluften. Då byggnaden ska rivas har 

Lokalförvaltningen i Göteborg för avsikt att ansöka om dispens från kravet 

på sanering av PCB tills kommande rivning har utförts då man önskar fortsätta att 

använda byggnaden för skoländamål under tiden då den nya skolan byggs.  

 

Miljöförvaltningen har framfört att kompletterande provtagningar av inomhusluften bör 

utföras på flera platser för att få en bättre bild över halterna i inomhusluften och för att 

säkerställa en god inomhusmiljö för barnen. Structor Miljö Väst AB har genomfört 

dessa provtagningar med syfte att utgöra underlag för en riskbedömning med 

rekommendationer inför framtida hantering av aktuella lokaler. 
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Allmänt om PCB 
 

Polyklorerade bifenyler (PCB) består kemiskt av två sammanhängande aromatiska 

ringar (”bensenringar”) som kan ha mellan 1 och upp till 10 kloratomer kopplade till 

sig. De kongener som har färre kloratomer (upp till 3-4) brukar räknas som 

lågklorerade, medan kongener med 6-7 eller fler kloratomer räknas som högklorerade. 

Det finns sammanlagt 209 olika PCB-föreningar som brukar benämnas PCB kongener. 

Varje PCB kongen har ett nummer och denna benämning brukar användas istället för 

det systematiska kemiska namnet.  

 

PCB är tillverkat av människan och det finns inga naturliga källor till PCB. PCB-

föreningar är stabila, flamsäkra, elektriskt isolerande och har god värmeledande 

förmåga. PCB är mycket persistenta i miljön och bioackumuleras i näringskedjan. PCB 

förbjöds år 1972 i öppen användning i Sverige. Förbud mot viss annan användning (t ex 

i elektriska komponenter) infördes 1978 och totalförbud för PCB infördes 1995. 

 

En del PCB-kongener är dioxinlika, se nedan. Dioxiner och PCB finns framför allt i feta 

animaliska livsmedel och födan står för mer än 90% av det totala intaget. Vildfångad fet 

fisk från Östersjön, Vänern och Vättern är den största enskilda exponeringskällan, men 

ämnena finns även i annan fisk, mjölkprodukter, ägg och kött. Halterna av dioxin och 

PCB har sjunkit i våra livsmedel sedan år 1999 (Livsmedelsverket 2012). Man ser en 

sjunkande trend även för halter i blod (IMM 2013). Spädbarn som ammas är den grupp 

som har det relativt högsta intaget av dioxiner och PCB, även om halterna i 

modersmjölk sjunkit kraftigt sedan början av 70-talet.  

 

Dioxinlika PCB 

Ett antal av PCB-kongenerna har en plan konfiguration och har liknande egenskaper 

som dioxiner och brukar därför kallas dioxinlika PCB. Tolv av PCB kongenerna är 

klassade som dioxinlika: PCB 77, PCB 81, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, 

PCB 126, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 169 samt PCB 189 (Van den Berg, 

2006).  

 

Dioxiner och dioxinlika ämnen har tilldelats en toxisk ekvivalentfaktor (TEF) som är 

viktad relativt dioxinen TCDD (2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin) som har en TEF på 1 

(van den Berg, 2006). TEF för de 12 olika PCB kongener som räknas som dioxinlika 

varierar mellan 0,1 och 0,00003. De mest toxiska dioxinlika PCB kongenerna är 

PCB126 (TEF=0,1 dvs ”en tiondel så giftigt som TCDD”) och PCB169 (TEF=0,03). 

PCB 77 har en TEF på 0,0001 och PCB 81 på 0,0003, medan övriga åtta dioxinlika 

PCB kongener har en individuell TEF på 0,00003 (van den Berg, 2006). Tillsammans 

med koncentrationen av en enskild kemisk förening eller för olika kemiska föreningar i 

en blandning används TEF för att beräkna den totala toxiska ekvivalensen (TEQ). 

 

Analyser av PCB 

I miljöövervaknings- och forskningssammanhang analyseras ofta summan av sju utvalda 

PCB-kongener (PCB-7) vilka är PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 

153 och PCB 180. I PCB-7 ingår en dioxinlik kongen, PCB 118 (TEF: 0,00003). De sju 

kongenerna som ingår i PCB-7 anses representera ca 20 % av den totala mängden PCB 

(Naturvårdsverket, 2009). Man brukar därför, som en approximation, multiplicera 

summan av PCB-7 med en faktor 5 för att få total PCB. Ibland används även PCB-6 och 

då ingår samma PCB-kongener som i PCB-7, exklusive PCB 118. 
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PCB i byggnadsmaterial 
 

PCB har använts i fogmassor, huvudsakligen mellan åren 1957 och 1972. Sedan 1972 

har PCB varit förbjuden i öppen användning. PCB har dock påträffats i fogmassor från 

1973 (Länsstyrelsen VG, 1999). Fogmassor behöver vara elastiska och PCB användes 

som mjukgörare. Hur stor andel PCB som förekommit i fogmassor har varierat kraftigt, 

från under 1 % upp till ca 30 %. Tekniska blandningar av PCB i fogmassor har 

innehållit varierande andel av olika låg- respektive högklorerade PCB-kongener. PCB 

har även använts i bl. a elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer och 

som tillsatsmedel i hydrauloljor, smörjoljor etc.   

 

Många olika kommersiella blandningar av PCB har använts vid tillverkning av 

fogmassa. Vanliga produktnamn var t ex Aroclor och Clophene. Det är ofta inte känt 

vilka produkter som har använts i en specifik byggnad. En analys kan i efterhand avgöra 

vilken typ som använts, men ibland överensstämmer inte sammansättningen av olika 

PCB kongener med innehållet i något av de kända kommersiella handelsnamnen.  

 

Enligt uppgift från konsult har man använt Aroclor 1248 i Svartedalsskolan. Denna 

produkt innehåller en högre andel lågklorerade PCB kongener än Aroclor 1254 och 

Aroclor 1260, men en lägre andel än Aroclor 1242 som var andra vanligt 

förekommande kommersiella produktblandningar.  

 

 

PCB i inomhusluft 
 

PCB-föreningar är inte särskilt flyktiga. Flyktigheten, dvs förmågan att avgå till luft, 

bland de olika PCB-kongenerna varierar och generellt avtar flyktigheten med ökande 

antal kloratomer. Detta innebär att de lågt klorerade PCB kongenerna dominerar i 

inomhusluft. Flyktigheten är temperaturberoende och avgången ökar med stigande 

temperaturer. Avgång från fogmassor är en primär källa till PCB i inomhusluft. PCB 

från fogmassan kan även migrera till intilliggande material och därifrån avgå till luften. 

PCB kan även ansamlas i damm.  

 

Bostäder 

Ett större antal mätningar utfördes våren 2011 i ett flertal lägenheter i ett 

bostadskomplex (Farum Midtpunkt) utanför Köpenhamn (Fredriksen, 2012). I 

byggnaden hade använts fogmassor innehållande Aroclor 1232, 1242, 1254 samt en ej 

identifierad blandning. I luftproverna dominerade PCB kongenerna PCB 52 och PCB 

28, följt av PCB 66 och PCB 74. Totalt analyserades 24 olika PCB kongener. 

Medianhalt PCB total för de 83 lägenheterna var 860 ng/m3 (varierade från 170 upp till 

3840 ng/m3). För 21 likvärdiga lägenheter i intilliggande byggnad i samma bostads-

komplex men utan PCB i fogmassa var medelvärdet 6 ng/m3 (<LOQ – 31 ng/m3). 

Publicerade mätningar från bostäder i Sverige är mycket begränsat. Bland annat finns en 

rapport från ett bostadshus med PCB fogar i Bergsjön i Göteborg där man uppmätte 

halter i inomhusluft omkring 600 ng/m3 (Sundahl, 1999).  

 

Skolor 

Det finns publicerade mätresultat från tyska skolor med PCB i byggnadsmaterial. 

Medelvärden från mätningar utförda under mitten av 1990-talet i tre olika skolor 

varierade mellan 635 och 7500 ng/m3 (Gabrio, 2000). I en annan tysk skola gjordes 
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upprepade mätningar under två års tid i flera klassrum och man fann en medianhalt på 

2044 ng/m3 för samtliga luftprover (Liebl, 2004). Medianhalter av PCB i sex skolor i 

USA med PCB innehållande fogmassor varierade mellan <50 ng/m3 till 800 ng/m3, med 

högsta uppmätta värde i ett klassrum på 2900 ng/m3 (US EPA, 2012). I en  

undersökning från Stockholm (Miljöförvaltningen och SP, 2001) utfördes mätningar i 

tre skolor, endast ett luftprov per skola. Uppmätta halter i de tre proverna varierade från 

under detektionsgränsen upp till 37 ng/m3. De låga halterna skulle kunna förklaras av att 

fogmassan innehöll högklorerad PCB och endast fanns vid fönster och entrépartier, och 

att betongelement var fogade med fogband istället för fogmassa vilket innebär mindre 

mängd PCB.  

 

 

Riktvärden för PCB i inomhusluft 
 

Det finns inget svenskt riktvärde för PCB i inomhusluft gällande allmänbefolkningen. 

Danska Sundhetsstyrelsen (2013) anger att om halter i inomhusluft överstiger 3000 

ng/m3 ska saneringsåtgärder vidtas. Vid halter mellan 300-3000 ng/m3 ska en 

åtgärdsplan utarbetas för att sänka halterna och man eftersträvar halter under 300 ng/m3. 

Tyskland var först med riktlinjer och har ett riktvärde på 300 ng/m3 för icke-industriella 

miljöer, och även där har man angett en gräns på 3000 ng/m3 där saneringsåtgärder ska 

vidtas. I Schweiz gäller en högsta tillåtna halt på 6000 ng/m3 PCB i luften i offentliga 

lokaler som skolor och kontor där människor vistas i genomsnitt 8 timmar per dag 

(Kohler 2002). I miljöer där människor vistas 24 timmar per dag är gränsen satt till 

2000 ng/m3 PCB i luft. Amerikanska Naturvårdsverket (US EPA) anger för skolmiljö 

300 ng/m3 för barn 6-12 år och 500 ng/m3 för barn 12-15 år (beräknat på att 

lågrisknivån (totalintaget) inte ska överskridas). Man betonar att dessa nivåer inte ska 

tolkas som absoluta riktvärden som absolut inte får överskridas, utan värdena kan 

användas vid utvärdering av luftkvalitet på skolor. EPA rekommenderar att PCB i 

inomhusluften bör vara så låg som möjligt.  

 

 

PCB i inomhusluften i Svartedalsskolan 
 

Luftmätning av PCB har utförts tidigare i Svartedalsskolan, år 2004 och 2012, i 

tekniksal på plan ett samt i syslöjdsal på plan två. En tredje luftmätning utfördes i 

tekniksalen i februari 2013 efter viss sanering av PCB-haltiga mjukfogar, vid detta 

tillfälle togs två parallella luftprover i salen. Halter av PCB från dessa tidigare 

mätningar sammanfattas i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1. Uppmätta halter av PCB i inomhusluft före 2016 

 PCB total i luft (ng/m3) 

 Sal 1:3 (teknik) Sal 2:3 (syslöjd) 

År 2004 1900 570 

År 2012 1866 489 

År 2013 1119 resp. 973  

PCB total = Σ PCB-6 * 5 

 

Nya luftmätningar av PCB utfördes i Svartedalsskolan den 7 april 2016. För 

provtagningen ansvarade Structor Miljö Väst AB och resultaten är hämtade från deras 

rapport. Provtagningstiden var ca 8 timmar och luftflödet 2 L/min. För provtagningen 
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användes OVS rör med XAD-2 adsorbent från ALS Scandinavia som även analyserade 

proverna. 

 

Mätningarna utfördes i sex olika klassrum, tre belägna på bottenvåningen (1:X) och tre 

på våning två (2:X). Sal 1:3 är tekniksal och sal 2:3 syslöjdsal (dvs samma salar som 

vid tidigare mätningar). Övriga fyra klassrum är vanliga lektionssalar. Resultaten 

återfinns i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Uppmätta halter av PCB i inomhusluft den 7 april 2016 

 PCB i luft (ng/m3) 

 Sal 1:1 Sal 1:2 Sal 1:3 Sal 2:1 Sal 2:2 Sal 2:3 

PCB28 30 34 26 42 12 35 

PCB52 77 91 110 55 32 55 

PCB101 7,7 20 31 5,5 5,8 6,5 

PCB 118 <2,1 2,9 4,4 <1,9 <2,1 <2,1 

PCB 138 <2,1 <1,9 <2,1 <1,9 <2,1 <2,1 

PCB 153 <2,1 <1,9 <2,1 <1,9 <2,1 <2,1 

PCB 180 <2,1 <1,9 <2,1 <1,9 <2,1 <2,1 

PCB 

total 

616 768 889 551 291 525 

 PCB total = Σ PCB-7 * 5 

 

Då det enligt en rapport från danska Sundhetsstyrelsen har visats att noggrann städning 

kan bidra till sänkning av halter av PCB i inomhusluften bestämdes av 

Miljöförvaltningen att detta skulle provas på Svartedalsskolan. Storstädning utfördes i 

lokalerna under vecka 25 (förutom i sal 1:3 där det inte hanns med) och en ny 

luftmätning utfördes den 27 juni (sal 1:2, 2:1, 2:2 och 2:3) respektive 30 juni (sal 1:1 

och 1:3), dvs i samma lektionssalar som vid mätningarna i april. Luftmätningen utfördes 

med samma utrustning och under ca 8 timmar. Vid denna mätning var det dock 

sommarlov och ingen verksamhet bedrevs i skolan under mätningen. 

 

Tabell 3. Uppmätta halter av PCB i inomhusluft den 27 resp. 30 juni 2016 

 PCB i luft (ng/m3) 

 Sal 1:1 Sal 1:2 Sal 1:3 Sal 2:1 Sal 2:2 Sal 2:3 

PCB28 52 31 34 54 12 56 

PCB52 12 130 160 97 40 120 

PCB101 18 31 57 12 9,9 14 

PCB 118 2,5 4,8 8,1 <2,2 <2,2 2,9 

PCB 138 <2,1 <2,2 3 <2,2 <2,2 <2,2 

PCB 153 <2,1 <2,2 4,1 <2,2 <2,2 <2,2 

PCB 180 <2,1 <2,2 <2,1 <2,2 <2,2 <2,2 

PCB 

total 

963 815 1331 815 310 965 

PCB total = Σ PCB-7 * 5 

 

Mätningen under sommaren och efter städning visade högre halter än vid tidigare 

mätning i april för samtliga lektionssalar (Tabell 3). Det framkom att ventilationen inte 

gått som den brukar utan varit avstängd under nätter och helger vid mätningarna i juni.  
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Det beslutades därför av Miljöförvaltningen att ytterligare en mätning skulle utföras i 

lektionssalarna under normala driftsförhållanden för ventilationen. Dessa mätningar 

utfördes den 1 september, av samma konsult (Structor Miljö Väst AB) och med samma 

provtagningsutrustning och provtagningstid som vid mätningarna i april och juni. Halter 

redovisas i tabell 4. 

 

Tabell 4. Uppmätta halter av PCB i inomhusluft den 1 september 2016 

 PCB i luft (ng/m3) 

 Sal 1:1 Sal 1:2 Sal 1:3 Sal 2:1 Sal 2:2 Sal 2:3 

PCB28 88 42 54 74 21 120 

PCB52 140 110 190 110 49 170 

PCB101 17 22 67 10 11 23 

PCB 118 <2,1 2,9 10 <2,1 <5,2 4,8 

PCB 138 <2,1 <1,9 2,0 <2,1 <5,2 <2,2 

PCB 153 <2,1 <1,9 4,7 <2,1 <5,2 <2,2 

PCB 180 <2,1 <1,9 <2 <2,1 <5,2 <2,2 

PCB 

total 

1225 885 1639 970 405 1589 

 PCB total = Σ PCB-7 * 5 

 

Dessa nya mätningar i september visade också på högre halter PCB för samtliga sex 

lektionssalar jämfört med mätningarna i april. Halterna i september var även högre än 

vid mätningarna i juni (då ventilationen inte gått som vanligt under sommarlovet). I sal 

1:2 var ökningen marginell, för sal 2:2 uppmättes ca 40 % högre halter jämfört med i 

april. För salarna 1:1, 1:3 och 2:1 var uppmätta halter PCB total nästan dubbelt så höga i 

september jämfört med april, och i syslöjdsalen (sal 2:3) hela tre gånger högre.  

 

Det finns vissa osäkerheter angående ventilationens drifttider även för mätningen den 1 

september, då ventilationen felanmäldes veckan efter (6 september). Enligt konsult som 

utfört mätningen har lärarna rapporterat att luften var bra under dagen för mätning, 

vilket ändå kan tyda på att ventilationen har gått enligt normaldrift den 1 september.   

 

Slutsatser efter de tre mätomgångarna under 2016 

Att halter av ämnen i inomhusluft kan variera mellan olika dagar är att betrakta som 

normalt, men för flera lektionssalar är ökningen i halter betydande. Flera olika faktorer 

kan påverka inomhushalterna, men ventilationen har sannolikt en mycket stor betydelse. 

Även städrutiner bör beaktas. Den möjliga effekten av storstädning är svår att utvärdera 

utifrån dessa mätningar då det är klarlagt att ventilationen inte gick som vanligt under 

mätningarna i juni (då det var sommarlov). Nästa omgång mätningar den 1 september 

utfördes drygt två månader efter storstädningen (ett frågetecken angående ventilationen 

finns även för denna mätning). Dock finns utifrån dessa mätningar inget som tyder på 

att storstädning har kunnat sänka inomhushalterna av PCB. Halter av PCB i 

inomhusluften har istället ökat för varje mätning och anledningen till detta är okänd.    

 

För beräkning av skolelevernas exponering för PCB i Svartedalsskolan har vi använt de 

lufthalter som uppmättes i september 2016, dvs de högsta uppmätta värdena för 

mätningarna 2016.  
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Exponeringsberäkning för intag av PCB från inomhusluften för 
elever på skolan 
 
Ett exponeringsscenario har beräknats för elever på skolan. Vi har dels utgått från ett yngre 

barn som antas väga 30 kg och dels från ett äldre barn som antas väga 50 kg. Barnen har 

antagits vistas i skolan 7–8 timmar per dag. Ett barn i denna ålder andas in ca 5 m3 luft 

under denna tid (Naturvårdsverket, 2008). Som exponering har använts medianhalten för 

mätningarna i september, 1100 ng/m3 PCB total, baserad på PCB-7 multiplicerat med fem. 

Uppmätt halt PCB-7 domineras helt av de lågklorerade PCB kongenerna PCB 28 och 

PCB 52. Upptag och absorption av PCB i lungorna har antagits vara 100 %.  

 

Intag (dos) av PCB total under skoltid blir under dessa antaganden 180 ng/kg/dag för ett 

barn som väger 30 kg, och 110 ng/kg/dag för ett barn som väger 50 kg. Då man inte går i 

skolan varje dag året om, har den beräknade dagliga dosen justerats till ett genomsnittligt 

dagligt intag utslaget över ett år. Under antagandet att man går i skolan 40 v (200 dagar) per 

år blir den tidsjusterade dosen 100 ng/kg/dag (barn 30 kg) respektive 60 ng/kg/dag (barn 

50 kg).  

 

För att uppskatta inandad dos av dioxinlika PCB har uppmätta halter av PCB 118 (som 

är den enda dioxinlika PCB-kongenen som ingår i standardanalysen PCB-7) använts. 

Medianhalten av PCB118 för mätningen i september var 5 ng/m3. PCB 118 har en TEF 

på 0,00003 vilket motsvarar ett intag (dos) på 0,025 pg TEQ/kg/dag för ett barn på 30 

kg, respektive 0,015 pg TEQ/kg/dag för ett barn på 50 kg. Inandad dos av övriga 

dioxinlika PCB kongener som inte ingår i PCB-7 har skattats utifrån mätningar i 

bostadskomplexet Farum Midtpunkt i Köpenhamn (Fredriksen, 2012). Där kunde, 

förutom PCB 118, halter av fem andra dioxinlika PCB uppmätas (PCB77, PCB81, 

PCB105, PCB114 och PCB123). Övriga sex dioxinlika PCB kunde inte detekteras i 

några luftprover i Köpenhamnsstudien (dessa är högklorerade och därmed svårflyktiga). 

Beräknat intag (dos) utifrån medianhalter av dessa övriga fem PCB blir då 0,009 

respektive 0,006 pg TEQ/kg/dag för ett barn på 30 resp. 50 kg. Sammanlagt intag av 

dioxinlika PCB (uppmätt halt av PCB 118 i Svartedalsskolan samt för övriga dioxinlika 

PCB skattade utifrån halter i Köpenhamn) beräknas till 0,034 pg TEQ/kg/dag för ett 

barn på 30 kg och 0,021 pg TEQ/kg/dag för barn som väger 50 kg. Tidsjusterat 

(genomsnittlig daglig dos under ett år) blir 0,02 pg TEQ/kg/dag (barn 30 kg) 

respektive 0,012 pg TEQ/kg/dag (barn 50 kg).  

 

 
Hälsoriskbedömning 
 

Hälsoeffekter av PCB allmänt 
 

De tolv PCB som klassas som dioxinlika verkar via samma mekanismer som dioxiner 

och kan ge samma typ av toxiska effekter. De effekter man i djurförsök kopplat till 

exponering för låga doser dioxinlika ämnen är fortplantnings- och utvecklingsstörningar 

samt försämrat immunförsvar (IMM 2013, Livsmedelsverket 2014). Hos barn som 

exponerats under foster- och nyföddhetsperioden har man observerat liknande effekter 

såsom låg födelsevikt, negativa effekter på tandutvecklingen, svårigheter med inlärning 

och motorik och ökad infektionskänslighet (IMM 2013).  
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Icke dioxinlika PCB verkar via andra, till stor del okända mekanismer. Den europeiska 

livsmedelsmyndigheten (EFSA 2005) har vid en genomgång av hälsorisker med icke 

dioxinlika PCB funnit att tillförlitliga studier av hälsorisker hos människa saknas och 

därför baserat riskbedömningen på djurexperiment. Den högsta dos som inte orsakade 

några negativa effekter (NOAEL) på de känsligaste försöksdjuren, råttor var cirka 35 µg 

(35 000 ng) / kg kroppsvikt och dag. Vid 10 gånger högre doser sågs i några studier 

påverkan på lever och sköldkörtelfunktion (EFSA 2005).  

 

I kommersiella PCB blandningar förekommer en blandning av varierande 

sammansättning av dioxinlika och icke dioxinlika PCB och detta återspeglas även i  

miljöprover. Människor exponeras därmed för en blandning och det är svårt att särskilja 

hälsoeffekter av dioxinlika och övriga PCB kongener. De effekter av PCB-blandningar 

man sett vid lägst doser på djur (5-7.5 µg/kg/dag) är effekter på reproduktion och 

utveckling såsom missfall, beteende- och inlärningsstörningar och påverkan på 

immunsystemet samt hud/naglar och ögonlock. Effekter på fertilitet hos handjur och 

sköldkörtelhormoner har setts vid högre doser och cancer enbart vid mycket höga doser 

(Arbete & Hälsa 2012). Många effekter anses bero främst på dioxinlika kongener. Den 

franska livsmedelsmyndigheten AFSSA har angett en NOAEL (högsta dos som inte 

orsakade några negativa effekter) på 1700 ng/kg/dag för den tekniska PCB-blandningen 

Aroclor 1254, baserat på djurexperiment på apor (AFSSA 2007). Tre gånger högre dos 

(5000 ng/kg/dag) var den lägsta dos som gav tecken till påverkan på immunsystemet 

(LOAEL). Resultat från epidemiologiska studier på allmänbefolkning antyder att PCB 

kan påverka spermierörligheten något, möjligen bidra till en ökad risk för non-

Hodgkinlymfom hos vuxna samt bidra till subtila utvecklingsförändringar såsom 

påverkan på beteende och kognitiv förmåga, immunsystemet och födelsevikt bland barn 

som exponerats under fosterlivet (Arbete & Hälsa 2012, Casas 2015). Internationella 

cancerforskningsinstitutet (IARC) har klassat PCB som cancerframkallande för 

människor (IARC 2016). 

 

Generellt gäller att lågklorerade PCB metaboliseras och utsöndras snabbare än 

högklorerade (ATSDR 2014). De få studier som undersökt halveringstider har 

uppskattat halveringstiden för lågklorerade PCB-kongener till ca 1-5 år (Arbete & Hälsa 

2012), Schettgen 2012, Broding 2007).  

 

 
Tolerabelt dagligt intag 
 

Dioxinlika PCB 

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

PCB. Detta motsvarar den mängd dioxinlika ämnen som en människa kan få i sig varje 

dag under hela livet utan att riskera några negativa hälsoeffekter. TDI för dioxin och 

dioxinlika PCB är 2 pg (0,002 ng) TEQ per kg kroppsvikt och dag (EU 2001). Det 

genomsnittliga intaget av dioxinlika ämnen beräknas enligt Livsmedelsverket ligga på 

0,5 pg (0,0005 ng) TEQ/kg kroppsvikt och dag hos vuxna (18–80 år) i Sverige, dvs en 

fjärdedel av TDI. Barn äter mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt och har därför 

ett relativt högre intag än vuxna. Medelintaget bland barn i åldern 4–12 år är cirka 1 pg 

(0,001 ng) TEQ/kg kroppsvikt och dag enligt Livsmedelsverkets beräkningar.  

 

 

Kommersiella PCB blandningar 
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För kommersiella PCB-blandningar som Aroclor 1254 har man utifrån djurförsök angett 

ett LOAEL på 5000 ng/kg/dag baserat på immunologiska effekter på apor (WHO 2003). 

Utifrån detta LOAEL användes en säkerhetsfaktor på 300 för att beräkna TDI som har 

angetts till 20 ng/kg/dag (WHO 2003), dvs effekter kunde påvisas först vid en 

exponering som var ca 300 gånger högre än TDI. För icke-dioxinlika PCB saknas TDI. 

Det genomsnittliga dagliga intaget för PCB totalt beräknas till 10–45 ng PCB/kg/dag för 

vuxna och för barn till 27–50 ng PCB/kg/dag och betydligt högre för ammade spädbarn 

(IMM 2009). 

 

 

PCB i humanprover 
 

När man följer halter av PCB i humanprover (blod eller bröstmjölk) analyseras ofta den 

högklorerade PCB 153 som en markör för den totala PCB-belastningen, vilken 

återspeglar intag via kosten (Ankarberg 2007). Analys av lågklorerade PCB kongener är 

relativt ovanligt. I samband med Livsmedelsverkets stora kostvaneundersökning 

”Riksmaten 2010-2011” bland vuxna svenskar (18-80 år) analyserades blodhalter av 

olika miljöföroreningar (bl. a PCB) hos 267 deltagare (Bjermo 2013). Blodhalter av åtta 

olika PCB kongener undersöktes (PCB 28, 52, 118, 138, 153, 156, 170 och 180). För de 

högklorerade kongenerna PCB 138-180 ökade halterna tydligt med stigande ålder, och 

blodhalterna var starkt relaterade till konsumtion av fet fisk, i synnerhet fisk från 

Östersjön. För den lågklorerade kongenen PCB 28 sågs endast ett svagt samband med 

stigande ålder, däremot sågs ett samband mellan halten av PCB 28 i blod och bostadens 

ålder. Personer som bodde i hus byggda mellan 1960-1979 hade högre halter jämfört 

med de som bodde i hus byggda före 1959 respektive 1980-1999 (Bjermo 2013). Detta 

samband sågs inte för övriga PCB kongener (för PCB 52 låg merparten av blodproverna 

under kvantifieringsgränsen). Författarna anger PCB i fogmassor som en möjlig källa 

till exponering, utifrån bostadens byggår, men det var inte känt om bostäderna innehöll 

PCB eller ej.  

 

 

Upptag av PCB via inomhusluft   
 

Då det gäller PCB-kongener som är relevanta för upptag från inomhusluft har vi vid en 

litteratursökning återfunnit några studier som har studerat halter av PCB i blod hos 

personer som bor eller arbetar i byggnader med förhöjda halter av PCB i inomhusluft på 

grund av PCB i byggnadsmaterial (huvudsakligen fogmassor) (Broding 2007, Egsmose 

2016, Gabrio 2000, Herrick 2011, Johansson 2003, Meyer 2013, Pedersen 2016, 

Schettgen 2012, Schwenk 2002). En tysk studie undersökte blodhalter av PCB-6 hos 

skolbarn i en skola med PCB i inomhusluft och jämförde med barn på en skola utan 

PCB (Liebl 2004). Gemensamt för studierna är att man kunde påvisa signifikant 

förhöjda halter av lågklorerade (3–4 klor) PCB i blodprover hos de som bor, arbetar 

eller studerar i byggnader med PCB jämfört med kontrollpersoner som inte bor eller 

arbetar i sådana byggnader. I de studier där man undersökt flera olika lågklorerade PCB 

kongener har den största skillnaden i blodhalter observerats för PCB 28 och därefter 

minskade skillnaden med ökad kloreringsgrad. För de som arbetar i byggnader med 

PCB-fogar (kontor eller skola) har uppmätts 2-10 gånger högre medianhalter av PCB 28 

i blod jämfört med kontroller. För boende var skillnaderna betydligt större (30-100 

gånger högre) (Johansson 2003, Meyer 2013). För skolbarnen fann man ett svagt, men 

signifikant, samband mellan summan av de lågklorerade PCB kongenerna i blod och det 



Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum  21 december 2016 

 

Miljömedicinsk bedömning gällande PCB i skola 

 

 

13 

antal år barnen gått på skolan (Liebl 2004). I de flesta studierna kunde man inte påvisa 

någon skillnad för de högklorerade PCB kongenerna (6–7 klor). Detta var förväntat då 

högklorerade PCB är svårflyktiga och uppmättes i låga eller ej detekterbara halter i 

inomhusluften.  

 

 

Hälsoriskbedömning för elever på Svartedalsskolan 
 

PCB i inomhusluften domineras helt av de lågklorerade icke-dioxinlika PCB 

kongenerna. Bidraget av dioxinlika PCB från inomhusluften på Svartedalsskolan 

(omkring 0,01-0,02 pg TEQ/kg/dag) blir därför mycket lågt i förhållande till barns 

dagliga intag via kosten som ligger omkring 1 pg TEQ/kg/dag. Den beräknade inandade 

dosen av dioxinlika PCB ligger även långt under TDI för dessa ämnen (2 pg/kg/dag).  

 

Den beräknade inandade dosen av PCB total för elever som går på Svartedalsskolan, 

100 ng/kg/dag för ett barn på 30 kg respektive 60 ng/kg/dag för ett barn på 50 kg, 

överskrider barns genomsnittliga dagliga intag av PCB via kosten som har uppskattats 

ligga omkring 30 ng/kg/dag. Den överskrider även beräknat TDI på 20 ng/kg/dag för 

den kommersiella PCB blandningen Aroclor 1254. Intaget av PCB från inomhusluften i 

Svartedalsskolan domineras av lågklorerade kongener, vilka inte lagras i kroppen lika 

länge som de högklorerade kongenerna efter upphörd exponering. 

 

Vid beräkning av TDI har använts en säkerhetsfaktor på 300 då man såg effekter i 

djurförsök vid en dos på 5000 ng/kg/dag. Det sammanlagda intaget av PCB total för 

barn som går på Svartedalsskolan (bidraget från inomhusluften plus det uppskattade 

dagliga intaget från kosten) innebär att säkerhetsmarginalen mellan det dagliga intaget 

och den dos där man sett effekter i djurförsök minskar från 300 till omkring 40–60. 

Intaget av PCB från inomhusluften i Svartedalsskolan innebär således ett extra icke 

önskvärt bidrag till övrig exponering, men bedöms inte innebära några hälsorisker för 

de enskilda barnen på skolan.   

 

Då halter av PCB i inomhusluft på Svartedalsskolan är relativt höga är det viktigt att 

ombesörja en mycket god ventilation på skolan. Ventilationen bör vara igång hela 

dygnet alla dagar i veckan. Det har inte varit möjligt att utvärdera eventuella effekter av 

städning på skolan, men då det är känt att PCB kan ansamlas i damm rekommenderas 

regelbunden storstädning i skolan för att reducera denna potentiella källa till PCB i 

inomhusluften. 
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