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Sammanfattning
Som en del av Hälsorelaterad miljööver-
vakning (HÄMI) genomförs exponerings-
studier på cancerframkallande luftföroreningar. 
Syftet är att långsiktigt följa hur den svenska 
befolkningen exponeras för hälsoskadliga 
ämnen via luft. Personburna och stationära 
mätningar startade år 2000 och utförs enligt 
ett rullande schema i fem olika städer i 
Sverige. De orter som ingår i projektet är 
Göteborg, Umeå, Stockholm och Malmö 
samt Lindesberg, som representerar en 
mindre inlandskommun. Samtliga orter har 
nu genomfört tre mätomgångar. De ämnen 
som undersöks är bensen, 1,3-butadien, 
formaldehyd, kvävedioxid, partiklar (PM2,5) 
och polycykliska aromatiska kolväten (PAHer).

Undersökningen genomfördes i Lindesberg 
under hösten 2016 på 40 slumpvis utvalda 
personer (16 män och 24 kvinnor) i åldrarna 
20-50 år. Upprepad mätning gjordes på 20 av 
deltagarna (14 kvinnor och 6 män). Andelen 
svar om ett eventuellt deltagande i studien 
(svarsfrekvensen) var 45 %, medan andelen 
deltagare (deltagarfrekvensen) var 27 %. Tjugo 
av deltagarna deltog även till mätningar av 
PM2,5 och PAHer i deras bostad. Lindesberg 
genomför inga egna mätningar av bakgrunds-
halter. Därför genomfördes 6 bakgrunds-
mätningar vid en tillfällig mätstation på 
Kungsgatan i Lindesberg, där Bergslagens 
Miljö- och Byggnadsförvaltning är inkvarterad. 

Personburna mätningar
Vid de personburna mätningarna var median-
exponeringen av bensen 1,3 µg/m3, vilket 
är den lågrisknivå som Institutet för miljö-
medicin (IMM) anger. För 1,3-butadien 
var medianvärdet 0,32 µg/m3, vilket är 
över miljökvalitetsmålet på 0,2 µg/m3. För 
formaldehyd är miljökvalitetsmålet 10 µg/m3 
och den uppmätta medianhalten var 14 µg/m3. 
Medianhalten av kvävedioxid var 9,2 µg/m3, 
vilket underskrider miljökvalitetsnormens 

riktvärde på 40 µg/m3 och miljökvalitetsmålet 
på 20 µg/m3. Halterna av bensen, 1,3-butadien 
och formaldehyd har minskat sedan 2005 
medan kvävedioxidhalten har ökat. Totalt sågs 
en större mellan-individ-variation av bensen 
(67 %), 1,3-butadien (80 %) och kvävedioxid 
(54 %), i studien än inom-individ-variation.

Mätningar i bostaden
Medianhalten av PM2,5 i deltagarnas vardags-
rum var 7,2 µg/m3, vilket är under miljö-
kvalitetsmålet på 10 µg/m3. PAHer som 
bens(a)pyren analyserades också och median-
värdet var 18 pg/m3, vilket ligger under rikt- 
och gränsvärden. Halterna av bens(a)pyren har 
minskat sedan 2005.

Urbana 
bakgrundsmätningar
Vid de urbana bakgrundsmätningarna låg 
medianvärdet av PM2,5 på 3,3 µg/m3 och 
bens(a)pyren på 45 pg/m3. Båda dessa värden 
underskrider respektive riktvärde. Halterna 
av PM2,5 och bens(a)pyren har minskat i den 
urbana bakgrunden sedan 2005. Den urbana 
bakgrundsmätningens halter av bensen, 
1,3-butadien, kvävedioxid och formaldehyd 
var under miljökvalitetsnormen och miljö-
kvalitetsmålet. 

Studien visar att personburna mätningarna 
har högre halter av de undersökta ämnena 
jämfört med de stationära mätningarna. Det 
är därför viktigt att fortsätta med person-
burna mätningar för att bedöma individernas 
exponering av cancerframkallande ämnen i 
luft.
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Bakgrund
Hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI) ska 
långsiktigt följa hur den svenska befolkningen 
exponeras för hälsoskadliga ämnen via luft. 
Detta görs via personburna och stationära 
mätningar. Övervakningen inleddes år 
2000 och utförs enligt ett rullande schema 
i fem olika städer i Sverige. Mätningarna 
har tidigare utförts i Göteborg [1-3], Umeå 
[4-6], Stockholm [7-9], Malmö [10-12] och 
Lindesberg [13, 14]. Lindesberg representerar 
en liten ort i inlandet där det förekommer 
vedeldning. 

Mätningarna av bensen, 1,3-butadien, 
formaldehyd, kvävedioxid (NO2) och kväve-
oxid (NOx) har genomförts med passiva 
provtagare. För att mäta fina partiklar ≤2,5µm 
(PM2,5) och polycykliska aromatiska kolväten 
(PAHer) har pumpade provtagare använts. 
Lindesberg genomför inga egna mätningar av 
bakgrundshalter och vi har därför genomfört 
bakgrundsmätningar vid en tillfällig mätstation 
på Kungsgatan i Lindesberg där Bergslagens 
Miljö- och Byggnadsförvaltning är inkvarterad. 

Syftet med studien är att:

• Beskriva allmänbefolkningens exponering 
för några väsentliga cancerframkallande 
luftföroreningar, dels avseende genom-
snittlig exponering och dels avseende 
variation i exponering mellan och inom 
individer.

• Ge underlag för förbättrad riskvärdering 
för allmänbefolkningen.

• Försöka kvantifiera betydelsen av rök-
vanor, trafiksituation och andra potentiella 
källor.

• Jämföra personlig exponering med halter 
utomhus i urban bakgrundsluft. 

Projektet finansieras av Naturvårdsverket och 
är ett delprogram inom programområdet för 
hälsorelaterad miljöövervakning. Studien 
utfördes under hösten och vintern 2016 och 
syftar till att säkerställa att luftkvaliteten 
skyddar människors hälsa och miljö och 
därmed följer luftkvalitetsförordningen. Mät-
ningar av ämnena utfördes även för att kunna 
värdera miljömålet Frisk luft [15].

Lagstiftning 
Regeringen har en förordning med miljö-
kvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luft-
kvalitetsförordningen (2010:477) [16]. I dag 
finns normer för tolv olika luftföroreningar 
till skydd för människors hälsa. Vissa 
luftföroreningar har skadeverkan även med 
halter under MKN-nivån och bland annat 
med tanke på detta har miljökvalitetsmålet 
(MKM) ”Frisk luft” införts [15]. Syftet är 
också att kunna styra utvecklingen mot bättre 
miljö även på lång sikt. International Agency 
for the Research on Cancer (IARC) utreder 
cancerframkallande egenskaper hos olika 
ämnen. De har delat in ämnen i fem olika 
klasser beroende på om ämnet är carcinogent 
för människor eller inte, se tabell 1.

Tabell 1. International Agency for the Research on Cancer 

(IARC) klassificering och bedömning av carcinogenitet [17]. 

Klassificering Carcinogenitet

Grupp 1 Carcinogent för människa

Grupp 2A Förmodligen cancerframkallande 

för människor 

Grupp 2B Eventuellt cancerframkallande för 

människor

Grupp 3 Ej klassificerbar för dess cancer-

framkallande egenskaper hos 

människor

Grupp 4 Förmodligen inte cancerfram-

kallande för människor
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Undersökta ämnen 
I denna studie undersöks bensen, 
1,3-butadien, formaldehyd, kvävedioxid, 
kväveoxid, fina partiklar (PM2,5) och 
polycykliska aromatiska kolväten (PAHer). 
Nedan följer kort information om respek-
tive ämne samt olika rikt- och gränsvärden, 
redovisas i tabell 2.

Bensen

Bensen sprids från olika källor som exempelvis 
bensinbilar, småskalig vedeldning, cigarettrök, 
snöskotrar och fritidsbåtar. Bensenhalterna 
har sjunkit sedan katalytisk avgasrening för 
fordon och minskad bensenhalt i bensin 
infördes i början på 1990-talet. Trots detta står 
biltrafiken för den största källan till utsläpp av 
bensen. Småskalig vedeldning kan även bidra 
en stor del till utsläppen. Bensen finns i både 
inom- och utomhusluft. Människor blir främst 
exponerade av ämnet genom inandning. Ingen 
säker exponeringsnivå kan rekommenderas 
men det finns rikt- och gränsvärden. Bensen 
klassificeras som cancerframkallande och har 
speciellt kopplats till olika former av leukemi 
[18].

1,3-butadien

1,3-butadien används vid framställning av 
gummi och plaster. 1,3-butadien bildas även 
vid förbränning av biomassa och har påvisats 
i cigarettrök och i bilavgaser. Halterna har 
minskat med åren, vilket kan vara en följd 
av införandet av katalytisk avgasrening för 
fordon [19]. I Sverige beräknas medianhalten 
i inandningsluft till 0,4 µg/m3 [20]. Även 
1,3-butadien är klassat som cancerfram-
kallande bland annat i blodbildande organ 
[21].

Formaldehyd

Formaldehyd bildas vid förbränning och 
förekommer därför i bilavgaser, cigarettrök 
och stekos. Människor exponeras även via 

emissioner från byggnadsmaterial, möbler, 
vattenbaserade färger, textilier och kosmetika 
som innehåller formaldehyd. Produkterna 
kan innehålla formaldehyd i ren form eller så 
kan det finnas tillsatta ämnen som sakta bryts 
ned och som då avger formaldehyd, så kallade 
formaldehydavgivare. Generellt är halterna 
av formaldehyd högre i inomhusmiljö än i 
utomhusmiljö. Möjliga vägar för exponering 
av formaldehyd är inandning, förtäring och 
hudabsorption [22]. Ett rekommenderat 
riktvärde för inomhusmiljön har WHO angett 
till 0,1 mg/m3 för ett 30-minuters medelvärde 
[22]. I arbetsmiljö får formaldehydhalten inte 
överskrida 0,37 mg/m3 under en arbetsdag 
[23]. Formaldehyd är i höga halter irriterande 
i ögon, näsa samt hals och har klassats som 
cancerframkallande. Formaldehyd kan orsaka 
cancer i nasofarynx och leukemi [24].
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Kvävedioxid och kväveoxid

Kväveoxider (NOx) bildas vid all typ av 
förbränning i höga temperaturer. Begreppet 
kväveoxider består av både kvävemonoxid 
(NO) och kvävedioxid (NO2). Vid förbrän-
ning bildas främst kvävemonoxid som snabbt 
oxideras till kvävedioxid. I de flesta tätorter är 
biltrafiken den största utsläppskällan. Energi-
användning och energiproduktion är andra 
källor som kan ge stort bidrag till kvävedioxid-
halterna i luft. Höga nivåer av kvävedioxid 
påverkar människors hälsa negativt både på 
kort och på lång sikt. Det är främst andnings-
organen som påverkas, varför astmatiker och 
barn är särskilt känsliga. Institutet för miljö-
medicin vid Karolinska institutet, IMM, anser 
att epidemiologiska data indikerar att det före-
slagna långtidsmedelvärdet under 6 månader 
på 40 µg/m3 endast innebär en liten eller ingen 
säkerhetsmarginal [25].

Partiklar PM2,5  

Partiklar vars diameter är mindre än 2,5 µm 
räknas som små partiklar och kallas för 
PM2,5. Partiklarna bildas vid all ofullständig 
förbränning av kol, olja och biobränsle. De 
bildas även vid slitage av däck och vägar samt 

att det sker en långväga transport med luft-
strömmarna. Stora källor till utsläpp i Sverige 
är småskalig vedeldning och fordonsavgaser. 
Små partiklar är en allvarlig luftförorening som 
påverkar både andningsorganen och hjärt-kärl-
systemen. Det har påvisats att betydande 
hälsovinster kan uppnås genom att sänka 
luftföroreningshalterna till lägre nivåer än den 
nuvarande MKN-nivån [26]. 

Polycykliska aromatiska kolväten

PAH-föreningar är ett samlingsnamn för äm-
nen som består av aromatiska ringar av kol och 
väte. Storleken på molekylerna varierar och 
molekylvikten styr många av egenskaperna. 
De flesta är långlivade, bioackumulerande och 
cancerframkallande. De största källorna till 
PAH i luft i de större städerna är bilavgaser, 
slitage av bildäck och slitage av vägmaterial. 
Andra källor är exempelvis småskalig vedeld-
ning och bensinstationer. Människors expone-
ring sker både från inandning av förorenad luft 
och konsumtion av förorenad mat och vatten. 
Bens(a)pyren (BaP) beräknas stå för cirka 
hälften av den cancerframkallande effekten av 
PAH i tätortsluft [27]. IARC klassificerar BaP 
som cancerframkallande hos människa [17].

Tabell 2. Rikt- och gränsvärden för bensen, 1,3-butadien, formaldehyd, kvävedioxid, PM2,5 och bens(a)pyren. 

Ämnen MKN [16]  

årsmedelvärde

MKM Frisk Luft [15] 

årsmedelvärde 

IMM [28] 

långtidsmedelvärde

IARC [17]

Bensen 5 µg/m3 1 µg/m3 1,3 μg/m3 Grupp 1 

1,3-butadien - 0,2 μg/m3 0,2 till 1,0 μg/m3 Grupp 1 

Formaldehyd - 10 μg/m3 C - Grupp 1

Kvävedioxid 40 μg/m3 

60 μg/m3 A 

90 μg/m3 B 

25 μg/m3

20 μg/m3 100 μg/m3 D 

40 µg/m3 E

PM2,5 25 μg/m3 10 μg/m3 10 μg/m3 F 

Bens(a)pyren 1 ng/m3 0,1 ng/m3 0,1 ng/m3 Grupp 1

A – dygnsmedelvärde, får inte överskridas mer än 7 gånger per år  

B – timmedelvärde, får inte överskridas mer än 175 gånger per år 

C – timmedelvärde 

D – hälsobaserat riktvärde för en timme 

E – långtidsmedelvärde under 6 månader 

F – årsmedelvärde
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Material och metod
Studiedesign
Huvudsyftet med studien var att undersöka 
allmänbefolkningens exponering för bensen, 
1,3-butadien, formaldehyd, kvävedioxid, 
kväveoxid, partiklar som PM2,5 samt PAHer. 
Testpersoner slumpades ur befolkningsregist-
ret och de personburna mätningarna utför-
des med passiva provtagare som hängde i ett 
band runt halsen under 7 dygn. Exponering 
för PM2,5 och PAHer i bostaden undersöktes 
genom pumpad mätning i vardagsrum under 
2 dygn. Bakgrundsmätningar genomfördes 
vid en fast tillfällig mätstation på Kungsgatan 
i Lindesberg där Bergslagens Miljö- och 
Byggnadsförvaltning är inkvarterad. Mätning-
arna för bensen, 1,3-butadien, formaldehyd, 
kvävedioxid och kväveoxid pågick under 7 
dygn och för PM2,5 under 3 dygn. 

Befolkningsurval och 
rekrytering
Ur befolkningsregistret slumpades personer 
mellan 20 och 50 år (födda 1966-1996) som 
var boende inom Lindesbergs tätort. Urvalet 
begränsades till personer boende inom post-
nummerområde 711 30–711 36. Posten har 
inte gjort någon förändring av postnummer-
indelningen sedan den tidigare mätningen. 
Vid studietillfället bodde 3 495 personer som 
uppfyllde ålderskriteriet inom det aktuella 
området. 

Brev med utförlig information och förfrågan 
om deltagande skickades ut i omgångar om 20 
brev. I informationen ombads studiepersonerna 
att sända tillbaka svarsbrev och informera om 
de ville eller inte ville delta i studien. Personer 
som inte svarat inom en vecka kontaktades 
per telefon för att fråga om ett eventuellt 
deltagande i studien. Om det inte gick att nå 
personen via telefon skickades ett påminnelse-
brev ut. Därefter kontaktades nästföljande 20 
slumpmässigt utvalda personer. Detta pågick 

till dess att 40 personer hade tackat ja till att 
delta i studien. Efter avslutad mätvecka ställdes 
frågan om ett nytt eventuellt deltagande i ytter-
ligare en personburen mätvecka. Detta pågick 
till rekrytering om 20 deltagare till omgång 2 
hade erhållits. De individer som ville delta i 
studien kontaktades för att bestämma när mät-
ningen skulle påbörjas. I bilagor 1-3 finns den 
skriftliga informationen som deltagarna fick. 

Sammanlagt skickades brev till 180 personer. 
Av dessa exkluderades 13 personer ur studien. 
Orsaken till detta var att 9 personer inte längre 
bodde i Lindesberg, 2 personer var boende 
utomlands under hösten, 1 person var mantals-
skriven inom tätorten men bodde i husvagn 
utanför Lindesberg och 1 person hade avlidit. 
Svarsfrekvensen för studien var 45 % och 
deltagarfrekvensen 27 %.

Exponeringsmätningar
Personburna mätningar

De personburna mätningarna utfördes med 
passiva provtagare som hängde i ett band runt 
halsen, se bild 1. Ämnen som mättes var ben-
sen, 1,3-butadien, formaldehyd, kvävedioxid 
och kväveoxid. Halsbandet bars under 7 dygn 
med undantag för då man sov, vid duschning 
eller liknade. Se bilaga 4 för provtagnings-
instruktioner. 

Provtagningen genomfördes i omgång 1 på 40 
personer och upprepades på 20 av deltagarna 
i omgång 2. Formaldehyd mättes endast vid 
omgång 1. Mätningarna genomfördes från den 
10 september till och med den 5 december 
2016. Provtagningen startades och stoppades 
vid samma tidpunkt. Vid behov hos deltagarna 
om förändrad stopptid genomfördes deltagarnas 
önskemål om detta.

Deltagarna fick besvara en enkät med frågor 
om rökvanor, typ av bostad, uppvärmning, 
arbetsplats, yrkes- eller studieinriktning, 
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arbetstider, färdmedel, garage i bostad, kontakt 
med motoravgaser och bensinångor, besvär av 
bilavgaser och trafikbuller samt upplevelse av 
luften vintertid i bostadsområdet. Se bilaga 5.

Parallellt med mätningarna fick deltagarna 
också fylla i en detaljerad dagbok för varje 
dygn. I dagboken redovisades hur lång tid 
personen vistades ute i trafiken, i bostaden, 
på arbetsplatsen, inomhus i andra lokaler eller 
utomhus. Deltagarna fick också ange hur lång 
tid provtagaren täckts över på grund av dåligt 
väder, om de utsatts för passiv rökning, om de 
tankat eller hanterat bensin, om de sovit med 
öppet fönster och om de övernattat på annan 
plats. Se bilaga 6.

Syftet med enkäten och dagboksanteckning-
arna var att försökspersonen skulle registrera 
faktorer av intresse och betydelse för expone-
ringens kvantitet och kvalitet samt för att kun-
na urskilja olika miljöers och faktorers bidrag 
till exponering. 

Stationära mätningar

Med pumpad provtagning mättes fina partiklar 
(PM2,5) i bostaden under 2 dygn hos 20 del-
tagare. Pumpen placerades i vardagsrummet på 
ett stativ cirka 1,5 meter över golvet, se bild 2. 
Provtagningen genomfördes samtidigt som den 
personburna mätningen.

Under 6 olika veckor, mellan vecka 37 och 
47, genomfördes de stationära utomhus-
mätningarna, se bild 3. Mätningarna för ben-
sen, 1,3-butadien, formaldehyd, kvävedioxid 
och kväveoxid pågick under 7 dygn och under 
3 dygn provtogs PM2,5. De olika mätveckorna 
startades måndag till lördag, se bilaga 7. Bak-
grundsmätningar genomfördes vid en tillfällig 
mätstation på Kungsgatan där Bergslagens 
Miljö- och Byggnadsförvaltning är inkvarterad. 
Fastigheten är relativt centralt belägen men 
ligger inte vid någon trafikerad gata. Byggnaden 
ligger även ganska öppet på en höjd. Vid tidiga-
re studier har ytterligare en mätstation funnits, 
taket till Räddningstjänstens lokaler, men den 
är numera riven och ingen ersättningsbyggnad 
fanns att tillgå.

Bild 1. Personburna mätningar utfördes med passiva provtagare under 7 dygn. Ämnen som mättes var bensen, 

1,3-butadien, formaldehyd, kvävedioxid och kväveoxid.



13

Bild 3. Bakgrundsmätningar genomfördes vid en tillfällig 

mätstation på Kungsgatan i Lindesberg där Bergslagens 

Miljö- och Byggnadsförvaltning är inkvarterad. Mätning-

arna för bensen, 1,3-butadien, formaldehyd, kvävedioxid 

och kväveoxid pågick under 7 dygn och under 3 dygn 

provtogs PM2,5.

Bild 2. Med pumpad provtagning mättes fina partiklar 

(PM2,5) i bostaden under 2 dygn hos 20 deltagare.
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Provtagning och analys
Bensen och 1,3-butadien
Diffusionsprovtagning av bensen och 
1,3-butadien utfördes på termiskt 
desorbtions-rör (TD-rör) packat med ads-
orbenten Carbopack X (Markes Internatio-
nal Ltd). Provtagningen startades genom 
avlägsnande av den ena muttern från röret 
och tillförande av en diffusionscap (Markes 
International Ltd). Denna diffusionscap för-
hindrar okontrollerad luftrörelse vid adsorben-
tytan. Provtagningen avslutades efter cirka sju 
dygn genom avlägsnande av diffusionscapen 
och återförslutande av muttern. Efter prov-
tagningen förvarades provtagarna i kylskåp 
fram till analys. 

Analyserna utfördes med automatisk termisk 
desorption kopplad till gaskromatograf med 
masspektrometerdetektor (ATD-GC/MSD) 
via selected ion monitoring (SIM). För 
kvantifiering och identifiering av bensen 
och 1,3-butadien tillverkades kalibrerings-
standarder genom att på TD-rör injicera en 
känd mängd innehållande de två ämnena av en 
certifierad referensgas (AGA Gas AB, Special-
gas). Vid beräkningar användes upptags-
hastigheten 0,59 ml/min för bensen och 
0,56 ml/min för 1,3-butadien. Blankprover 
samt externa kontrollprover (CRM från VSL 
Dutch Metrology Institute, Holland) ana-
lyserades parallellt med proverna under hela 
studien och provresultaten korrigerades mot 
blankvärdena. Svarsgränsen för sju dygns prov-
tagning bestämdes till 0,32 µg/m3 för bensen 
och 0,02 µg/m3 för 1,3-butadien. Analyserna 
utfördes vid Arbets- och miljömedicins labora-
torium i Örebro.

Formaldehyd
För provtagning av formaldehyd användes 
UMEx 100 diffusionsprovtagare. Prov-
tagningen baseras på kemosorption och 
en reaktion mellan dinitrofenylhydrazin 

(DNPH) och formaldehyd. Provtagarna 
innehåller två filter varvid det ena fungerar 
som blankfilter. Före och efter provtagning 
förvarades provtagarna i frys. Varje provtagare 
korrigerades för blank och analyserades med 
High Performance Liquid Chromatography 
(HPLC) och UV-detektion. Vid beräkningar 
användes upptagshastighet 20,4 ml/min. 
Detektionsgränsen för sju dygns provtagning 
av formaldehyd var 0,7 µg/m³. Analyserna 
utfördes av Arbets- och miljömedicins labora-
torium i Örebro.

Kvävedioxid och kväveoxid
Vid mätning av kvävedioxid och kväveoxid 
användes Ogawa diffusionsprovtagare (Ogawa 
and Co., USA). Provtagningsfiltret för NO2 är 
impregnerat med trietanolamin och filtret för 
NOx-mätning är impregnerat med trieta-
nolamin och PTIO som oxiderar 
NO till NO2. Före och efter 
provtagning förvarades prov-
tagarna i kylskåp. Analysen 
genomfördes med jon-
kromatografi. Parallellt 
med proverna analyse-
rades blankprover. Vid 
beräkningarna användes 
upptagshastigheten 8,6 ml/
min för NO2 och 9,9 ml/min 
för NOx. Detektionsgränsen för sju 
dygns provtagning var 0,082 µg/m3 för 
NO2 och 0,17 mg/m3 för NOx. Analyserna 
utfördes av Yrkes- och miljömedicin, Umeå 
universitet [29].

Partiklar PM2,5 
I deltagarnas bostad har pumpade provtagare 
mätt PM2,5 med ChemPass pumping system 
(Rupprecht och Patashnick Co., Inc. USA) 
och partikelavskiljare med 37 mm teflon-
filter, 2 µm porstorlek och ett flöde på 4 l/min 
under 2 dygn. Vid bakgrundsmätningarna 
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utomhus bestämdes partikelhalten PM2,5 med 
stationär mätutrustning (Partisol modell 2025, 
Rupprecht & Patashnick Co., Inc. USA). Prov-
tagning skedde på 47 mm teflonfilter, 2 µm 
porstorlek och ett flöde på 16,7 l/min under 
3 dygn. Detektionsgränsen var 2 µg/m³ vid 
2 dygns provtagning och 1 µg/m³ vid 3 dygns 
provtagning (ISO/CD 15767). Utvärderingen 
skedde gravimetriskt av miljökemiska laborato-
riet vid Arbets- och miljömedicin i Göteborg. 

Polycykliska aromatiska 
kolväten
Filter som användes för att mäta partiklar 
PM2,5 användes även för att mäta PAHer. Efter 
vägning analyserades den insamlade partikel-
massan angående innehåll av nio PAHer. 
Analyserna utfördes med en högupplösande 
gaskromatograf (GC) kopplad till en lågupp-
lösande masspektrometer (MS) med Selective 
Ion Recording (SIR) mode. Blankprover 
analyserades parallellt med proverna under 
hela studien och provresultaten korrigerades 
mot blankvärdena.

Detektionsgränsen var 0,84 pg/m3 för 
bens(a)pyren i prover från inomhus-
mätningarna och 0,20 pg/m3 för bens(a)pyren 
i urban bakgrund. Ett referensmaterial (SRM 
1649a urban dust) certifierat för de nio in-
gående PAH-komponenterna i denna studie 
användes som kvalitetskontroll vid analyserna. 
Fyra sådana kvalitetskontrollprover om cirka 
1 till 6 mg invägd mängd av referensmaterialet 
analyserades parallellt med övriga prover. 
Resultaten för dessa kvalitetskontrollprover var 
goda och avvek inte mer än 20 % från certifie-
rade nivåer.

Analyserna utfördes av miljökemiska laborato-
riet vid Arbets- och miljömedicin i Göteborg.

Statistiska metoder
Mätdata för olika ämnen har redovisats som 
antal mätningar (N), medianvärde, aritmetiskt 
medelvärde och geometriskt medelvärde 
(GM). Dessutom har standardavvikelse (SD), 
geometrisk standardavvikelse (GSD) och lägsta 
och högsta värde (min-max) angetts. Odds-
kvoten (OR) och 95 % konfidensintervall 
(KI) anges vid tidstrenden av de personburna 
mätningarna.

Vid beräkning av samband mellan två variabler 
har Spearmans rangkorrelation (rs) använts.
För beräkning av variansanalyserna användes 
logtransformerade data. Variansanalyserna 
är baserade på 20 deltagare och deras upp-
repade mätningar. Analys av tidstrend gällande 
de personburna mätningarna av bensen, 
1,3-butadien, formaldehyd och kvävedioxid 
har utförts med mixed model analysis. 

För bensen och 1,3-butadien är analysen 
baserad på 60 prover per år. Formaldehyd är 
baserad på 60 prover år 2005 och 2010. År 
2016 är den baserad på 40 prover. För kväve-
dioxid är antalet prover 53 vid första mätåret 
2005. Resterande år är analysen baserad på 60 
prover. Analys av tidstrend gällande statio-
nära mätningar i deltagarnas vardagsrum är 
genomförd med jämförelser av medelvärde. 
Medelvärdet per år är baserat på 20 prover. 
Regressionsanalys är utförd mellan boende-
form och formaldehydhalt. 

Beräkningar och statistiska analyser har 
genomförts i SPSS 22.0.
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Resultat
Bakgrundsinformation 
Personburna mätningar genomfördes på totalt 
40 personer, varav 16 män och 24 kvinnor. En 
man lämnade inte in sin enkät och dagbok, så 
resultaten angående viss bakgrundsinformation 
samt dagboken är baserad på 39 personer. 

I omgång 2 deltog 14 kvinnor och 6 män. 
Den genomsnittliga åldern för männen var 39 
år och för kvinnorna 36 år i både omgång 1 
och 2. I tabell 3 redovisas deltagarnas boende-
förhållanden, pendlingsmedel och övriga 
exponeringsförhållanden fördelat på kön samt 
totalt.

Bland deltagarna fanns totalt fyra rökare 
där en var kvinna och tre var män. En av de 
rökande männen deltog även i den upprepade 
mätningen. Den vanligaste bostadsformen var 
boende i villa vilket 21 personer gjorde (52 
%). 16 personer bodde i lägenhet (40 %) och 
3 personer bodde i radhus (8 %). Byggåren för 
bostäderna varierade mellan 1890 och 2016. 
En kvinnlig deltagare kände inte till byggåret 
för bostaden.

Ingen av deltagarna hade gasspis i bostaden. 
Den vanligaste uppvärmningskällan i bo-
städerna var fjärrvärme (53 %). En kombina-
tion av exempelvis bergvärme, luftvärmepump, 
direktverkande el och/eller vedkamin hade 
36 % av deltagarna. Enbart ved eller pellets 
hade 8 % av deltagarna och 3 % använde 
enbart elpanna. Fyra av deltagarna hade garage 
sammanbyggt med bostaden (10 %).

Deltagarna representerade ett 30-tal olika yrken, 
både praktiska och teoretiska, i offentlig och 
privat verksamhet. Tre var arbetssökande och tre 
studerade, varav en studerade på halvtid. Elva 
personer pendlade mellan Lindesberg och andra 
orter (30 %). Av dessa pendlade en person till 
Arboga, en till Frövi, en till Ljusnarsberg, en till 
Rockhammar, två till Guldsmedshyttan, två till 
Nora och tre till Örebro.

Hälften av deltagarna uppgav att de tog bil till 
arbetet. Ett flertal deltagare cyklade (11 %) 
och tre deltagare gick till arbetet (8 %). 
Ett flertal (30 %) använde olika färdmedel 
beroende på väderlek och några kombinerade 
bilresandet med cykel eller gång till busstation 
eller tågstation. I sitt arbete uppgav nio perso-
ner att de exponeras för motoravgaser, bensin-
ångor eller lösningsmedel (25 %). Tretton 
personer uppgav att de utsattes för denna 
exponering på sin fritid (33 %).

Deltagarna fick fylla i en dagbok under 
mätveckan där de uppskattade hur lång tid de 
tillbringat i olika inom- och utomhusmiljöer, 
se tabell 4. Ungefär 87 % av tiden tillbringa-
des inomhus i bostaden, på arbetsplatsen och 
övrigt, 6 % i trafiken, 3 % utomhus på arbets-
platsen och 4 % i naturen. De 20 deltagarna i 
den upprepade mätomgången tillbringade lite 
mer tid inomhus i bostäder (72 %) och mindre 
tid i trafik (4 %), ute i naturen (2 %) och ut-
omhus på arbetsplatser (1 %). Tiden inomhus 
på arbetsplatser (16 %) och övrig inomhustid 
(4 %) var lika i de båda mätomgångarna.

Deltagarna fick även uppskatta upplevda 
besvär av trafikbuller, bilavgaser och luft i 
Lindesberg under de senaste tre månaderna, 
se tabell 5. Av deltagarna upplevde 59 % att 
de inte hade känt sig besvärade av trafikbuller 
under de senaste tre månaderna medan 41 % 
upplevde att de besvärades ibland eller ofta. 
Två personer upplevde att de var besvärade 
ofta. 

Majoriteten, 54 % av deltagarna, upplevde 
aldrig besvär av bilavgaser. Ibland eller ofta 
kände 46 % av deltagarna besvär av bilavgaser. 
Cirka hälften upplevde således besvär av bil-
avgaser och hälften gjorde aldrig det under 
tre månader. Två personer upplevde att de var 
besvärade ofta.



19

Tabell 3. Andelen deltagare avseende boendeförhållanden, pendlingsmedel samt övriga exponeringsförhållanden redovisas 

uppdelat på kön samt totalt och anges i procent (%). I omgång 1 är resultaten baserade på 39 personer, om inte annat är 

angivet. I omgång 2 medverkade 20 deltagare.

Män 

Andel (%)

Kvinnor 

Andel (%)

Totalt 

Andel (%)

Omgång 1* 40 60 100

Omgång 2 30 70 100

Rökare/icke-rökare

Omgång 1 Rökare* 19 4 10

Omgång 1 Snusare 40 17 26

Omgång 2 Rökare 17 0 5

Omgång 2 Snusare 33 14 20

Boende*

Villa 75 38 52

Lägenhet 25 50 40

Radhus 0 12 8

Byggår

-1920 12 13 13

1921-1940 6 4 5

1941-1960 25 22 23

1961-1980 50 35 41

1981-2000 6 13 10

2001- 0 13 8

Sysselsättning*

Aktiva i arbetslivet 94 81 86

Studerar 0 10 6

Arbetssökande 6 8 8

Pendling

Till andra orter* 25 29 30

Färdmedel till arbete med bil** 53 42 50

Exponering för motoravgaser eller lösningsmedel

På arbetsplatsen** 43 14 25

På fritiden 33 33 33

* Beräknat på 40 deltagare. 

** Beräknat på 36 deltagare (arbetssökande borträknade).
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Tabell 4. Andelen tid i omgång 1 och 2 som deltagarna 

tillbringat i olika miljöer. I tabellen redovisas medianen samt 

lägsta och högsta värde (min-max) angett i procent (%).

Omgång 1 Median Min - Max

Andel (%) Andel (%)

Inomhus, bostäder 67 40 - 99

Inomhus, arbetsplatser 16 0 - 32

Inomhus, övrigt 4 0,4 - 9

I trafik 6 0,5 - 29

Utomhus, arbetsplatsen 3 0 - 15

Utomhus, naturen 4 0 - 22

Omgång 2

Inomhus, bostäder 72 46 - 97

Inomhus, arbetsplatser 16 0 - 31

Inomhus, övrigt 4 1 - 13

I trafik 4 1 - 18

Utomhus, arbetsplatsen 1 0 - 13

Utomhus, naturen 2 0 - 11

Deltagarna tillfrågades också om luften hade 
upplevts irriterande i deras bostadsområde 
under de senaste tre månaderna. Två personer 
kände besvär ofta (5 %), medan 23 % upp-
fattande luften som irriterande ibland och 
72 % upplevde aldrig några besvär, se tabell 5. 
I centrum av Lindesberg upplevde 31 % besvär 
ibland och en individ upplevde besvär dagligen 
(2 %). Majoriteten av deltagarna, 67 %, hade 
aldrig upplevt några besvär av luften i centrum 
under de tre senaste månaderna.

Personburna mätningar
Bensen

Halterna av bensen varierade mellan 0,46 
och 28 µg/m3, se figur 1 och tabell 6. Totalt 
översteg 6 mätningar MKN på 5 µg/m3 och 
33 mätningar MKM på 1 µg/m3. En deltagare 
uppvisade en markant högre bensenhalt på 
28 µg/m3 i omgång 2. Om detta värde utesluts 
överensstämmer medelvärdena för omgång 1 
och 2. Medel- och medianvärdet för gruppen 
rökare var högre än för gruppen icke-rökare. 
Ingen statistisk analys har utförts eftersom 
gruppen rökare endast består av fyra deltagare i 
omgång 1 och en deltagare i omgång 2. Ingen 
signifikant skillnad i bensenexponering kunde 
påvisas mellan män och kvinnor. Vid den 
upprepade mätningen för 20 deltagare fanns 
en signifikant korrelation mellan uppmätt halt 
av bensen i omgång 1 och omgång 2 (rs= 0,70 
p=0,001). Det fanns inte någon korrelation 
mellan andel tid tillbringad i trafik och halt 
av bensen. Däremot fanns det en signifikant 
korrelation mellan tiden tillbringad utomhus 
och halten av bensen (rs= 0,59 p=0,003). 

Tabell 5. Besvär som deltagarna upplevde de senaste tre 

månaderna av trafikbuller, bilavgaser och luft i Lindesberg 

angett i procent (%).

Upplevda besvär kopplade till  

trafik- och luftsituation 

Andel (%)

Aldrig Ibland + Ofta

Besvär av trafikbuller 59 41

Besvär av bilavgaser 54 46

Luften irriterande i 

bostadsområdet
72 28

Luften irriterande i 

centrum
67 33
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Tabell 6. Personburen mätning för bensen (µg/m3) i mätomgång 1 och 2. I tabellen redovisas antal mätningar (N), antal 

värden över miljökvalitetsnormen (MKN) på 5 µg/m3 och miljökvalitetsmålet (MKM) på 1 µg/m3, medelvärde, median, 

standardavvikelse (SD), geometriskt medelvärde (GM) med standardavvikelse (GSD) och lägsta och högsta värde (min-max). 

Resultaten är även uppdelade på rökare och icke-rökare. 

Bensen (µg/m3)

N n>MKN n>MKM Medel Median SD GM GSD Min - Max

Omgång 1 40 3 23 1,8 1,3 1,4 1,4 1,9 0,46 - 6,3

Omgång 2 20 3 10 3,2 1,0 6,1 1,6 2,7 0,59 - 28

Omgång 2* 19 2 9 1,8 1,0 1,8 1,4 2,0 0,59 - 6,8

Totalt 60 6 33 2,2 1,2 3,7 1,4 2,2 0,46 - 28

Totalt* 59 5 32 1,8 1,2 1,6 1,4 2,0 0,46 - 6,8

Individer med upprepad mätning

Omgång 1 20 2 8 1,8 0,93 1,7 1,3 2,2 0,46 - 6,3

Omgång 2 20 3 10 3,2 1,0 6,1 1,6 2,7 0,59 - 28

Omgång 2* 19 2 9 1,8 1,0 1,8 1,4 2,0 0,59 - 6,8

Totalt - uppdelad på icke-rökare/rökare

Icke-rökare 55 5 29 2,2 1,1 3,9 1,4 2,2 0,46 - 28

Icke-rökare* 54 4 28 1,7 1,0 1,5 1,3 2,0 0,46 - 6,8

Rökare 5 1 4 2,8 2,1 1,9 2,4 1,8 1,3 - 6,1

 * Individ 14 exkluderad i omgång 2.
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Figur 1. Uppmätta halter av bensen (µg/m3) för deltagare 1 till 40 i mätomgång 1 och 2. I omgång 1 deltog 40 personer 

och 20 personer i mätvecka 2. Individ 14 i mätomgång 2 hade en uppmätt bensenhalt på 28 µg/m3.

Bensen (µg/m3)



22

1,3-butadien

Halterna av 1,3-butadien varierade mellan 
0,070 och 2,0 µg/m3, se tabell 7 och figur 
2. Totalt översteg 34 mätningar MKM på 
0,2 µg/m3. Medel- och medianvärdet för 
rökare var högre jämfört med icke-rökare. För 
deltagare 34 var det kromatografiska problem 
med provet, vilket gav en större mätosäkerhet. 
Om denne individs prov exkluderas blir alla 
värden något lägre.

Vid den upprepade mätningen för 20 deltagare 
fanns en signifikant korrelation mellan upp-
mätt halt av 1,3-butadien i omgång 1 och om-
gång 2 (rs= 0,74 p<0,0001). Ingen signifikant 
skillnad kunde påvisas mellan män och kvin-
nor. Det fanns inte heller någon korrelation 
mellan andel tid tillbringad i trafik eller tid 
tillbringad utomhus och halt av 1,3-butadien.

Ingen statistisk analys mellan gruppen icke-
rökare och rökare har genomförts. Det 
fanns dock en signifikant korrelation mellan 
exponering för 1,3-butadien och bensen 
(rs= 0,46 p=0,003). 
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Tabell 7. Personburen mätning av 1,3-butadien (µg/m3) i mätomgång 1 och 2. I tabellen redovisas antal mätningar (N), 

antal värden över miljökvalitetsmålet (MKM) på 0,2 μg/m3, medelvärde, median, standardavvikelse (SD), geometriskt 

medelvärde (GM) med standardavvikelse (GSD) och lägsta och högsta värde (min-max). Resultaten är även uppdelade på 

rökare och icke-rökare. 

1,3-Butadien (µg/m3)

N n>MKM Medel Median SD GM GSD Min - Max

Omgång 1 40 24 0,51 0,32 0,52 0,34 2,5 0,070 - 2,0

Omgång 1* 39 23 0,48 0,31 0,48 0,32 2,5 0,070 - 2,0

Omgång 2 20 10 0,42 0,21 0,38 0,28 2,5 0,070 - 1,2

Totalt 60 34 0,48 0,30 0,47 0,32 2,5 0,070 - 2,0

Totalt* 59 33 0,46 0,29 0,45 0,31 2,5 0,070 - 2,0

Individer med upprepad mätning

Omgång 1 20 10 0,41 0,21 0,42 0,27 2,5 0,070 - 1,8

Omgång 2 20 10 0,42 0,21 0,38 0,28 2,5 0,070 - 1,2

Totalt - uppdelad på icke-rökare/rökare

Icke-rökare 55 29 0,47 0,23 0,48 0,30 2,5 0,070 - 2,0

Icke-rökare* 54 28 0,45 0,23 0,45 0,29 2,5 0,070 - 2,0

Rökare 5 5 0,63 0,60 0,33 0,56 1,7 0,31 - 1,1

* Individ 34 exkluderad.
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Figur 2. Uppmätta halter av 1,3-butadien (µg/m3) för deltagare 1-40 i mätomgång 1 och 2. I mätvecka 1 deltog 40 

personer och i mätvecka 2 deltog 20 personer.
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Formaldehyd

Halterna av formaldehyd mättes vid en om-
gång och varierade mellan 6,1 och 38 µg/m3. 
Se tabell 8 och figur 3. Totalt översteg 33 
mätningar MKM på 10 µg/m3 varav tre 
individer var rökare. Ingen signifikant skillnad 
i formaldehydexponering kunde påvisas 

mellan män och kvinnor. Exponeringen av 
formaldehyd var inte heller korrelerad till hal-
ter av de övriga undersökta ämnena. Deltagare 
som var boende i villa (p=0,01) eller i radhus 
(p=0,05) hade en signifikant högre exponering 
för formaldehyd än deltagare som bodde i 
lägenhet. 

Tabell 8. Personburen mätning för formaldehyd (µg/m3) i mätomgång 1. I tabellen redovisas antal mätningar (N), antal 

värden över miljökvalitetsmålet (MKM) på 10 µg/m3, medelvärde, median, standardavvikelse (SD), geometriskt medelvärde 

(GM) med standardavvikelse (GSD) samt lägsta och högsta värde (min-max). Resultaten är också uppdelade på rökare och 

icke-rökare. 

Formaldehyd (µg/m3)

N n>MKM Medel Median SD GM GSD Min - Max

Omgång 1 40 33 16 14 7,5 15 1,5 6,1 - 38

Icke-rökare 36 30 16 14 7,3 15 1,5 8,3 - 38

Rökare 4 3 18 16 11 15 2,0 6,1 - 32
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Figur 3. Uppmätta halter av formaldehyd (µg/m3) för deltagare 1-40 i mätomgång 1.
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Kvävedioxid

Halterna av kvävedioxid varierade mellan 2,6 
och 51 µg/m3, se tabell 9 och figur 4. Två 
individer hade exponeringar som låg över 
MKN på 40 µg/m3 och fyra individer hade 
exponeringar över MKM på 20 µg/m3. Rökare 
hade ett högre medelvärde som gränsade 
till MKM-nivån. Ingen signifikant skillnad 

i exponering för kvävedioxid kunde påvisas 
mellan män och kvinnor. För de 20 deltagare 
som genomförde upprepad mätning fanns en 
signifikant korrelation mellan de uppmätta 
halterna av kvävedioxid i omgång 1 och om-
gång 2 (rs=0,54 p=0,01). Det fanns inte någon 
korrelation mellan andel tid tillbringad i trafik 
eller tid tillbringad utomhus och halt av kväve-
dioxid. 
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Figur 4. Uppmätta halter av kvävedioxid (µg/m3) för deltagare 1-40 i mätomgång 1 och 2. I mätvecka 1 deltog 40 personer 

och i mätvecka 2 deltog 20 personer.
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Tabell 10. Personburen mätning av kväveoxid (µg/m3) i mätomgång 1 och 2. I tabellen redovisas antal mätningar (N), 

medelvärde, median, standardavvikelse (SD), geometriskt medelvärde (GM) med standardavvikelse (GSD) samt lägsta och 

högsta värde (min-max). Resultaten är även uppdelade på icke-rökare och rökare.

Kväveoxid (µg/m3)

N Medel Median SD GM GSD Min - Max

Omgång 1 40 38 24 38 27 2,3 5,0 - 183

Omgång 2 20 31 31 18 26 1,9 5,4 - 71

Totalt 60 36 26 32 26 2,2 5,0 - 183

Individer med upprepad mätning

Omgång 1 20 24 17 18 19 2,0 5,0 - 64

Omgång 2 20 31 31 17 26 1,9 5,4 - 71

Totalt - uppdelat på icke-rökare/rökare

Icke-rökare 55 33 24 31 25 2,1 5,0 - 183

Rökare 5 66 71 33 58 1,9 21 - 110

Tabell 11. Mellan- och inom-individ-variansen för samtliga 40 deltagare och när rökare är exkluderade (N=36). Värdena är 

angivna i procent (%). 

Mellan-individ-variansen (%) Inom-individ-variansen (%)

Alla Utan rökare Alla Utan rökare

Bensen 67 68 33 32

1,3-butadien 80 78 20 22

Kvävedioxid 54 47 46 53

Tabell 9. Personburen mätning för kvävedioxid (µg/m3) i mätomgång 1 och 2. I tabellen redovisas antal mätningar (N), antal 

värden över miljökvalitetsnormen (MKN) på 40 μg/m³ och miljökvalitetsmålet (MKM) på 20 μg/m³, medelvärde, median, 

standardavvikelse (SD), geometriskt medelvärde (GM) med standardavvikelse (GSD) samt lägsta och högsta värde (min-

max). Resultaten är även uppdelade på icke-rökare och rökare. 

Kvävedioxid (µg/m3)

N n>MKN n>MKM Medel Median SD GM GSD Min - Max

Omgång 1 40 2 4 12 9,2 10 9,3 2,0 3,1 - 51

Omgång 2 20 0 0 10 11 4,5 9,0 1,7 2,6 - 18

Totalt 60 2 4 12 9,5 8,8 9,2 1,9 2,6 - 51

Individer med upprepad mätning

Omgång 1 20 0 0 8,2 6,6 4,7 7,1 1,7 3,1 - 20

Omgång 2 20 0 0 10 11 4,5 9,0 1,7 2,6 - 18

Totalt - uppdelat på icke-rökare/rökare

Icke-rökare 55 2 3 11 9,1 8,5 8,6 1,9 2,6 - 51

Rökare 5 0 1 20 19 7,8 19 1,5 10 - 32
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Kväveoxid

Halterna för kväveoxid varierade mellan 5,0 och 
183 µg/m3, se tabell 10 och figur 5. Rökare hade 
ett betydligt högre medel- och medianvärde av 
kväveoxid än gruppen icke-rökare. Ingen signi-
fikant skillnad i exponering av kväveoxid kunde 
påvisas mellan män och kvinnor. För de 20 del-
tagare som genomförde upprepad mätning fanns 
en signifikant korrelation mellan de uppmätta 
halterna av kväveoxid i omgång 1 och omgång 2 
(rs= 0,46 p=0,04). Det fanns även en signifikant 
korrelation mellan tiden tillbringad utomhus 
och halten av kväveoxid (rs= 0,44 p=0,04). 

Variabiliteten i personlig exponering

Variabiliteten i materialet kan undersökas som 
mellan-individ-varians, vilket är skillnaden i 
exponering mellan olika individer, och som 
inom-individ-varians, vilket är skillnaden i ex-
ponering vid de olika veckorna för en enskild 
individ.

Variationen i bensenexponering bestod 
mestadels av variation mellan individer 
som stod för 67 % av variationen medan 
inom-individ-variansen stod för 33 %, se tabell 
11. Den dominerande delen av variationen 
gällande 1,3-butadien berodde på skillnader 
mellan individer som förklarade 80 % av 
variationen. Inom-individ-variationen förkla-
rade endast 20 %. För kvävedioxid utgjorde 
mellan-individ-variansen 54 %, det vill säga 
den totala variabiliteten var ungefär jämnt 
fördelad mellan de två varianskomponenterna. 
Om rökarna exkluderas ur studien föränd-
ras inte mellan- och inom-individ-variansen 
nämnbart, förutom för kvävedioxid där 
mellan-individ-variansen minskar och 
inom-individ-variansen ökar något. Den totala 
variabiliteten är ändå ungefär jämnt fördelad 
emellan mellan- och inom-individ-variansen.
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Figur 5. Uppmätta halter av kväveoxid (µg/m3) för deltagare 1-40 i mätomgång 1 och 2. I mätvecka 1 deltog 40 personer 

och i mätvecka 2 deltog 20 personer.
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Tidstrend: personburna mätningar 

Medelvärdet av den personburna exponeringen 
för bensen har minskat till 2,2 µg/m³ år 2016 
jämfört med 2005 då halten låg på 3,1 µg/m³ 
och 2010 då den låg på 3,7 µg/m³, se figur 6. 
Det är en signifikant minskning (p<0,03) 
av bensenhalten mellan år 2005 och 2016 
(OR:1,43 och 95 % KI: 1,04-1,97) och även 
mellan år 2010 och 2016 (p<0,05 OR:1,38 
och 95 % KI: 1,00-1,90).

Halten av 1,3-butadien låg på samma nivå, 0,7 
µg/m³, år 2005 och 2010 men har i sista mät-
omgången minskat till 0,5 µg/m³, se figur 7. 
Det är en signifikant minskning (p<0,05) i 
1,3-butadienhalt mellan år 2005 och 2016 
(OR:1,46 och 95 % KI: 1,01-2,13). 

Halterna av formaldehyd har minskat för 
varje mätomgång sedan år 2005, se figur 8. 
År 2005 var medelvärdet av de personliga 
exponeringarna 27 µg/m³, år 2010 var halten 
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Figur 6. Tre motsvarande 

personburna mätomgångar 

av bensen (µg/m3) har 

genomförts i Lindesberg år 

2005, 2010 och 2016. 

Det är en signifikant minsk-

ning i bensenhalt mellan år 

2005 och 2016 (* p<0,03). 

Det är även en minskning 

mellan år 2010 och 2016 

(**p<0,05).

N=60 per år.
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Figur 7. Tre motsvarande 

personburna mätomgångar 

av 1,3-butadien (µg/m3) har 

genomförts i Lindesberg år 

2005, 2010 och 2016. 

Det är en signifikant 

minskning i 1,3-butadienhalt 

mellan år 2005 och 2016 

(*p<0,05).
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Figur 8. Tre motsvarande 

personburna mätomgångar 

av formaldehyd (µg/m3) har 

genomförts i Lindesberg år 

2005, 2010 och 2016.

Det är en signifikant 

minskning av formaldehyd 

mellan år 2005 och 2016 

(*p<0,0001).

Det är även en minskning 

mellan år 2010 och 2016 

(**p=0,001).

År 2005 och 2010 är N=60 

per år. År 2016 är N=40.
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Figur 9. Tre motsvarande 

personburna mätomgångar 

av kvävedioxid (µg/m3) har 

genomförts i Lindesberg år 

2005, 2010 och 2016. 

Det är en signifikant ökning 

av kvävedioxid mellan år 

2005 och 2016 (*p<0,001).

År 2005 är N=53 och år 2010 

samt 2016 är N=60 per år.

*

22 µg/m³ och vid sista mätningen år 2016 var 
medelvärdet 16 µg/m³. Minskningen är också 
signifikant (p<0,0001 OR:1,65 och 95 % KI: 
1,39-1,97) mellan år 2005 och 2016. Det är 
även en signifikant minskning i formaldehyd-
halt från år 2010 till 2016 (p=0,001 OR:1,35 
och 95 % KI: 1,13-1,61).

Kvävedioxidhalterna har däremot ökat för varje 
år sedan mätstarten år 2005, från 7,6 µg/m³ 

till 9,2 µg/m³ år 2010 och till 11,5 µg/m³ 
vid senaste mätningen år 2016, se figur 9. År 
2016 har ett signifikant högre medelvärde av 
kvävedioxid uppmätts jämfört med år 2005 
(p<0,001 OR:0,60 och 95 % KI: 0,45-0,80). 
En sammanställning av de personburna mät-
ningarna inom HÄMI mellan år 2000 och 
2016 kan ses i bilaga 8.
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Stationära inom- och 
utomhusmätningar 
Partiklar PM2,5  

Resultaten från de stationära provtagarna i 
deltagarnas vardagsrum samt från de statio-
nära bakgrundsmätningarna redovisas i tabell 
12 och figur 10. Halterna av PM2,5 varierade 

för deltagarna mellan 2,8 och 91 µg/m3. Två 
individer hade exponeringar som låg över 
MKN på 25 µg/m3 och totalt sex individer låg 
över MKM på 10 µg/m3, varav två var rökare. 
De stationära bakgrundsmätningarna av PM2,5 
varierade mellan 2,5 och 6,3 µg/m3. Alla bak-
grundsmätningarna hade värden under MKM 
och MKN. 

Tabell 12. Resultaten från de stationära inom- och utomhusmätningarna av PM2,5 (µg/m3). I tabellen redovisas antal mät-

ningar (N), antal värden över miljökvalitetsnormen (MKN) på 25 μg/m3 och miljökvalitetsmålet (MKM) på 10 μg/m3, medel-

värde, median, standardavvikelse (SD), geometriskt medelvärde (GM) med standardavvikelse (GSD) samt lägsta och högsta 

värde (min-max). 

PM2,5 (µg/m3)

N n>MKN n>MKM Medel Median SD GM GSD Min - Max

Inomhus 20 2 6 14 7,2 20 8,6 2,3 2,8 - 91

Utomhus 6 0 0 3,7 3,3 1,3 3,5 1,4 2,5 - 6,3
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Figur 10. Uppmätta halter av PM2,5 (µg/m3) för 20 deltagare samt bakgrundsmätning vid sex olika mätveckor under hösten 

och vintern 2016. Individ nummer 16 har uppmätt halt 91 µg/m3.
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Tidstrend: partiklar PM2,5  

Vid de tre genomförda mätomgångarna i 
Lindesberg minskade halten av PM2,5 i den 
urbana bakgrunden från år 2005, se figur 11. 
Då var halten 13 µg/m³ och år 2016 uppmät-
tes halten till 3,7 µg/m³. Det är visserligen en 
ökning från år 2010 då det låg på 2,9 µg/m³. 
Ingen statistisk analys har genomförts då det är 
få mätningar per år. 

Nivån av PM2,5 i deltagarnas vardagsrum är 
oförändrad från år 2010 på 14 µg/m³. Det är 
emellertid en ökning från 2005 då en halt på 
11 µg/m³ uppmättes. Det finns dock ingen 
statistisk säkerställd skillnad mellan åren. En 
sammanställning av de stationära inom- och 
utomhusmätningarna inom HÄMI mellan år 
2000 och 2016 kan ses i bilaga 9. 
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Figur 11. Medelvärde av PM2,5 (µg/m3) för de urbana bakgrundsmätningarna och i 20 av deltagarnas vardagsrum i tre mot-

svarande mätomgångar i Lindesberg. Mätperioderna avser år 2005, 2010 och 2016. Min- och maxvärden anges ovanför 

staplarna i diagrammet.

Tidstrend: PM2,5 (µg/m3)
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Bens(a)pyren

Resultaten av bens(a)pyren från de stationära 
provtagarna i deltagarnas vardagsrum samt 
från de stationära bakgrundsmätningarna kan 
ses i tabell 13 och figur 12. Halterna variera-
de för deltagarna mellan 2,2 och 129 pg/m3. 
Två individer hade exponeringar som låg över 
MKM på 100 pg/m3 men under MKN på 
1 000 pg/m3. 

Halten av bens(a)pyren varierade i de 
stationära bakgrundsmätningarna mellan 4,0 
och 175 pg/m3. En bakgrundsmätning låg över 
MKM men långt under MKN. Resultaten 
av övriga PAHer från inom- och utomhus-
mätningarna redovisas i bilaga 10.

Tidstrend: bens(a)pyren

Halten av bens(a)pyren har minskat i såväl 
urban bakgrund som i deltagarnas vardags-
rum för varje mätomgång sedan 2005, se 
figur 13. I den urbana bakgrunden uppmättes 
en halt på 0,3 ng/m³ år 2005 medan halten 
var 0,06 ng/m³ år 2016. År 2010 var halten 
0,08 ng/m³. Ingen statistisk analys har genom-
förts då det är för få mätningar per år. 

Bens(a)pyrenhalterna i deltagarnas vardags-
rum följde samma trend och uppvisade år 
2005 en halt på 0,12 ng/m³ och år 2016 
en halt på 0,029 ng/m³. År 2010 var halten 
0,076 ng/m³. Det är en signifikant minsk-
ning (p=0,01) mellan år 2010 och 2016 i halt 
av bens(a)pyren (95 % KI: 19,8-162,2). En 
sammanställning av de stationära inom- och 
utomhusmätningarna inom HÄMI mellan år 
2000 och 2016 kan ses i bilaga 9. 
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Figur 12. Uppmätta halter av bens(a)pyren (pg/m3) i 20 deltagares vardagsrum samt bakgrundsmätningar vid sex olika 

mätveckor under hösten och vintern 2016. Individ nummer 21 har uppmätt halt 129 pg/m3. Bakgrundsmätning fyra har 

uppmätt halt 175 pg/m3. Miljökvalitetsnormen (MKN) för bens(a)pyren är 1 000 pg/m3.
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Tabell 13. Resultaten från de stationära inom- och utomhusmätningarna av bens(a)pyren (pg/m3). I tabellen redovisas antal 

mätningar (N), antal värden över miljökvalitetsnormen (MKN) på1000 pg/m3 och miljökvalitetsmålet (MKM) på 100 pg/m3, 

medelvärde, median, standardavvikelse (SD), geometriskt medelvärde (GM) med standardavvikelse (GSD) samt lägsta och 

högsta värde (min-max). 

Bens(a)pyren (pg/m3)

N n>MKN n>MKM Medel Median SD GM GSD Min - Max

Inomhus 20 0 2 29 18 34 17 3,1 2,2 - 129

Utomhus 6 0 1 60 45 61 35 3,6 4,0 - 175

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

2005 2010 2016

Urban bakgrund

Deltagarnas vardagsrum

0,08 - 0,45 

0,015 - 0,14 

0,004 - 0,18 

0,01 - 0,75 

0,004 - 0,85 

0,0022 - 0,13 

Figur 13. Medelvärde av bens(a)pyren (ng/m3) för de urbana bakgrundsmätningarna och i 20 av deltagarnas vardagsrum 

i tre motsvarande mätomgångar i Lindesberg. Mätperioderna avser år 2005, 2010 och 2016. Min- och maxvärden anges 

ovanför staplarna i diagrammet.

Tidstrend: Bens(a)pyren (ng/m³)
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Urban bakgrundsmätning

Från de stationära utomhusmätningarna vid 
Bergslagens Miljö- och Byggnadsförvaltning 
i Lindesberg redovisas bensen, 1,3-butadien, 
kvävedioxid, kväveoxid och formaldehyd i ta-
bell 14. Alla bakgrundsmätningarna var under 
MKN och MKM. En sammanställning av de 
stationära utomhusmätningarna inom HÄMI 
mellan år 2000 och 2016 kan ses i bilaga 9.

Tidstrend: urban bakgrundsmätning 

Den urbana bakgrundsmätningen av bensen 
och 1,3-butadien redovisas i figur 14. Halterna 
av bensen har minskat från första mätom-
gången år 2005 men har sedan 2010 varit 
oförändrad. För 1,3-butadien minskade halter-

na mellan 2005 och 2010 men har sedan ökat 
något vid mätningen 2016.

Resultaten av mätningarna av formaldehyd 
och kvävedioxid redovisas i figur 15. 
Formaldehydhalten har halverats från år 2005 
till det senaste mättillfället år 2016. Kväve-
dioxidhalten för år 2016 är i samma nivå som 
år 2005 efter att ha legat på en lägre nivå år 
2010. Ingen statistisk analys har genomförts då 
det är för få mätningar per år.

De urbana bakgrundsmätningarna har alla 
lägre värden än de personburna mätningarna 
av bensen, 1,3-butadien, formaldehyd och 
kvävedioxid, se tabell 15. 

Tabell 14. Sex stationära utomhusmätningar av bensen, 1,3-butadien, kvävedioxid, kväveoxid och formaldehyd har utförts 

under hösten och vintern 2016 vid Bergslagens Miljö- och Byggnadsförvaltning i Lindesberg. I tabellen redovisas antal 

värden över miljökvalitetsnormen (MKN) och miljökvalitetsmålet (MKM), medelvärde, median, standardavvikelse (SD), geo-

metriskt medelvärde (GM) med standardavvikelse (GSD) samt lägsta och högsta värde (min-max). 

n>MKN n>MKM Medel Median SD GM GSD Min - Max

Bensen 0 0 0,48 0,44 0,22 0,44 1,6 0,23 - 0,86

1,3-butadien 0 0 0,071 0,073 0,044 0,06 2,0 0,030 - 0,11

Kvävedioxid 0 0 6,3 6,0 2,4 6,0 1,5 3,9 - 9,7

Kväveoxid - - 11 11 2,3 11 1,2 8,0 - 14

Formaldehyd 0 0 1,1 1,0 0,27 1,1 1,3 0,70 - 1,4

Tabell 15. Medelvärde av bensen, 1,3-butadien, formaldehyd och kvävedioxid vid personlig exponering samt urban 

bakgrundsmätning under år 2005, 2010 och 2016. 

Bensen (µg/m3) 1,3-butadien (µg/m3) Formaldehyd (µg/m3) Kvävedioxid (µg/m3)

År
Personlig 

exponering

Urban 

bakgrund

Personlig 

exponering

Urban 

bakgrund

Personlig 

exponering

Urban 

bakgrund

Personlig 

exponering

Urban 

bakgrund

2005 3,1 0,7 0,7 0,12 27 2,2 7,6 6,5

2010 3,7 0,5 0,7 0,04 22 1,4 9,2 5,0

2016 2,2 0,5 0,5 0,07 16 1,1 11,5 6,3
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Figur 14. Medelvärde av bensen och 1,3-butadien (µg/m3) för urban bakgrundsmätning i tre motsvarande mätomgångar i 

Lindesberg. Min- och maxvärden anges ovanför staplarna i diagrammet. Mätperioderna avser år 2005, 2010 och 2016.
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Diskussion
Personburna mätningar
Enkäterna till deltagarna visar att cirka hälf-
ten av deltagarna i Lindesberg upplevde att 
de hade besvärats av bilavgaser under de 
senaste tre månaderna. Majoriteten upplev-
de dock att luften inte var irriterande i deras 
bostadsområde eller i centrum av staden. 
Drygt hälften av deltagarna angav att de inte 
heller besvärades av buller.

Bensen

I Lindesberg har den personburna expo-
neringen för bensen minskat från år 2005. 
Trots detta överskred 6 mätvärden MKN-nivån 
på 5 µg/m3, 55 % av mätningarna MKM-nivån 
på 1 µg/m3 samt 43 % av mätningarna IMMs 
lågrisknivå på 1,3 µg/m3. IMMs lågrisknivå 
avser en livstidsexponering [30] medan MKN 
och MKM avser årsmedelvärden. Nivåerna 
för MKNs årsmedelvärde är dock satta för 
att skydda mot långtidsexponering. Eftersom 
mätningar endast har gjorts 1 till 2 veckor är 
resultaten inte helt jämförbara men de indike-
rar att halterna av bensen i Lindesberg överskri-
der satta riktvärden.

En 65 % högre medelexponering av bensen 
kunde ses hos gruppen rökare jämfört med 
gruppen icke-rökare. Det har även setts i andra 
studier att rökning påverkar den personliga 
exponeringen för bensen [31]. Det högsta 
värdet på 28 µg/m3 uppmättes hos en individ 
som till viss del hade olika arbetsuppgifter 
olika veckor. Det kanske kan förklara skillna-
den mellan mätomgångarna för denne individ. 
En annan deltagare hade hög bensenhalt och 
bostaden belägen ovanpå ett garage. Garaget 
användes till gräsklippare och fyrhjuling med 
mera, men inte till bilar. Sovrumsfönstret var 
dessutom på glänt vid fyra tillfällen under mät-
veckan. Utifrån dagböckerna finns för övrigt 
ingen förklaring till skillnaden i de uppmätta 
halterna av bensen. 

1,3-butadien

Halten av 1,3-butadien har i den personburna 
mätningen signifikant minskat i Lindesberg 
sedan år 2005. Även här överskred dock ett 
stort antal av mätningarna, 34 stycken, MKM 
på 0,2 µg/m3. IMM anger ett riktvärde för lång-
tidsmedelvärde för 1,3-butadien i omgivnings-
luft på mellan 0,2 och 1,0 µg/m3 och sju 
deltagare översteg 1,0 µg/m3.

Rökare hade 40 % högre medelexponering 
än icke-rökare men värdena ligger inom det 
intervall som IMM har angett [20]. Rökning är 
en faktor som också tidigare har setts påverka 
den personliga exponeringen för 1,3-butadien 
[31]. Hos deltagare 34 kan inget i dagbok eller 
enkät ge svar på halten och analysen anses inte 
tillförlitlig på grund av kromatografiska svårig-
heter. En individ översteg riktvärdet vid båda 
mätomgångarna. Deltagarens bostad var under 
renovering under första mätomgången. Deltaga-
ren med den högsta uppmätta halten av bensen 
hade även en hög 1,3-butadienhalt i omgång 2. 
Individens arbetsuppgifter på gjuteri kan möj-
ligtvis orsaka dessa nivåer. En annan deltagare 
hade eldat i braskamin under alla dagar, sam-
manlagt nitton timmar. För övrigt finns ingen 
förklaring till skillnaden i de uppmätta halterna 
av 1,3-butadien i dagbok eller enkät.

Formaldehyd

För formaldehyd sågs också att halterna har 
minskat i Lindesberg för varje mätomgång. 
Totalt översteg 33 mätningar MKM på 
10 µg/m3. En 12,5 % högre medelexpone-
ring kunde ses hos gruppen rökare jämfört 
med gruppen icke-rökare. Deltagare som var 
boende i villa eller radhus hade en signifikant 
högre exponering för formaldehyd än deltagare 
som bodde i lägenhet. Detta kan bero på att 
ventilationen hjälper till att minska halterna. 
En deltagare hade en pågående renovering i 
bostaden vilket förmodligen kan förklara det 
högre värdet av formaldehyd. 
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Kvävedioxid

Från år 2005 till 2016 har kvävedioxidhalterna 
i Lindesberg signifikant ökat när det gäller de 
personliga mätningarna. Två deltagare hade 
exponeringar av kvävedioxid som låg över 
MKN på 40 µg/m³ och fyra deltagare hade 
värden över MKM på 20 µg/m³. För rökare 
låg medelvärdet 82 % högre än för icke-rökare. 
Rökning är en känd faktor som ökar expo-
neringen av kvävedioxid [31]. Inga förklaringar 
till de olika värdena kan härledas till dagböck-
erna, däremot använde en deltagare väldigt 
mycket stearin- och värmeljus. 

Jämförelser med MKM, MKN och 
IMMs lågrisknivå 

Mätningarna är utförda i 1-2 veckor och jäm-
förande MKN och IMMs lågrisknivå är base-
rade på årsmedelvärde eller långtidsexponering. 
Värden över dessa riktvärden behöver inte 
betyda att årsmedelvärdet eller långtidsexpo-
neringen överskrids. Situationen kan natur-
ligtvis även vara den motsatta så att ett lågt 
värde under en mätvecka ändå kan överskrida 
årsmedelvärdet. MKM är mål som beskriver de 
halter för luftkvalitet som vi ska uppnå till år 
2020 för att förbättra luftkvaliteten och värden 
över MKM-nivån visar att mer arbete behöver 
göras för att målet ska nås. 

Stationära 
inomhusmätningar 
Vid de stationära inomhusmätningarna i var-
dagsrummen hade två individer exponeringar 
för PM2,5 som låg över MKN på 25 µg/m3. 
MKM anger ett rekommenderat årsmedelvärde 
på 10 µg/m3 då det har påvisats att betydande 
hälsovinster kan uppnås genom att sänka 

luftföroreningshalterna till lägre nivåer. Sex 
individer låg över MKM. Medelexponeringen 
av PM2,5 i deltagarnas vardagsrum är oföränd-
rad från år 2010. 

Hos deltagaren med högst uppmätt halt kunde 
inga förklaringar identifieras i dagboken. Den 
andra deltagaren med värden över MKN hade 
bostaden belägen ovanpå ett garage. Garaget 
användes till gräsklippare och fyrhjuling med 
mera, men inte till bilar. Sovrumsfönstret var 
dessutom på glänt vid fyra tillfällen under mät-
veckan, vilket kanske kan förklara det högre 
värdet.

Två individer hade även exponeringar 
för bens(a)pyren som låg över MKM på 
100 pg/m³. Deltagarna med värden över 
MKM hade vistats i rum där vedeldning 
förekommit men vi vet dock inte om detta 
förekom i bostäderna där mätningen utfördes 
eller på annan plats där de vistats. Dagbok och 
enkät kan inte ge någon förklaring till de högre 
uppmätta halterna. 

Sett över tid är det en signifikant minskning 
av bens(a)pyren mellan år 2010 och 2016. 
Innehållet av bens(a)pyren kommer dock från 
insamlade partiklar av PM2,5 vilket innebär 
att det inte är den totala koncentrationen av 
bens(a)pyren i luften. 

Stationära 
utomhusmätningar
Vid de stationära bakgrundsmätningarna av 
PM2,5 låg alla värden under MKM. Det är 
dock en ökning av PM2,5 från år 2010 men 
en minskning från år 2005. Mätningar av 
bens(a)pyren visade ett bakgrundsvärde som 
låg över MKM men långt under MKN. Det 
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är en minskning av bens(a)pyren från både år 
2005 och år 2010. Vid utomhusmätningarna 
av bensen, 1,3-butadien, formaldehyd och 
kvävedioxid låg alla värden under MKN och 
MKM. 

Studien visar att de personburna mätningarna 
har högre halter av de undersökta ämnena 
jämfört med de stationära mätningarna. Det 
är därför viktigt att fortsätta med personburna 
mätningar för att bedöma individernas expo-
nering av cancerframkallande ämnen i luft.

Variation
Totalt sågs en större mellan-individ-variation 
av bensen (67 %), 1,3-butadien (80 %) 
och kvävedioxid (54 %), i studien än 
inom-individ-variation. Resultaten visar att det 
är större skillnader i exponering mellan olika 
individer än skillnader i exponering vid de 
olika veckorna för en enskild individ. Det sågs 
ingen minskning av variationen när rökarna 
uteslöts vilket kan bero på att få rökare deltog 
i studien.

Slutsats
I Lindesberg har den personburna expo-
neringen av bensen, 1,3-butadien och 
formaldehyd minskat sedan år 2005 medan 
kvävedioxidhalten har ökat. Trots att bensen-
halten har minskat överskrider medelvärdet 
IMMs lågrisknivå. De stationära mätningarna 
visade även en minskning av bens(a)pyren, 
både i deltagarnas vardagsrum och i urban 
bakgrund. Halten av PM2,5 har sedan 2005 
också minskat i den urbana bakgrunden. 
Medelhalten i inomhusmiljön överskrider 
IMMs lågrisknivå. Studien visar att person-
burna mätningarna har högre halter av de 
undersökta ämnena jämfört med de stationära 
mätningarna. Det är således viktigt att fortsätta 
med personburna mätningar för att bedöma 
individernas exponering av cancerframkallande 
ämnen i luft.

Tack!
Ett stort tack till alla deltagare som medverkat i undersökningen. Tack även till 

personal från Bergslagens Miljö- och Byggnadsförvaltning i Lindesberg som låtit oss 
använda deras balkong till mätutrustning.



40

Referenser
1. Sällsten G, et al., Cancerframkallande ämnen i tätortsluft: personlig exponering, individrelaterade 

stationära mätningar och bakgrundsmätningar i Göteborg 2000. 2001, Yrkes- och miljömedicin, 
Göteborg 

2. Johannesson S, et al., Hälsorelaterad miljöövervakning Cancerframkallande ämnen i tätortsluft, 
Göteborg 2012. 2013, Arbets- och miljömedicin, Göteborgs Universitet.

3. Johannesson S, et al., Personburen exponering för organiska ämnen och partiklar kopplade till 
stationära mätningar i Göteborg 2006. 2008, Arbets- och Miljömedicin, Göteborgs Universitet 

4. Hagenbjörk-Gustafsson A, Modig L, and Forsberg B, Cancerframkallande ämnen i tätortsluft 
- Personlig exponering och bakgrundsmätningar i Umeå 2007. 2008, Yrkes- och miljömedicin, 
Umeå Universitet.

5. Modig L, et al., Cancerframkallande ämnen i tätortsluft – Exponering och halter i Umeå 2001. 
2002, Yrkesmedicin, Umeå Universitet.

6. Hagenbjörk-Gustafsson A, Modig L, and Forsberg B, Hälsorelaterad miljöövervakning. 
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft. Personlig exponering och bakgrundsmätningar i Umeå 
2013. 2014, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet.

7. Kruså M, Bellander T, and Nilsson M, Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Stockholm 
2002/2003. 2004, Arbets- och miljömedicin.

8. Yazar M, Merritt A-S, and Bellander T, Cancerframkallande ämnen i tätortsluft 2009. 2009, 
Institutet för miljömedicin - IMM, Karolinska Institutet: Stockholm.

9. Sagán I and Löhmus Sundström M, Hälsorelaterad miljöövervakning. Cancerframkallande 
ämnen i tätortsluft Personlig exponering och bakgrundsmätning Stockholm 2015. Institutet för 
miljömedicin, IMM Karolinska Institutet.

10. Bergendorf U, Friman K, and Tinnerberg H, Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - Personlig 
exponering och bakgrundsmätningar i Malmö 2008. 2010, Arbets- och miljömedicin Lund.

11. Friman K, Axmon A, and Tinnerberg H, Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Malmö 2003. 
2004, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund.

12. Stroh E, Enquist H, and Riddar J, Hälsorelaterad miljöövervakning Cancerframkallande ämnen 
i tätortsluft: Personlig exponering och bakgrundsmätning Malmö 2014. 2015, Arbets- och 
miljömedicin - Lund 

13. Andersson L, et al., Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Lindesberg 2005/2006 2006, Yrkes- 
och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.

14. Anderssson L, et al., Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Lindesberg 2010/2011 2011, 
Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.

15. Naturvårdsverket. Miljökvalitetsmålen, Frisk Luft. [cited 2017 01 26]; Available from: http://
www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/
Frisk-luft.

16. Sveriges Riksdag, Svensk författningssamling. Luftkvalitetsförordning (2010:477)
17. International Agency for Research on Cancer (IARC). [cited 2017 08 30]; Available from: 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php.
18. IARC Monographs. Benzene. [cited 2017 10 18]; Available from: http://monographs.iarc.fr/

ENG/Monographs/vol100F/mono100F-24.pdf.



41

19. Finnberg N, et al., Kortfattad riskbedömning av 1,3-butadien. 2004: Institutet för 
miljömedicin. Karolinska Institutet. IMM-rapport 1.

20. Karolinska Institutet. Institutet för miljömedicin (IMM) Butadien. [cited 2017 08 30]; Available 
from: http://ki.se/imm/butadien.

21. IARC Monographs. 1-3,butadien. [cited 2017 10 18]; Available from: https://monographs.
iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-26.pdf.

22. World Health Organization (WHO). WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants. 
2010 [cited 2017 01 23]; Available from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0009/128169/e94535.pdf.

23. Arbetsmiljöverket, Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om 
hygieniska gränsvärden. 2015: Stockholm.

24. IARC Monographs. Formaldehyde. [cited 2017 10 18]; Available from: http://monographs.
iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-29.pdf.

25. Karolinska Institutet. Institutet för miljömedicin (IMM) [cited 2017 08 30]; Available from: 
http://ki.se/imm/kvaveoxid.

26. Beelen, R., et al., Effects of long-term exposure to air pollution on natural-cause mortality: 
an analysis of 22 European cohorts within the multicentre ESCAPE project. Lancet, 2014. 
383(9919): p. 785-95.

27. Naturvårdsverket, Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 2008.
28. Karolinska Institutet. Institutet för miljömedicin (IMM) 2017 [cited 2017 08 29]; http://ki.se/

imm/start.
29. Hagenbjork-Gustafsson, A., et al., Field validation of the Ogawa diffusive sampler for NO2 and 

NOx in a cold climate. J Environ Monit, 2010. 12(6): p. 1315-24.
30. Karolinska Institutet. Institutet för miljömedicin (IMM) Bensen. [cited 2017 08 30]; Bensen. 

Available from: http://ki.se/imm/bensen.
31. Hagenbjork-Gustafsson, A., et al., Determinants of personal exposure to some carcinogenic 

substances and nitrogen dioxide among the general population in five Swedish cities. J Expo Sci 
Environ Epidemiol, 2014. 24(4): p. 437-43.



2016-11-14

www.regionorebrolan.se/amm

Postadress
Universitetssjukhuset Örebro

Arbets- och miljömedicin
701 85 Örebro

Besöksadress
S Grev Rosengatan

Tel: 019-602 10 00 växel
019-602 24 69 reception

019-602 24 90 laboratorium
Organisationsnummer: 232100-0164

Vi söker dig som är hälso- och miljöintresserad
och bor i Lindesberg!

Vill du hjälpa oss att ta reda på vad luften vi andas innehåller?

Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i 
Örebro genomför ett forskningsprojekt där vi undersöker 
halten av luftföroreningar i Lindesberg. För att kunna 
utföra detta behöver vi ett antal frivilliga testpersoner.  
Provtagningar kommer att pågå mellan vecka 37- 48.
Miljöundersökningen utförs på uppdrag av Naturvårds-
verket och är ett samarbete mellan Stockholm, Göteborg, 
Umeå, Malmö och Lindesberg. Samma studie gjordes i 
Lindesberg 2005 och 2010 och vi vill nu undersöka om 
luften har blivit bättre eller sämre sedan dess.

I bifogat informationsblad får du utförligare information om studien. Efter genomförd mätning ersätts 
deltagarna med mellan 1 500 och 3 000 kronor, beroende på insatsens omfattning.

Hör av dig så fort som möjligt till oss via bifogat svarskuvert, telefon eller e-post. Ange namn och 
telefonnummer där vi kan nå dig på dagtid. Har vi inte fått något svar från dig inom en vecka efter 
detta utskick försöker vi kontakta dig per telefon. Vi är mycket tacksamma om du svarar även om du 
inte vill medverka i undersökningen!

Vänliga hälsningar

Ann-Christine Mannerling Eva-Lott Hedin 
Yrkes- och miljöhygieniker Medicinsk vårdadministratör 
019 – 602 24 99 019 – 602 24 69
ann-christine.mannerling@regionorebrolan.se eva-lott.hedin@regionorebrolan.se
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www.regionorebrolan.se/amm

Postadress
Universitetssjukhuset Örebro

Arbets- och miljömedicin
701 85 Örebro

Besöksadress
S Grev Rosengatan

Tel: 019-602 10 00 växel
019-602 24 69 reception

019-602 24 90 laboratorium
Organisationsnummer: 232100-0164

Information om studien 
Vårt syfte är att undersöka luftföroreningar i Lindesberg och jämföra med tidigare mätningar för 
att se om luften har blivit bättre eller sämre. Luftföroreningar är gaser och partiklar som har en 
negativ påverkan på människa och miljö. 

Mätningarna av luftföroreningar sker personburet vilket innebär att du som deltar bär provtagarna 
i ett halsband under sju dygn. Du får bära tre olika provtagare, se bild. I samband med 
mätningarna ska du fylla i en dagbok och ett frågeformulär. 

• Den vita provtagaren mäter kvävedioxid
• Metallröret mäter koncentrationen av bensen och butadien
• Den svarta plattan mäter formaldehyd

För att starta mätningen besöker vi dig antingen i hemmet eller på din arbetsplats. 
Efter en vecka återkommer vi för att samla in provtagare och dagböcker. För 20 av deltagarna 
kommer mätningen upprepas några veckor senare. Dessa deltagare slumpas ut bland dem som 
angett att de kan tänka sig att delta vid två tillfällen.

Hos en del av deltagarna görs även mätningar med en pump i vardagsrummet. Den kommer att stå 
centralt i vardagsrummet under två dygn och kräver inget underhåll från din sida.
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Ersättning
Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta det utan att ange något skäl. Efter 
fullständigt genomförd mätning får du ersättning för deltagandet med 1500 kr för en mätvecka och 
3000 kr för två mätveckor. Vid mätning i hemmet utgår ytterligare ersättning med 500 kr. 
Ersättningen är beskattningsbar. 

Vad händer med resultaten?
När resultaten är klara får du reda på resultaten per brev. I slutrapporten förekommer inga namn 
och inga enskilda individer kan spåras.

Vilka ämnen undersöks?
Vi mäter bensen, butadien, formaldehyd, kvävedioxid, polyaromatiska kolväten (PAH:er) och 
partiklar. Dessa ämnen kan vi hitta i luftföroreningar och de kommer bland annat från bilavgaser 
och utsläpp från industrier, men bildas också vid förbränning av ved och tobak. 

Vid frågor kontakta

Ann-Christine Mannerling 
Yrkes- och miljöhygieniker
019 – 602 24 99
ann-christine.mannerling@regionorebrolan.se
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Postadress
Universitetssjukhuset Örebro

Arbets- och miljömedicin
701 85 Örebro

Besöksadress
S Grev Rosengatan

Tel: 019-602 10 00 växel
019-602 24 69 reception

019-602 24 90 laboratorium
Organisationsnummer: 232100-0164

Inbjudan till studien

Namn: _________________________________________________________________

 Ja, jag vill delta i studien

Jag önskar delta  en mätvecka 
 två mätveckor

Jag kan delta i luftmätningar i mitt vardagsrum  Ja
 Nej

 Jag behöver veta mer för att ta ställning, kontakta mig per telefon

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: ____________________ Lämplig tid: ________________________________

E-postadress:__________________________________________________________________

 Nej, jag vill inte delta i studien

Frivillig uppgift: varför du inte vill delta_______________________________________

Lägg svaret i det medskickade frankerade kuvertet och skicka in det så snart som möjligt. 
Du kan också anmäla ditt intresse via e-post eller telefon enligt nedan: 

Ann-Christine Mannerling Eva-Lott Hedin
Yrkes- och miljöhygieniker Medicinsk vårdadministratör
019 – 602 24 99 019 – 602 24 69
ann-christine.mannerling@regionorebrolan.se eva-lott.hedin@regionorebrolan.se
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Provtagningsinstruktion 
 
Mätningarna av luftföroreningarna sker personburet vilket innebär att du som deltar bär 
provtagarna i ett halsband under sju dygn, se bild. Det är viktigt att följa instruktionerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Provtagarna fästs i halsbandet med hjälp av metallklämmorna. De ska sitta som på bilden.  

2. Det är viktigt att hålen i den svarta plattan hänger utåt och kommer i kontakt med luften. 

3. Tänk på att alltid flytta mätarna så att de hänger utanpå ytterkläderna när du går ut. 

4. Om det börjar regna eller snöa vill vi dock att du skyddar mätarna till exempel genom att 

täcka över med jackan. Under denna tid sker då ingen mätning.  

5. Vid dusch eller bad lägger du provtagarna så nära dig som möjligt utan att de blir blöta.  

6. Om du deltar i aktiviteter där du inte kan bära provtagarna som vid simning eller jympa, 

låter du provtagarna hänga på lämpligt ställe under tiden. Exempelvis i skåpet i 

omklädningsrummet.  

7. Under natten bör provtagarna hängas över exempelvis en stol intill din säng. Se till så att 

öppningarna på samtliga provtagare kommer i kontakt med luften! 

 

I samband med mätningarna ska du fylla i en dagbok och ett frågeformulär. 

 
Provtagarna mäter följande: 

 Metallröret mäter koncentrationen av bensen och butadien 
 Den svarta plattan mäter formaldehyd 
 Den vita provtagaren mäter kvävedioxid 

 
Kom ihåg att du ska ha mätarna på dig hela dagen och att de alltid ska sitta ytterst på dina kläder 
eftersom mätning sker endast när provtagarna är i kontakt med luft.  
 

Vid frågor kontakta  

Ann-Christine Mannerling      
Yrkes- och miljöhygieniker, Universitetssjukhuset Örebro      
019 – 602 24 99         
ann-christine.mannerling@regionorebrolan.se   
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Enkät

Löpnummer: _______ Datum: _______________ 

Namn:____________________________________________ 

Adress: ______________________,___,_________,__________________Våningsplan_____
         gata                 nr.       postnr       kommun 

Allmänna frågor: 

1. Är Du rökare?    Ja             Nej 

2. Är Du snusare?    Ja          Nej 

3. Hur bor Du? villa   lägenhet   radhus/parhus 

Ungefärligt byggår:________ Reparationsår:_______ 

4. Uppvärmning av bostaden sker med fjärrvärme  
enbart oljepanna  
enbart elpanna  
enbart ved/pellets 

kombination/övrigt_______________________________________________ 
Är oljepanna eller ved/pelletspanna placerad inne i bostaden Ja   Nej 

5. Finns det gasspis i Din bostad?    Ja             Nej 

6. Var arbetar/studerar Du i huvudsak?
Vid flera arbetsplatser eller skolor, skriv på baksidan (15).

Adress:
_______________________,___,_________,________________Våningsplan____

gata  nr postnr       kommun 

7. Yrke/studieinriktning?_________________________________________________

8. Arbets/skoltider?_____________________________________________________

9. Färdmedel till arbete/skola?_____________________________________________

Pendling mellan orterna?_______________________________________________

10. Parkerar Du i garage som är inbyggt i Ditt bostadshus?    Ja             Nej 

(Fler frågor på baksidan)
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11. Kommer Du i kontakt med motoravgaser/bensinångor eller lösningsmedel på ditt
arbete eller i skolan?    Ja             Nej 

12. Kommer Du i kontakt med motoravgaser/bensinångor eller lösningsmedel på din fritid?
Ja             Nej 

13. Har Du de senaste tre månaderna känt Dig besvärad av något av följande?

Ja, ofta (varje vecka)      Ja, ibland Nej, aldrig 

a) trafikbuller   

b) bilavgaser   

14. Hur ofta brukar Du vintertid uppleva luften som irriterande?

dagligen eller     ibland eller aldrig eller   

nästan dagligen     periodvis nästan aldrig 

a) i Ditt bostadsområde   

b) i stadens centrum   

15. Övriga arbetsplatser eller skolor (forts från fråga nr 6)

Adress: 

_____________________,___,_________,__________________Våningsplan_____
gata                      nr      postnr       kommun 

Adress: 

_____________________,___,_________,__________________Våningsplan_____
gata                      nr      postnr       kommun 

Vid frågor, kontakta: 

Ann-Christine Mannerling, 019–602 24 99 
ann-christine.mannerling@regionorebrolan.se



Bilaga 6

Dagbok

Löpnummer: ____________ Startdatum: ______________(dygn 0)  
Namn: _____________________________________________________ 
Adress: ____________________________________________________Våningsplan_____ 

Start kl.  : Stopp kl. :
Dygn 0 Dygn 1 Dygn 2 Dygn 3 Dygn 4 Dygn 5 Dygn 6 Dygn 7

Tid i trafik
Hur länge har Du vistats ute i trafik på 
vägar och längs trottoarer (i bil, buss, 
gående eller cyklande etc.)?
Ange timmar eller minuter.

Tid inomhus
Hur länge har Du vistats inomhus i 
bostäder (egen eller annan)? Ange 
timmar.
Hur länge har Du vistats inomhus på 
arbetsplatser? Ange timmar.

Hur länge har Du vistats inomhus i andra 
lokaler (t ex affärer, restauranger, 
nöjeslokaler etc.)?
Ange timmar eller minuter.
Övrig tid utomhus
Hur länge har Du vistats utomhus på 
arbetsplatser (andra än i trafiken – se 
fråga 1)? Ange timmar.

Hur länge har Du vistats utomhus annat 
än i trafik eller på arbetsplatser (t ex på 
gårdar, i naturen)? Ange timmar eller 
minuter.

Summa (ska vara 24 timmar)

Har Du under dygnet täckt över 
provtagarna p.g.a. väder? Om ja, hur
lång tid i minuter?

Har Du vistats i ett rum där rökning 
förekom? Om ja, hur lång tid 
sammanlagt? 
Ange timmar eller minuter
Har du utfört någon speciell aktivitet 
under veckan där du tror dig ha utsatts för 
extra mycket föroreningar (målat, svetsat, 
lackerat  etc)
Om ja, vad?

Ja    
Nej 

...............

Ja    
Nej  

………

Ja    
Nej  

………..

Ja    
Nej 

……….

Ja    
Nej  

………..

Ja    
Nej  

………..

Ja    
Nej  

……….

Har Du vistats i bostaden (egen eller 
annans) samtidigt som det eldats med 
ved/pellets? 
Om ja, hur länge? 

Ja    
Nej  

….…..tim

….….min

Ja    
Nej  

…..…tim

….....min

Ja    
Nej  

…..…tim

……..min

Ja    
Nej  

…...…tim

……...min

Ja    
Nej  

…...…tim

.….....min

Ja    
Nej  

…..…tim

…......min

Ja    
Nej  

…...…tim

….......min
Har Du tankat bensin (ej diesel) under 
dygnet? 

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Har Du hanterat bensin vid andra tillfällen 
än tankning av bil?

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Har Du haft sovrumsfönstret öppet eller 
på glänt under natten?

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej   

Sovit på annan adress under dygnet? Om 
ja, ange vilken på baksidan.

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

Ja    
Nej  

(Fler frågor på baksidan)
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Behöver endast fyllas i om Du något dygn under veckan sovit på annan adress än i din 
bostad.

Antal nätter?______ 

Adress: ___________________,___,_________,____________________Våningsplan_____
gata               nr. postnr. kommun 
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Start- och stopptider för urban bakgrundsmätning
Under 6 olika veckor genomfördes de stationära utomhusmätningarna vid en fast tillfällig mätstation på 
Kungsgatan där Bergslagens Miljö- och Byggnadsförvaltning är inkvarterade. Mätningarna för bensen, 
1,3-butadien, formaldehyd och kvävedioxid pågick under 7 dygn och under 3 dygn provtogs PM2,5 och 
PAHer. De olika mätveckorna startades måndag till lördag. 

PM2,5 och PAHer Bensen, 1,3-butadien, NO2, Formaldehyd

Omgång Start Stopp Start Stopp

1 2016-09-16 2016-09-19 2016-09-16 2016-09-23

2 2016-09-28 2016-10-01 2016-10-03 2016-10-10

3 2016-10-10 2016-10-13 2016-10-10 2016-10-17

4 2016-10-22 2016-10-25 2016-10-22 2016-10-29

5 2016-11-03 2016-11-06 2016-11-03 2016-11-10

6 2016-11-15 2016-11-18 2016-11-15 2016-11-22
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Bilaga 8. Personburna mätningar 
   Sammanställning av personburna mätningar inom HÄMI mellan år 2000 till 2016. 
 

Bensen Median (µg/m³) Medel (µg/m³) Min-Max (µg/m³) 
Göteborg 2000 1,0 1,3 0,5-6,5 
Umeå 2001 1,5 2,2 0,7-17,0 
Stockholm 2002 2,8 3,4 1,3-16,0 
Malmö 2003 1,7 2,5 0,8-14,4 
Lindesberg 2005 1,6 3,2 1,9-22,0 
Göteborg 2006 0,8 1,2 0,3-5,4 
Umeå 2007 1,0 1,1 0,5-3,0 
Malmö 2008 1,0 1,3 0,5-4,5 
Stockholm 2009 1,3 2,5 0,7-41,0 
Lindesberg 2010 1,6 3,7 0,8-52,0 
Göteborg 2012 0,7 0,9 <0,1-4,0 
Umeå 2013 1,4 1,8 0,2-17,0 
Malmö 2014 1,0 1,4 0,4-5,0 
Stockholm 2015 0,9 1,1 0,3-6,1 
Lindesberg 2016 1,3 1,8 0,5-6,3 

 
Butadien Median (µg/m³) Medel (µg/m³) Min-Max (µg/m³) 
Umeå 2001 0,4 0,6 0,2-2,1 
Stockholm 2002 0,4 0,6 0,2-2,9 
Malmö 2003 0,6 0,9 0,1-4,0 
Lindesberg 2005 0,5 0,7 0,1-3,5 
Göteborg 2006 0,1 0,2 0,02-0,6 
Umeå 2007 0,3 0,6 0,07-4,4 
Malmö 2008 0,4 0,7 0,06-4,3 
Stockholm 2009 0,3 0,5 0,08-2,3 
Lindesberg 2010 0,4 0,7 0,06-6,0 
Göteborg 2012 0,3 0,6 <0,03-2,7 
Umeå 2013 0,2 0,4 0,02-1,4 
Malmö 2014 0,5 1,0 0,0-6,5 
Stockholm 2015 0,3 0,5 0,1-1,6 
Lindesberg 2016 0,3 0,5 0,1-2,0 

 
Formaldehyd Median (µg/m³) Medel (µg/m³) Min-Max (µg/m³) 
Göteborg 2000 19,0 25,0 9,0-77,0 
Umeå 2001 15,0 22,0 6,0-82,0 
Stockholm 2002 12,0 13,0 6,0-25,0 
Malmö 2003 16,0 16,3 7,0-33,0 
Lindesberg 2005 27,0 27,0 7,0-64,0 
Göteborg 2006 21,0 23,0 11,0-46,0 
Umeå 2007 16,0 18,0 7,0-33,0 
Malmö 2008 11,0 15,0 4,0-68,0 
Stockholm 2009 10,0 11,0 1,1-30,0 
Lindesberg 2010 20,0 22,0 8,0-47,0 
Göteborg 2012 19,0 19,0 6,0-34,0 
Umeå 2013 12,0 16,0 6,9-46,0 
Malmö 2014 15,0 16,0 1,4-30,0 
Stockholm 2015 15,0 15,7 0,5-31,0 
Lindesberg 2016 14,0 16,0 6,1-38,0 
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Kvävedioxid (NO₂) Median (µg/m³) Medel (µg/m³) Min-Max (µg/m³) 
Umeå 2001 8,0 9,6 3,0-21,0 
Stockholm 2002 17,0 18,0 7,0-32,0 
Malmö 2003 13,4 15,5 0,1-49,3 
Lindesberg 2005 5,0 8,0 1,0-45,0 
Umeå 2007 11,0 10,0 6,0-33,0 
Malmö 2008 15,0 15,0 3,0-28,0 
Stockholm 2009 15,0 15,0 3,6-44,0 
Lindesberg 2010 8,1 9,2 2,1-26,0 
Göteborg 2012 13,0 14,0 6,0-29,0 
Umeå 2013 12,0 13,0 5,2-28,0 
Malmö 2014 10,7 12,3 1,2-32,5 
Stockholm 2015 16,0 17,3 6,1-55,4 
Lindesberg 2016 9,2 12,0 3,1-51,0 

 
B(a)P i PM₂,₅ från vardagsrum Median (ng/m³) Medel (ng/m³) Min-Max (ng/m³) 
Lindesberg 2005 0,076 0,120 0,01-0,75 
Göteborg 2006 0,010 0,032 <0,005-0,34 
Umeå 2007 0,003 0,007 <0,005-0,028 
Malmö 2008 0,014 0,017 0,005-0,053 
Stockholm 2009 0,025 0,043 0,009-0,215 
Lindesberg 2010 0,017 0,076 0,004-0,85 
Göteborg 2012 0,010 0,020 0,0003-0,1 
Umeå 2013 0,017 0,054 <0,0028-0,38 
Malmö 2014 0,013 0,019 0,003-0,07 
Stockholm 2015 0,012 0,021 0,003-0,087 
Lindesberg 2016 0,018 0,029 0,0022-0,13 

 
PM₂,₅ från vardagsrum Median (µg/m³) Medel (µg/m³) Min-Max (µg/m³) 
Lindesberg 2005 9,3 11,0 3,6-45,0 
Göteborg 2006 7,3 9,7 3,2-45,0 
Umeå 2007 1,9 2,5 0,5-12,0 
Malmö 2008 5,8 5,8 2,0-12,0 
Stockholm 2009 7,1 7,7 2,3-18,0 
Lindesberg 2010 8,8 14,0 3,0-75,0 
Göteborg 2012 7,2 7,9 2,3-23,0 
Umeå 2013 4,0 6,1 <1,0-25,0 
Malmö 2014 6,6 7,6 0,0-28,0 
Stockholm 2015 5,8 8,1 3,0-24,0 
Lindesberg 2016 7,2 14,0 2,8-91,0 
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Bilaga 9. Stationära bakgrundsmätningar 
 

   Sammanställning av stationära utomhusmätningar inom HÄMI mellan år 2000 till 2016. 
 

Gatunivå Urban bakgrund 
Bensen Median (µg/m³) Medel (µg/m³) Min-Max (µg/m³) Median (µg/m³) Medel (µg/m³) Min-Max (µg/m³) 
Göteborg 2000 1,10  0,9-1,6 1,1  0,9-1,5 
Umeå 2001 1,60 2,10 0,2-4,6 0,8 1,0 0,04-2,2 
Stockholm  2002 4,5 (H) 1,2 (J) 4,8 (H) 1,3 (J) 3,9-7,0 (H) 0,8-1,9 (J) 1,4 1,7 1,2-2,4 
Malmö 2003 1,95 2,15 1,8-3,0 1,0 1,1 0,9-1,7 
Lindesberg  2005 0,40 0,80 0,3-2,1 0,4 0,7 0,2-1,8 
Göteborg 2006    0,8 0,7 0,3-1,0 
Umeå 2007 1,50 1,60 1,1-2,3 0,8 0,8 0,5-1,1 
Malmö 2008 1,10 1,20 0,9-1,4 0,6 0,7 0,4-1,1 
Stockholm  2009 1,40 1,50 0,9-2,0 0,7 0,7 0,4-1,6 
Lindesberg  2010 0,70 0,70 0,5-0,9 0,5 0,5 0,2-0,8 
Göteborg 2012    0,7 0,7 0,2-1,4 
Umeå 2013 1,20 1,10 0,3-1,5 1,1 1,6 0,7-3,3 
Malmö 2014    0,9 1,2 0,4-2,2 
Stockholm  2015 1,45 1,50 1,0-1,9 0,4 0,7 0,4-1,4 
Lindesberg  2016    0,4 0,5 0,2-0,9 

 
Gatunivå Urban bakgrund 

Butadien Median (µg/m³) Medel (µg/m³) Min-Max (µg/m³) Median (µg/m³) Medel (µg/m³) Min-Max (µg/m³) 
Umeå 2001 0,40 0,35 0,03-0,6 0,14 0,12 0,01-0,2 
Stockholm 2002 0,41 (H) 0,036 (J) 0,39 (H) 0,04 (J) 0,19-0,52 (H) 0,02-0,07 (J) 0,07 0,08 0,05-0,12 
Malmö 2003 0,22 0,22 0,13-0,30 0,10 0,09 0,05-0,12 
Lindesberg 2005 0,04 0,12 0,03-0,30 0,05 0,12 0,01-0,3 
Göteborg 2006    <0,02 0,02 <0,02-0,09 
Umeå 2007 0,14 0,16 0,05-0,39 0,06 0,07 0,02-0,22 
Malmö 2008 0,12 0,11 0,05-0,17 0,05 0,05 0,01-0,07 
Stockholm 2009 0,20 0,18 0,04-0,25 0,08 0,09 0,02-0,16 
Lindesberg 2010 0,06 0,05 0,03-0,08 0,04 0,04 0,02-0,07 
Göteborg 2012    0,05 0,07 <0,03-0,1 
Umeå 2013 0,05 0,05 0,02-0,09 0,08 0,08 0,02-0,14 
Malmö 2014    0,07 0,07 <0,048-0,1 
Stockholm 2015 0,07 0,10 <0,045-0,23 0,07 0,07 <0,045-0,07 
Lindesberg  2016    0,07 0,07 0,03-0,11 

 
Gatunivå Urban bakgrund 

Formaldehyd Median (µg/m³) Medel (µg/m³) Min-Max (µg/m³) Median (µg/m³) Medel (µg/m³) Min-Max (µg/m³) 
Göteborg 2000 2,0  0,9-3,9 2,7  1,8-4,6 
Umeå 2001 3,5 3,5 3,0-4,0 3,0 3,1 2,0-4,0 
Stockholm 2002 3,2 (H) 1,8 (J) 0,39 (H) 0,04 (J) 2,3-5,5 (H) 1,5-2,2 (J) 2,5 2,3 1,5-3,0 
Malmö 2003 3,0 2,8 2,0-3,0 3,0 2,6 2,0-3,0 
Lindesberg 2005 3,0 2,6 2,5-3,0 2,0 2,2 1,0-3,0 
Göteborg 2006    2,1 2,0 1,0-3,0 
Umeå 2007 1,7 1,9 1,4-3,2 1,7 1,8 1,0-3,3 
Malmö 2008 3,1 3,0 1,7-5,1 3,4 2,3 0,7-4,5 
Stockholm 2009 2,8 5,4 1,9-25,0 2,0 2,3 0,6-3,9 
Lindesberg 2010 1,0 1,4 1,0-1,0 1,0 1,4 1,0-2,0 
Göteborg 2012     1,6 0,7-2,07 
Umeå 2013 3,0 3,0 2,6-3,4 1,6 2,6 2,5-3,0 
Malmö 2014     2,6 0,7-3,6 
Stockholm 2015 1,8 1,8 1,6-2,0 2,4 2,5 1,1-4,0 
Lindesberg  2016    1,0 1,1 0,7-1,4 
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Gatunivå Urban bakgrund 
Kvävedioxid (NO₂) Median (µg/m³) Medel (µg/m³) Min-Max (µg/m³) Median (µg/m³) Medel (µg/m³) Min-Max (µg/m³) 
Göteborg 2000 21,0  19,0-24,0 20,0  17,0-22,0 
Umeå 2001 55,0 53,0 35,0-72,0 28,0 26,0 16,0-41,0 
Stockholm 2002 71 (H) 10 (J) 74 (H) 10 (J) 52,0-106,0 (H) 5,0-18,0 (J) 21,0 24,0 16,0-41,0 
Malmö 2003 41,5 42,1 33,8-48,7 24,5 26,0 22,4-29,5 
Lindesberg  2005 10,0 1,0 7,0-13,0 7,0 6,5 4,0-8,0 
Göteborg 2006    19,0 19,0 16,0-23,0 
Umeå 2007 43,0 44,0 24,0-70,0 20,0 21,0 9,1-39,0 
Malmö 2008 28,0 28,0 19,0-36,0 19,0 19,0 10,0-25,0 
Stockholm 2009 45,0 45,0 24,6-57,4 13,0 14,0 7,6-22,3 
Lindesberg  2010 8,0 7,0 4,2-10,3 5,0 5,0 3,0-7,0 
Göteborg 2012    28,0 31,0 25,0-42,0 
Umeå 2013 44,0 46,0 35,0-55,0 21,0 21,0 17,0-23,0 
Malmö 2014    13,9 13,4 8,3-24,7 
Stockholm 2015 59,9 55,7 31,8-66,7 16,6 16,2 8,0-24,8 
Lindesberg  2016    6,0 6,3 3,9-9,7 

 
Gatunivå Urban bakgrund 

B(a)P (ng/m³) Median (ng/m³) Medel (ng/m³) Min-Max (ng/m³) Median (ng/m³) Medel (ng/m³) Min-Max (ng/m³) 
Umeå 2001 0,30 0,29 0,06-0,49 0,07 0,10 0,02-0,30 
Stockholm 2002 0,28 (H) 0,08 (J) 0,31 (H) 0,15 (J) 0,18-0,55 (H) 0,03-0,41 (J) 0,16 0,14 0,04-0,27 
Malmö 2003 0,13 0,18 0,07-0,33 0,07 0,16 0,04-0,38 
B(a)P i PM₂,₅ Median (ng/m³) Medel (ng/m³) Min-Max (ng/m³) Median (ng/m³) Medel (ng/m³) Min-Max (ng/m³) 
Lindesberg 2005 0,29 0,29 0,08-0,48 0,31 0,30 0,08-0,45 
Göteborg 2006    0,035 0,046 0,01-0,14 
Umeå 2007    0,035 0,112 0,01-0,38 
Malmö 2008    0,024 0,022 0,005-0,31 
Stockholm 2009    0,056 0,111 0,013-0,321 
Lindesberg 2010 0,16 0,14 0,02-0,29 0,074 0,081 0,015-0,14 
Göteborg 2012    0,05 0,10 0,01-0,36 
Umeå 2013    0,06 0,09 0,03-0,27 
Malmö 2014    0,06 0,18 0,006-0,7 
Stockholm 2015    0,05 0,055 0,055-0,11 
Lindesberg  2016    0,045 0,060 0,004-0,18 
PM₂,₅ Median (µg/m³) Medel (µg/m³) Min-Max (µg/m³) Median (µg/m³) Medel (µg/m³) Min-Max (µg/m³) 
Lindesberg 2005 9,0 13,0 5,8-23,0 9,7 13,0 5,9-23,0 
Göteborg 2006    5,3 7,3 2,9-18,0 
Umeå 2007    4,9 4,7 2,4-8,3 
Malmö 2008    5,3 5,2 2,9-8,3 
Stockholm 2009    4,2 5,2 1,5-9,7 
Lindesberg 2010 3,5 2,4 2,5-5,0 2,4 2,9 1,9-4,7 
Göteborg 2012    4,0 6,0 1,8-15,0 
Umeå 2013    3,6 3,4 2,2-5,5 
Malmö 2014    23,0 (8,9*) 24,6 (11,5*) 9,6-53,0 (0,2-51,7*) 
Stockholm 2015 10,4 13,1 0,1-306,3 4,7 4,1 2,7-5,4 
Lindesberg  2016    3,3 3,7 2,5-6,3 



Bilaga 10

Ämne N Medel Median SD GM GSD Min - Max

Inomhusmätningar

Bens(a)pyrene 20 29 18 34 17 3,1 2,2 - 129

Bens(a)anthracen 20 6,1 3,9 6,6 3,4 3,4 0,40 - 24

Krysen 20 15 8,8 19,5 8,9 2,9 1,9 - 69,2

Bens(b)fluoranthen 20 26 18 25 17 2,5 3,8 - 93

Bens(k)fluoranthen 20 21 15 22 13 2,7 2,1 - 89

Perylen 20 2,2 0,35 3,3 1,0 3,5 0,35 - 13

Indeno(1,2,3-c,d)pyren 20 58 38 60 39 2,5 8,2 - 255

Dibens(a,h)anthracen 20 8,9 3,3 10 5,0 2,9 2,0 - 33

Bens(g,h,i)perylen 20 63 34 103 35 2,8 5,9 - 480

Summa PAHer 20 228 144 253 143 2,7 21 - 1036

Uppmätta halter av PAHer (pg/m3) inomhus i 
bostaden samt i urban bakgrund

Ämne N Medel Median SD GM GSD Min - Max

Utomhusmätningar

Bens(a)pyrene 6 60 45 61 35 3,6 4,0 - 175

Bens(a)anthracen 6 25 16 29 11 5,2 0,78 - 78

Krysen 6 41 28 44 20 4,7 1,8 - 120

Bens(b)fluoranthen 6 81 68 83 35 7,0 0,92 - 234

Bens(k)fluoranthen 6 72 56 76 39 4,1 3,8 - 214

Perylen 6 7,7 5,9 9,0 3,0 7,7 0,070 - 25

Indeno(1,2,3-c,d)pyren 6 119 97 105 76 3,4 8,4 - 313

Dibens(a,h)anthracen 6 22 17 22 11 5,2 0,50 - 63

Bens(g,h,i)perylen 6 97 80 85 63 3,3 7,0 - 257

Summa PAHer 6 524 406 512 303 3,9 26 - 1480
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Arbets- och miljömedicin
Arbets- och miljömedicin är ett samarbete mellan Region Örebro län 
och landstingen i Sörmland, Värmland och Västmanland. Vi finns vid 

Universitetssjukhuset Örebro men vårt uppdrag är att arbeta för en god 
hälsa i en bra miljö i alla fyra länen.

Vårt arbete rör sambandet mellan hälsa och ohälsa i relation till olika typer 
av exponeringar i arbetsmiljön, boendemiljön och den yttre miljön.

Besök vår webbplats för att läsa mer om oss. Där kan du även anmäla dig 
till vårt nyhetsbrev.

www.regionorebrolan.se/amm

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro 
Entré F, våning 2 

Postadress

Arbets- och miljömedicin 
Universitetssjukhuset Örebro 

701 85 Örebro 

Telefon

019-602 24 69
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