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Sammanfattning 

Stockholms stad arbetar proaktivt genom Miljöförvaltningens Kemikaliecentrum med målet 
”Giftfritt Stockholm 2030 – kemikaliearbete i världsklass” med speciellt syfte att skydda barn 
från farliga kemikalier. Som en del i detta genomför Stockholms stad hälsorelaterad 
miljögiftsövervakning i syfte att undersöka förekomsten av hälsofarliga ämnen i stadens 
förskolor.  

I denna rapport redovisas resultat från den första etappen av en pilotstudie om kemikaliesmarta 
åtgärder i en förskola där kemikaliebelastningen i förskolans innemiljö kartläggs och bedöms 
före (etapp 1) och efter ombyggnad (etapp 2) där kemikaliesmarta lösningar tillämpas, samt 6 
månader efter ombyggnaden (etapp 3) då förskolan åter är i drift.  

I projektet analyserades förekomsten av flyktiga organiska ämnen (VOC Volatile Organic 
Compounds) i luft samt förekomsten av semiflyktiga organiska ämnen (SVOC Semivolatile 
Organic Compounds) i luft och damm från förskolans innemiljö samt i tillhörande golvmaterial. 
De relevanta SVOC-ämnena var ftalater och andra mjukgörare (13 ämnen), organofosfater (13 
ämnen), polycykliska aromatiska kolväten (15 PAH-ämnen) bisfenoler (4 ämnen) och 
polybromerade difenyletrar (8 PBDE-ämnen). Tre luftprover analyserades med avseende på 
VOC och SVOC och fyra prover vardera av damm och material analyserades med avseende på 
SVOC.  

Halterna av flyktiga organiska ämnen i förskolans luft var lägre än medianhalten av VOC i en 
genomsnittlig svensk bostad.  Aldehyder och organiska syror var de ämnesgrupper som fanns i 
högst koncentration i luftproverna. Resultaten visade att ftalater och organofosfater dominerade 
den kemiska sammansättningen av SVOC i de provmatriserna där de analyserades.  De 
lättmolekylära ämnena i varje ämnesgrupp återfanns i högre halter i luftproverna och de 
högmolekylära ämnena återfanns i högre halter i dammproverna.  

Dietyl hexyl ftalat (DEHP), diisononyl ftalat (DiNP), diisodecyl ftalat (DiDP), diisobutyl ftalat 
(DiBP) och di-n-butyl ftalat (DnBP) fanns i golvprover i större uträckning, i fallande ordning, 
jämfört med de andra ftalaterna och deras ersättningsmjukgörare. Bland organofosfaterna var 
det tris(2-butoxyetyl) fosfat (TBOEP) och tris(2-kloroetyl) fosfat (TCEP) som återfanns i högsta 
halter i materialproven; den första finns i golvpolish och vax och den andra är ett vanligt 
flamskyddsmedel.  Bisfenol A och PBDE 209 var de enda ämnen från sina respektive 
ämnesgrupper som återfanns i alla materialproverna i högre uträckning än deras homologer. 

I luftproverna utgjorde de lättmolekylära PAH:erna 99 % av den totala sammansättningen. 
Motsvarande siffra för dammprover var 75 %. Bisfenolerna och PBDE återfanns inte i halter 
över kvantifieringsgräns i luftproverna. Bisfenol A var den enda bland bisfenolerna som 
påvisades i dammproverna. Den genomsnittliga andelen av PBDE209 bland PBDE:erna i damm 
var 79 %. 

Resultaten har jämförts med uppgifter från nationella och internationella publicerade studier. 
Denna jämförelse visar att halter av kemikalierna som har analyserats i denna studie var i 
samma storleksordning eller lägre (i vissa fall mycket lägre) än motsvarande halter av respektive 
ämnen i inomhusluft och damm från andra studier.  
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Summary 

The City of Stockholm is working proactively through its Chemicals Center, a part of the 
Environmental administration, with the goal of "A non-toxic Stockholm in 2030 – 
world-class chemicals management" with the specific purpose to protect children from 
hazardous chemicals. City of Stockholm conducts health related monitoring of hazardous 
chemical contaminants in order to examine the presence of noxious substances in the city's day 
care centers.  
 
This report presents results from the first stage of a pilot study on assessment of the chemical 
load the pre-school indoor environment and the effect of actions being taken in day care center 
to decrease it. The assessment is performed before (Stage 1) and after renovation (Stage 2) 
where the actions for substitution of articles containing hazardous substances have been taken, 
and 6 months after renovation (Stage 3) when the day care center is again operational.  
 
Within this project, we assessed the presence of volatile organic compounds (VOC) in the air 
and the occurrence of semivolatile volatile organic compounds (SVOC) in the air and dust from 
the indoor environment in the day care center and from associated flooring materials. The 
relevant SVOC substances were phthalates and other plasticizers (13 compounds), 
organophosphates (13 compounds), polycyclic aromatic hydrocarbons (15 PAH compounds) 
bisphenols (4 compounds) and polybrominated diphenyl ethers (8 PBDE compounds). Three air 
samples were analyzed for VOCs and SVOCs and four samples of each of dust and materials for 
SVOC.  
 
Concentration of VOCs in air was lower than the median level of VOCs in an average Swedish 
dwelling. Aldehydes and organic acids were the groups of compounds with the highest 
concentrations in the air samples. The results showed that phthalates and organophosphates 
dominated the chemical composition of SVOCs in the sample matrices where they were 
analyzed. The low-molecular substances in each compound group had higher concentrations in 
the air samples, and the high-molecular compounds in the dust samples. 
 
Diethyl hexyl phthalate (DEHP), diisononyl phthalate (DINP), diisodecyl phthalate (DIDP), 
diisobutyl phthalate (DIBP) and di-n-butyl phthalate (DNBP) were present in the floor samples 
to a greater extent, in descending order, compared to the other phthalates and their replacement 
compounds. Organophosphates tris (2-butoxyethyl) phosphate (TBOEP) and tris (2-
chloroethyl) phosphate (TCEP) were present in highest concentrations in the materials; the first 
one is a component of floor polishes and waxes and the other one is an ordinary flame retardant. 
Bisphenol A and PBDE 209 were the only ones from their respective groups of substances that 
were present in all the materials in greater extent than their homologues. 
 
The low-molecular PAH contributed to 99% of the total in the air samples and the 
corresponding number for dust samples was 75%. Bisphenols and PBDE were not found in air 
samples at concentrations above LOQ. Bisphenol A was the only bisphenol present in the dust 
samples. The average fraction of PBDE 209 among the PBDEs in dust was 79%. 
The results were compared with data from national and international published studies. It was 
found that levels of the chemicals from this work were similar to or lower (sometimes much 
lower) than the corresponding concentrations of the substances in samples of indoor and dust in 
other studies or countries.  
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1 Inledning 

Människor tillbringar i genomsnitt ca 85-95% av sin tid i olika innemiljöer (Hussein m.fl., 
2012). Förekomst av farliga ämnen i och utsläpp från produkter och material i inomhusmiljön 
kan därmed leda till exponering via luft eller damm, vilket i sin tur kan bidra till negativa 
hälsoeffekter.  

Barn exponeras mer än vuxna på grund av nära kontakt med t.ex. golv eller förtäring av damm, 
men också på grund av att deras lägre kroppsvikt ger en högre koncentration av kemikalier vid 
ett visst intag. Exponeringen ökar också med vistelsetiden.  

Det svenska nationella miljömålet Giftfri miljö har som ett delmål att Minska barns exponering 
för farliga kemikalier (http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/).  Stockholms 
stad har genomfört hälsorelaterad miljögiftsövervakning i syfte att undersöka förekomsten av 
hälsofarliga ämnen i stadens förskolor. Under 2015 genomfördes provtagning och analys av 
hälsofarliga kemiska ämnen i damm i 100 förskolor i Stockholm. Fokus har legat på toxiska och 
hormonstörande ämnen. 

Denna undersökning är en pilotstudie om kemikaliesmarta åtgärder i en förskola där 
kemikaliebelastningen i förskolans innemiljö ska kartläggas och bedömas före och efter en 
ombyggnad vid vilken kemikaliesmarta lösningar ska tillämpas, samt sex månader efter 
ombyggnation då förskolan åter är i drift.  

De flesta barn tillbringar en stor del av sin tid på förskolan. Det är därför av särskild vikt att 
minimera barns exponering genom att välja bygg- och inredningsprodukter men också t.ex. 
leksaker som inte innehåller farliga kemikalier. Ett sätt att avgöra vilka åtgärder som ger bäst 
resultat är att kartlägga förekomsten av farliga ämnen i förskolans innemiljö. Detta synliggörs 
bäst genom att jämföra innemiljöns kemikaliebelastning före och efter att åtgärden genomförs.  

2 Mål för projektet 

I pilotprojektet ingår provtagning och analys av föroreningar i inomhusluft, både flyktiga (VOC 
Volatile Organic Compounds) och semiflyktiga (SVOC Semivolatile Organic Compounds) 
organiska ämnen, samt hälsofarliga ämnen som ackumuleras i inomhusdamm (SVOC) och som 
finns i material i innemiljön.  

Målet med detta projekt var att kartlägga förekomsten av de hälsofarliga kemikalierna i 
förskolans luft, damm (ett upptagsmedium för framförallt svårflyktiga organiska ämnen) och 
material (framförallt golv) under den första av de tre etapperna (före ombyggnad).  

Relevanta SVOC-ämnen är ftalater, organofosfater, polycykliska aromatiska kolväten (PAH 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons), bisfenoler och polybromerade difenyletrar (PBDE). 
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3 Förskolan 

Förskolan Hamngården ligger på Maskinistgatan i Stockholm. Fastighetsägaren SISAB kommer 
att genomföra en renovering och upprustning som innefattar omdisponering av lokaler för att 
öka antalet avdelningar, ombyggnad av köket, nytt elsystem samt byte av fönstren. 

 

Figur 1. Förskolan Hamngården, Maskinistgatan, Stockholm.  

 

Figur 2. Förskolan Hamngården markerad i karta över Stockholm. Maskinistgatan, Stockholm. 
http://www.battrestadsdel.se/hagersten-liljeholmen/grondal/renovering-av-forskolan-
hamngarden-ger-fler-dagisplatser/. 



IVL-rapport B 2263 Kemikaliesmarta åtgärder i förskola 

 

8 

 

 

Figur 3. Förskolan Hamngården, planritning, bottenplan.        Provtagningsplats. 
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Figur 4. Förskolan Hamngården, planritning, övre plan.         Provtagningsplats. 
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4 Metoder och genomförande 

Provtagning genomfördes under perioden 2016-04-29 – 2016-05-10. Personal från IVL 
förberedde och installerade provtagningsutrustning för VOC och SVOC i luft samtidigt som 
personal från Stockholms Stads Miljöförvaltning genomförde provtagning av damm och 
material (golv). Prover och utrusningen hämtades efter avslutad provtagningsperiod av personal 
från Stockholms Stads Miljöförvaltning. Provtagningen resulterade i 4 dammprover, 3 
luftprover (VOC och SVOC) och 4 materialprover. Provtagningspunkterna är markerade i 
Figurer 3 och 4 som röda cirklar. På bottenplanet togs prover i rum 15 (allrum II) och rum 33 
(verkstad) och på övre planet i rum 106 (hemrum II) och rum 119 (lekrum I). Exakta 
provtagningsplatser för varje provmatris framgår av resultattabellerna i avsnitt 5.  

VOC i luft provtogs som dubbelprov genom s.k. diffusiv (passiv) provtagning i enlighet med 
SS-EN-ISO- 16017-2 ”Inomhus-, omgivnings- och arbetsplatsluft - Provtagning och analys av 
flyktiga organiska föreningar (VOC) genom adsorbentrör/termisk desorption/gaskromatografi - 
Del 2: Diffusionsprovtagning (ISO 16017-2:2003)”. Arbetsprincipen för passiv, eller med andra 
ord diffusiv, provtagning är molekylär diffusion av gaser vid konstant hastighet. Gasmolekylerna 
diffunderar in i provtagaren där de samlas upp under provtagningstiden. Resultat av mätningen 
är koncentrationsvärden integrerade över tiden.  

För ändamålet användes rör innehållande Tenax adsorbentmedium (Tenaxrör, model 
N9307005, Perkin Elmer, Waltham, MA, USA). VOC analyserades med 
gaskromatografi/masspektrometri (GC/MS; GC 6890, MS 5973N, Agilent, USA) som summa av 
VOC i provet. Totalhalten av flyktiga organiska ämnen (RT från 6 min till 32 min), TVOC, 
uttrycks i toluenekvivalenter enligt internationell praxis. Därutöver analyserades15 utvalda 
VOC:er som ingår i IVL:s standardmetod för karakterisering av inomhusluft  som individuella 
ämnen samt ett antal andra VOC:er, även dessa kvantifierade som toluenekvivalenter. 
Kvantifieringen i toluenekvivalenter görs för att man ska få en uppfattning om koncentrationens 
storlek och innebär att koncentrationen av de olika ämnena i provet räknas om till motsvarande 
koncentration av toluen.  

SVOC från luft samlades genom aktiv provtagning med pump på SPE (Solid Phase Extraction, 
ISOLUTE ENV+, 200 mg, 6 ml, part# 915-0030-C) kolonner. Damm samlades på ett filter med 
en dammsugare från ytor såsom lister, bokhyllor och liknande; dammet från golv har undvikits 
p.g.a. risk för annan kontaminering från direkt kontakt med material. Materialprover (golv) 
skars ut från ställen där det inte orsakade synliga märken. 

Proverna upparbetades och analyserades enligt IVL:s interna analysrutiner. Luftproverna som 
samlats upp på SPE-kolonner eluerades (dvs. löstes ut) efter tillsats av en internstandard i ett 
organiskt lösningsmedel och extraktet indunstades.  

Dammproverna extraherades efter invägning och tillsats av internstandarder i ett organiskt 
lösningsmedel med hjälp av MAE (Microwave Assissted Extraction, Mikrovågsassisterad 
extraktion). 

Materialproverna finfördelades och, efter invägning, extraherades med organiska lösningsmedel 
med hjälp av MAE för analys av ftalater, organofosfater och bisfenoler. Materialproverna för 
analys av PBDE extraherades separat med hjälp av ultraljud.   
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Bisfenoler derivatiserades med MSTFA (N-Trimetylsilyl-N-metyl trifluoroacetamid) före 
analysen. Extrakten som skulle analyseras med avseende på polycykliska aromatiska kolväten 
(PAH, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) och polybromerade difenyletrar (PBDE) späddes med 
vatten och extraherades ytterligare en gång till ett annat lösningsmedel. De slutliga extrakten 
indunstades och delades för fortsatt upprening för respektive ämnesgrupp. Det delade extraktet 
fraktionerades på en silikagelkolonn för PAH och en aluminiumoxid kolonn för PBDE. Proverna 
späddes till lämplig koncentration innan analys. Inför den instrumentella analysen tillsattes 
proverna injektionsstandarder för respektive ämnesgrupp.  

Analys av ftalater, organofosfater och bisfenoler utfördes med hjälp av en gaskromatograf 
kopplad till en masspektrometer (7000A Triple Quad MS, Agilent Technologies , Inc. Santa 
Clara , CA, USA).  Instrumentet var utrustat med en autoinjektor (Agilent 7683B). Detektorn 
användes i MRM (Multiple Reaction Monitoring) monitoring mode och ämnen separerades på 
en kapillärkolonn (VF - 5MS, 30 m x 0,25 mm ID x 0,25 µm filmtjocklek, Varian). 

PAH separerades genom så kallad "reversed phase" vätskekromatografi (kolonn Pursuit 3 PAH 
Agilent) med hjälp av en Varian Prostar vätskekromatograf och detekteras med 
fluorescensdetektion. PBDE separerades på en CP-SIL 8CB kolonn i en gaskromatrograf 
(Thermo Fischer 1300 Trace) och detekterades med en elektroninfångningsdetektor (ECD 
Electron Capture Detector). 

SVOC i luftproverna inkluderade analys av ftalater, bisfenoler, PAH, PBDE och organofosfater. I 
dammproverna analyserades ftalater, bisfenoler och PAH. I materialproverna analyserades 
ftalater, bisfenoler, PBDE och organofosfater. Antalet prover för de individuella provmatriserna 
samt vilka ämnesgrupper som ingick i analyserna framgår av Tabell 1. PBDE och organofosfater 
i dammproverna analyserades vid Stockholms universitet. 

Tabell 1. Översikt av antalet prover i varje matris och analyserade ämnesgrupper. 

Provmatris Antal Ftalater Bisfenoler PAH PBDE 
Organo 
fosfater 

Luft VOC 3 Separat analys- och rapporteringsmetod 

Luft SVOC 3 X X X X X 

Damm 4 X X X SU* SU* 

Material 4 X X --- X X 

*SU Stockholms universitet 

Antal och kemisk identitet av individuella ämnen i varje ämnesgrupp framgår av 
resultattabellerna. 
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5 Resultat och diskussion 

5.1 TVOC och VOC grupper i luft 

Tabell 2. Diffusiv provtagning av flyktiga organiska ämnen i luft. 

Provplats Start Stopp Exponeringstid 
(minuter) 

Provtagen 
volym (Liter) 

Rum 15 2016-04-29 14:40 2016-05-10 07:27 15 407 4.93 

Rum 33 2016-04-29 14:30 2016-05-10 07:20 15 410 4.93 

Rum 119  2016-04-29 14:00 2016-05-10 07:10 15 430 4.94 

 

TVOC är en summa av alla påvisade flyktiga organiska ämnen i ett prov och saknar ett 
gränsvärde för god luftkvalitet i innemiljöer. Däremot har den tyska myndigheten UBA 
(Umweltbundesamt) rekommenderat ett riktvärde för inomhusluft på 300 µg/m3. VOC prover 
samlades i allrummet (rum 15) och verkstaden på bottenplan (rum 33) och i lekrummet  på övre 
plan (rum 119). Medelvärdet (dubbelprov) av halterna av TVOC var låga: 74 µg/m3 i allrummet 
(rum 15), 103 µg/m3 i verkstaden (rum 33) och 92 µg/m3 i vilrummet (rum 15). Medelhalten av 
TVOC i de tre undersökta rummen på förskolan låg alltså under detta riktvärde. Som jämförelse 
ligger mediankoncentrationen av TVOC) i genomsnittliga svenska bostäder på 180 µg/m3 
(Langer & Bekö, 2013), alltså dubbelt så högt som i förskolans luft.  

Identifierade ämnen och deras respektive halter finns i Bilaga 1, Tabell 1:1. Sammansättningen 
av de individuella VOC:erna skiljde sig inte nämnvärt mellan provplatserna, se TIC (Total Ion 
Chromatogram) i Bilaga 1, figurer 1:1 – 1:3.  

Figur 5 visar grupper av VOC i förskolans luft grupperade enligt deras troliga ursprung. Faktorer 
som bidrar till olika VOC:er i inomhusluft har t.ex. presenterats i en vetenskaplig publikation 
(Cheng m.fl., 2015). Alifatiska och aromatiska kolväten (t.ex. dekan, bensen, toluen) härrör från 
bilbränslen och bilavgaser och hamnar i inomhusluft genom ventilationssystem; terpener (t.ex. 
alfa-pinen, limonen) från rengöringsprodukter eller parfymer och kosmetika; aldehyder (t.ex. 
butanal, dekanal) från byggmaterial eller så är de produkter av kemiska reaktioner mellan ozon 
och materialytor eller mänsklig hud inomhus; glykoletrar och deras estrar (t.ex. 2-(2-
etoxyetoxy) propanol, propylenglykol) finns i färger, och organiska syror (t.ex. hexansyra, 
oktansyra) kommer från matlagning förutom ättiksyra som kan förekomma i träprodukter.   
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Figur 5. Halterna av grupperade VOC.  

Medelvärden och deras standardavvikelser för olika grupper av VOC:er vid de tre mätplatserna 
var: alkaner (4,7 ± 0,5), aromater (6,3 ± 0,8), terpener (4,2 ± 1,4), aldehyder (33 ± 7,2), 
alkoholer (7,5 ± 2,2), organiska syror (20 ± 2,7) och glykoletrar (9,7 ± 3,4); alla resultat i 
enheten µg/m3. 

5.2 SVOC i luft 

Tre SVOC-prover i luft samplades i samma rum som VOC-proverna togs, dvs. i rum 15 (allrum 
II), rum 33 (verkstad) och rum 119 (lekrum). Provtagningstider och volymer framgår av Tabell 
3.  
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Tabell 3. Provtagning av SVOC i luft. 

Provplats Start Stopp 
Provtagningstid 

(minuter) 
Pumpflöde 
(Liter/min) 

Provtagen 
volym (m3) 

Rum 15 2016-04-29 14:40 2016-05-02 07:45 3 905 1,3 4,9 

Rum 33 2016-04-29 14:30 2016-05-02 07:35 3 905 1,7 6,6 

Rum 119 2016-04-29 14:05 2016-05-02 07:22 3 917 1,7 6,6 

 

I luftproverna bestämdes halterna av ftalater och andra mjukgörare (13 ämnen), 
organofosfater (13 ämnen), PAH (15 ämnen), bisfenoler (4 ämnen) och PBDE (8 ämnen). 
Resultatet presenteras i tabell 4 -8. Förutom den uppmätta koncentrationen anges även 
kvantifieringsgränsen (LOQ; Limit Of Quantification), vilket är den lägsta mängden analyt i 
ett prov som kan bestämmas med lämplig precision och noggrannhet.  

I gruppen ftalater ingår även andra/alternativa mjukgörare; en adipat, en citrat, en tereftalat 
och cyclohexan-varianten av diisononyl ftalat; diisononyl cyklohexan-1,2-dikarboxylat 
(DINCH). I fortsättningen benämns denna grupp för enkelhetens skull som ”ftalater”. 

Tabell 4. Ftalater och andra mjukgörare i luft. Resultaten anges i enheten ng/m3. 

Ämne Förkortning LOQ Rum 15 Rum 33 Rum 119 

Dimetyl ftalat DMP 0,1 8,1 24 2,4 

Dietyl ftalat DEP  0,9 23 42 19 

Diisobutyl ftalat DiBP 2 200 310 980 

Di-n-butyl ftalat DnBP  2 226 261 147 

Acetyl tributyl citrat ATBC 0,1 0,99 2,7 6,2 

Butyl benzyl ftalat BzBP  0,03 0,48 0,62 0,58 

Bis(2-etylhexyl) adipat DEHA  0,3 1,4 1,7 0,7 

Dietyl hexyl ftalat DEHP  5 12 24 26 

Dioctyl tereftalat DEHT  0,02 <LOQ 0,56 <LOQ 

Diisononyl ftalat DiNP 0,2 <LOQ <LOQ <LOQ 

Diisodecyl ftalat DiDP 0,2 <LOQ <LOQ <LOQ 

Di-2-propyl heptyl ftalat DPHP  0,2 <LOQ <LOQ <LOQ 

Diisononyl cyklohexan-1,2-
dikarboxylat 

DINCH 0,2 <LOQ <LOQ <LOQ 

Summa ftalater/ 
alternativa mjukgörare 

--- --- 470 670 1 200 
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Tabell 5. Organofosfater i luft. Resultaten anges i enheten ng/m3. 

Fosfat Förkortning LOQ Rum 15 Rum 33 Rum 119 

Tris(iso-butyl) TIBP  1 17 48 4.8 

Tributyl TBP  1 35 31 15 

Tris(2-kloroetyl) TCEP  10 310 330 330 

Tris(2-kloro-iso-propyl) TCPP  3 16 24 9.8 

Di-butylfenyl DBPhP  1 <LOQ <LOQ <LOQ 

Difenylbutyl DPhBP  1 <LOQ <LOQ <LOQ 

Tris(1,3-dikloro-iso-propyl) TDCPP  2 <LOQ <LOQ <LOQ 

Tris(2-butoxyetyl) TBOEP  4 15 12 <LOQ 

Trifenyl TPhP  6 <LOQ <LOQ <LOQ 

2-Etylhexyl-di-fenyl EHDPP  20 <LOQ <LOQ <LOQ 

Tris(2-etylhexyl) TEHP  2 <LOQ <LOQ <LOQ 

Tris(o-kresyl) ToCrP  2 <LOQ <LOQ <LOQ 

Trikresyl (mix av isomerer) TCrP-mix  1 <LOQ <LOQ <LOQ 

Summa organofosfater --- --- 400 440 360 

 

Tabell 6. PAH i luft. Resultaten anges i enheten ng/m3. 

Ämne LOQ Rum 15 Rum 33 Rum 119 

Naftalen 1 25 32 20 

Acenaften 0,4 1,5 1,8 1,0 

Fluoren 0,2 1,5 1,8 1,0 

Fenantren 0,4 4,8 3,5 3,4 

Antracen 0,02 0,041 0,058 0,021 

Fluoranten 0,1 0,15 0,10 0,10 

Pyren 0,07 0,18 <LOQ 0,20 

Benso(a)antracen 0,02 <LOQ <LOQ <LOQ 

Krysen 0,02 0,053 0,036 0,028 

Benso(b)fluoranten 0,03 0,053 0,039 0,038 

Benso(k)fluoranten 0,008 0,020 0,013 0,0093 

Benso(a)pyren 0,02 0,039 0,023 0,034 

Dibenso(a,h)antracen 0,015 <LOQ <LOQ <LOQ 

Benso(g,h,i)perylen 0,022 0,063 0,047 0,29 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,1 <LOQ <LOQ <LOQ 

Summa PAH --- 33 40 26 
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Tabell 7. Bisfenoler i luft. Resultaten anges i enheten ng/m3. 

Ämne LOQ Rum 15 Rum 33 Rum 119 

Bisfenol A 0,1 <LOQ <LOQ <LOQ 

Bisfenol S 0,5 <LOQ <LOQ <LOQ 

Bisfenol F 0,2 <LOQ <LOQ <LOQ 

Bisfenol AF 0,2 <LOQ <LOQ <LOQ 

Summa bisfenoler --- <LOQ <LOQ <LOQ 

 

Tabell 8. PBDE i luft. Resultaten anges i enheten ng/m3. 

Ämne LOQ Rum 15 Rum 33 Rum 119 

PBDE 28 0,04 <LOQ <LOQ <LOQ 

PBDE 47 0,04 <LOQ <LOQ <LOQ 

PBDE 100 0,04 <LOQ <LOQ <LOQ 

PBDE 99 0,06 <LOQ <LOQ <LOQ 

PBDE 85 0,05 <LOQ <LOQ <LOQ 

PBDE 154 0,08 <LOQ <LOQ <LOQ 

PBDE 153 0,05 <LOQ <LOQ <LOQ 

BDE 209 1 <LOQ <LOQ <LOQ 

Summa PBDE --- <LOQ <LOQ <LOQ 

 

5.3 SVOC i damm 

Fyra dammprover uppsamlades, i rum 15 (allrum II), rum 33 (verkstad), rum 119 (lekrum) och 
rum 106 (hemrum II). I dammproverna bestämdes halterna av ftalater, PAH:er och bisfenoler. 
Resultat framgår av tabell 9 – 11 nedan. Organofosfater och PBDE analyserades vid Stockholms 
universitet.  
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Tabell 9. Ftalater och andra mjukgörare i damm. Resultaten anges i enheten µg/g. 

Ämne Förkortning LOQ Rum 15 
74 mg 

Rum 33 
43 mg 

Rum 119 
75 mg 

Rum 106 
65 mg 

Dimetyl ftalat DMP 0,001 0,01 0,01 0,01 0,02 

Dietyl ftalat DEP  0,2 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Diisobutyl ftalat DiBP 0,3 <LOQ 2,0 <LOQ 1,0 

Di-n-butyl ftalat DnBP  0,5 5,5 3,5 4,0 4,0 

Acetyl tributyl citrat ATBC 0,01 1,6 7,0 2,3 2,0 

Butyl benzyl ftalat BzBP  0,1 1,9 3,6 2,1 1,0 

Bis(2-ethylhexyl) adipate DEHA  0,4 1,1 3,1 2,5 1,6 

Dietyl hexyl ftalat DEHP  3,0             35 77 360 27 

Dioctyl tereftalat DEHT  0,003 14 81 15 7,8 

Diisononyl ftalat DiNP 0,5 77 107 400 155 

Diisodecyl ftalat DiDP 0,5 18 19 44 12 

Di-2-propyl heptyl ftalat DPHP  0,04 0,52 0,95 0,83 0,68 

Diisononyl cyklohexan-1,2-dikarboxylat DINCH 0,1 9,4 16 14 4,4 

Summa ftalater/ alternativa mjukgörare --- --- 160 320 850 220 
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Tabell 10. PAH i damm. Resultaten anges i enheten ng/g. 

Ämne LOQ Rum 15  
74 mg 

Rum 33 
43 mg 

Rum 119 
75 mg 

Rum 106 
65 mg 

Naftalen 70 110 75 86 100 

Acenaften 23 <LOQ <LOQ 43 38 

Fluoren 7,0 6,6 7,4 55 6,9 

Fenantren 23 86 98 190 98 

Antracen 0,70 2,2 3,8 7,6 3,8 

Fluoranten 12 74 81 63 94 

Pyren 12 70 83 87 92 

Benso(a)antracen 2,3 3,5 14 <LOQ 10 

Krysen 2,3 44 46 41 52 

Benso(b)fluoranten 2,3 35 39 23 46 

Benso(k)fluoranten 1,2 11 15 6,8 18 

Benso(a)pyren 2,3 11 17 4,6 23 

Dibenso(a,h)antracen 2,3 2,9 4,5 <LOQ 5,5 

Benso(g,h,i)perylen 7,0 19 27 17 33 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 16 15 22 10 30 

Summa PAH --- 490 530 640 650 

 

Tabell 11. Bisfenoler i damm. Resultaten anges i enheten ng/g. 

Ämne LOQ Rum 15  
74 mg 

Rum 33 
43 mg 

Rum 119 
75 mg 

Rum 106 
65 mg 

Bisfenol A 100 1 500 1 800 1 400 780 
Bisfenol S 70 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Bisfenol F 60 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Bisfenol AF 10 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Summa bisfenoler --- 1 500 1 800 1 400 780 

 

5.4 SVOC i golvmaterial 

Materialprover togs från golv i rum 15 (allrum II): linoleum golv, rum 33 (verkstad): kork och 
plastgolv samt två prover i rum 119 (lekrum): PVC golv samt en blå matta (inte golvmaterial).  

Materialproverna analyserades med avseende på ftalater, organofosfter, bisfenoler och PBDE. 
Resultat framgår av tabeller 12 – 15 nedan.  
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Tabell 12. Ftalater och andra mjukgörare i golvmaterial samt matta. Resultaten anges i enheten µg/g. 

Ämne Förkortning LOQ 
Rum 15 
linoleum 

0,723 g 

Rum 33  
kork & plast 

0,396 g 

Rum 119 
PVC golv 

0,623 g 

Rum 119 
blå matta 

0,377 g 

Dimetyl ftalat DMP 0.2 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Dietyl ftalat DEP  0.1 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Diisobutyl ftalat DiBP 0.3 11 8.1 1 030 160 

Di-n-butyl ftalat DnBP  0.5 160 80 2.4 <LOQ 

Acetyl tributyl citrat ATBC 0.08 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Butyl benzyl ftalat BzBP  0.1 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Bis(2-ethylhexyl) adipate DEHA  0.8 <LOQ 3.5 <LOQ <LOQ 

Dietyl hexyl ftalat DEHP  1 350 179 000 73 55 

Dioctyl tereftalat DEHT  0.01 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Diisononyl ftalat DiNP 0.9 260 700 171 000 3 800 

Diisodecyl ftalat DiDP 1 <LOQ 8 600 350 <LOQ 

Di-2-propyl heptyl ftalat DPHP  0.2 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Diisononyl cyklohexan-1,2-dikarboxylat DINCH 0.3 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Summa ftalater/ alternativa mjukgörare --- --- 780 189 000 172 000 4 000 
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Tabell 13. Organofosfater i golvmaterial samt matta. Resultaten anges i enheten µg/g. 

Fosfat Förkortning LOQ 
Rum 15 
linoleum 

0,723 g 

Rum 33  
kork & plast 

0,396 g 

Rum 119 
PVC golv 

0,623 g 

Rum 119 
blå matta 

0,377 g 

Tris(iso-butyl) TIBP  0,01 0.25 <LOQ <LOQ 0.32 

Tributyl TBP  0,04 0.23 0.28 <LOQ 4.4 

Tris(2-kloroetyl) TCEP  0,3 20 11 79 45.9 

Tris(2-kloro-iso-propyl) TCPP  0,1 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Di-butylfenyl DBPhP  0,02 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Difenylbutyl DPhBP  0,05 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Tris(1,3-dikloro-iso-propyl) TDCPP  0,05 <LOQ 0.1 <LOQ <LOQ 

Tris(2-butoxyetyl) TBOEP  0,1 <LOQ 89 2 320 7 001 

Trifenyl TPhP  0,2 <LOQ <LOQ 121 <LOQ 

2-Etylhexyl-di-fenyl EHDPP  0,5 1.4 <LOQ 18 5.4 

Tris(2-etylhexyl) TEHP  0,1 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Tris(o-kresol) ToCrP  0,05 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Trikresyl (mix av isomerer) TCrP-mix  0,03 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Summa organofosfater --- --- 22 100 2500 7100 
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Tabell 14. Bisfenoler i golvmaterial. Resultaten anges i enheten µg/g. 

Ämne LOQ 
Rum 15 
linoleum 

0,723 g 

Rum 33  
kork & plast 

0,396 g 

Rum 119 
PVC golv 

0,623 g 

Rum 119 
blå matta 

0,377 g 

Bisfenol A 0,02 1.5 26.3 0.87 0.41 

Bisfenol S 0,05 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

Bisfenol F 0,004 0.13 2.3 0.13 0.04 

Bisfenol AF 0,0004 0.29 2.7 0.29 0.14 

Summa bisfenoler --- 1.9 31 1.3 0.59 

 

Tabell 15. PBDE i golvmaterial. Resultaten anges i enheten ng/g. 

Ämne LOQ 
Rum 15 
linoleum 

0,723 g 

Rum 33  
kork & plast 

0,396 g 

Rum 119 
PVC golv 

0,623 g 

Rum 119 
blå matta 

0,377 g 

PBDE 28 0,4 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

PBDE 47 0,4 2,3 2,5 <LOQ <LOQ 

PBDE 100 0,4 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

PBDE 99 0,6 2,2 2,5 <LOQ <LOQ 

PBDE 85 0,5 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

PBDE 154 0,5 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

PBDE 153 0,8 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

BDE 209 10 110 <LOQ <LOQ 41 

Summa PBDE --- 110 5,0 <LOQ 41 

 

6 Jämförelse mellan ämnesgrupper i matriser 

Alla ämnen i respektive ämnesgrupp summerades; värden under kvantifieringsgränsen har 
ersatts med motsvarande LOQ-värde. De summerade ämnena i varje ämnesgrupp redovisas 
nedan i diagramform för respektive provmatris (luft, damm, material), se Figur 6 – 8.  

Det relativa bidraget av alla ämnesgrupper i luftproverna redovisas i Figur 6. Ftalater och 
organofosfater var de huvudsakliga ämnena i luftproverna, följt av PAH:er. Det var de 
lågmolekylära ämnen i varje ämnesgrupp som bidrog till totalhalten: ftalaterna diisobutyl ftalat 
(DIBP) och di-n-butyl ftalat (DNBP), se Tabell 4; organofosfaten tris(2-kloroetyl) fosfat (TCEP), 
se Tabell 5 samt PAH:erna naftalen, acenaften, fluoren och fenantren; se Tabell 6. De här 
ämnena har så pass högt (relativt) ångtryck vilket gör att fördelningen mellan gasfas och 
partikelfas favoriserar att de befinner sig som gaser i luften.  Bisfenoler och PBDE:er fanns inte i 
luften i halter över deras respektive kvantifieringsgränser och staplarna i diagrammet indikerar 
hur halterna skulle se ut om värden var lika med kvantifieringsgränser. 
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Figur 6. Ämnesgrupper i luftprover. Notera att det är en logaritmisk y-axel. 

 

Ftalater var de ämnen som detekterades i högst halter i dammproverna (Figur 7). 
Organofosfater och PBDE:er analyserades inte av IVL och därför presenteras resultaten inte här. 
Totalhalten av PAH:er låg under 1 µg/gram i samtliga dammprover. De ftalater som 
detekterades i högst halter i dammproverna var Di-etylhexyl ftalat (DEHP) och diisononyl ftalat 
(DINP) (Tabell 9) och de lätta PAH:erna utgjorde mer än 72% av alla PAH:er i dammproverna 
(Tabell 10). Bisfenol A var den enda av de fyra bisfenolerna  som påvisades i halter över 
kvantifieringsgränsen i dammproverna (Tabell 11). 
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 Figur 7. Ämnesgrupper i dammprover. Notera att det är en logaritmisk y-axel. Bisfenoler och 
PBDE:er i damm analyserades vid Stockholms Universitet. 

Även i materialproverna var det ftalater som dominerade. I högre halter påvisades diisobutyl 
ftalat (DIBP), di-n-butyl ftalat (DNBP) och speciellt di-etylhexyl ftalat (DEHP) och diisononyl 
ftalat (DINP), se Tabell 12. Dessa ftalater återfanns i höga halter i såväl luft- som dammprover, 
vilket tyder på att golven är den huvudsakliga källan till dessa ämnen i förskolans innemiljö.   Av 
organofosfaterna var det tris(2-butoxyetyl) fosfat som var helt dominerande i materialproven i 
rum 119, både i PVC golvet och i den blåa mattan, se Tabell 13. Av bisfenolerna var det bisfenol A 
som detekterades i högre halt i kork & plastmattan i rum 33 (Tabell 14); de andra bisfenolernas 
halter var låga eller under kvantifieringsgränsen. Halterna av PBDE:er i materialen var tre 
storleksordningar lägre än de andra ämnesgrupperna. 

Bara tre PBDE:er  (PBDE 47, PBDE 99 och PBDE 209) fanns i halter över 
kvantifieringsgränserna (Tabell 15), varav PBDE 209 detekterades i högre halter i linoleum (rum 
15) och i blå mattan (rum 119). 
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Figur 8. Ämnesgrupper i materialprover. Notera att det är en logaritmisk y-axel. PAH i 
material analyserades inte i projektet. 

7 Jämförelse med andra studier – luft och damm 

Halterna av SVOC i inomhusluft och damm rapporteras i flera vetenskapliga artiklar. Här 
presenteras jämförelser med utvalda, relevanta studier från förskolor och skolor för att få en 
uppfattning om huruvida halterna i den undersökta förskolan var höga eller låga. Jämförelsen är 
således inte någon uttömmande litteratursammanställning.   

7.1 Ftalater 

Olika studier av uppmätta halter SVOC:er i förskolor rapporterar olika ftalater och därför 
kommer resultatet från detta arbete att jämföras för de som redovisas i de flesta artiklarna, 
nämligen DEP, DiPB, DNBP, BBzP, DEHP, DiNP och DiDP, I jämförelsetabellerna 16 och 17 
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nedan anges halterna från denna studie som medelvärdet för respektive mätplats i luft samt 
damm. 

Tabell 16. Medelvärden för ftalater i luft från denna studie och från utvalda internationella studier. 
Resultat anges i enheten ng/m3.  

 

Denna studie 
Sverige 

Berg, 2011 
Sverige 

Fromme, 2013 
Tyskland 

*Gaspar, 2014 
California 

Raffy, 2016 
Frankrike* 

 
n = 3 n = 10 n = 63 n = 40 n = 62 

DEP  28 1246 208 210 515 

DiBP 497 239 516 100 >800 

DnBP  211 682 283 520 744 

BzBP  0,6 19 --- 10 >50 

DEHP  20 208 276 10 417 

DiNP <0,2 --- 133 --- 214 

DiDP <0,2 --- 49 --- --- 

*medianvärden 

Halterna av de utvalda ftalaterna i luft från denna studie är jämförbara med internationella 
resultat för dibutylftalaterna DiBP och DnBP (Tabell 16). Dessa två ftalater finns normalt i 
förhöjda halter i luft i de flesta studier. Övriga ftalater som listas i Tabell 16 finns i betydligt 
lägre halter i luftproverna från den undersökta förskolan än vad som rapporteras i andra 
studier.  

Tabell 17. Medelvärden för ftalater i damm från denna studie och från utvalda internationella 
studier. Resultat anges i enheten µg/g damm. 

µg/g 

Denna studie 
Sverige 

Berg, 2011 
Sverige 

Fromme, 2013 
Tyskland 

*Gaspar, 2014 
California 

*Raffy, 2016 
Frankrike 

 
n = 4 n = 10 n = 63 n = 40 n = 62 

DEP  <0,2 6,9 3,4 1,4 2.9 

DiBP 1,2 9,1 39 9,3 >52 

DnBP  3,9 190 30 13,7 38.2 

BzBP  2,4 47 21 46,8 105 

DEHP  107 2 000 1 973 172 1 430 

DiNP 140 --- 745 --- 1 030 

DiDP 21 --- 60 --- --- 

*medianvärden 

Halterna av ftalater i damm från den undersökta förskolan var lägre och mycket lägre än 
halterna i de publicerade studierna från andra länder. De tyngre ftalaterna DEHP, DiNP och 
DiDP var dominerande i dammproverna från denna studie. I en studie från31 förskolor från 
Stockholms stads (Balck, 2015) var medelvärdet 1,6 µg/g för DEP, 1 045 µg/g för DiBP, 26,8 
µg/g för DnBP, 38.2 µg/g för BBzP, 945 µg/g för DEHP och 5 605 för DiNP, dvs halterna av 
dessa ämnen var betydligt högre än de från förskolan i denna studie. 
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7.2 Organofosfater 

Organofosfater i inomhusluft och damm rapporteras också ofta i litteraturen. Jämförelser med 
utvalda studier visas i tabeller 18 och 19. 

Tabell 18. Medelvärden för organofosfater i luft från denna studie och från utvalda internationella 
studier. Resultat anges i enheten ng/m3. 

 
Denna studie 

Sverige 
Berg, 2011 

Sverige 
Marklund, 2005 

Sweden 
Carlsson, 1997 

Sweden 

 
n = 3 n = 10 n = 1 n = 1 

TIBP  23 12 --- 7,6 

TBP  27 61 3,7 13 

TCEP  323 47 2,5 144 

TCPP  17 19 28 1,3 

TBOEP  13 130 1,0 5,9 

 

Halterna av organofosfater i luft (Tabell 18) från denna studie är något förhöjda jämfört med 
studien av Berg m.fl. 2011. Halten av tris(kloroetyl) fosfat (TCEP) är speciellt hög. Halterna i 
studien av Marklund m.fl. (2005) och Carlsson m.fl. (1997) är uppgifter från en enskild 
mätplats. 

Tabell 19. Medelvärden för organofosfater i damm från utvalda internationella arbeten. Resultat 
anges i enheten µg/g damm. 

 
Denna studie  

Sverige 
Berg, 2011 

Sverige 
Mizouchi, 2015 

Japan 
*Langer, 2016 

Denmark 

 
n = 4 n = 10 n = 18 n = 151 

TIBP  --- 0,9 <0,01 <0,01 

TBP  --- 2,0 1,2 <0,05 

TCEP  --- 51 5,3 16,1 

TCPP  --- 4,5 0,93 5,6 

TBOEP  --- 1 900 980 26,2 

*medianvärden 

IVL har inte analyserat organofosfater i dammprover i detta projekt varför en jämförelse inte är 
möjlig. Dock presenteras här resultat från några publicerade studier för att få en uppfattning om 
halternas eventuella storlek. Mizouchi m.fl. (2015) har analyserat TBOEP i golvpolish och vaxer 
och visat att den utgjorde ~ 20 % av innehållet i dessa golv-vårdsprodukter. 
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7.3 PAH 

Halten av PAH:er i inomhusluft och damm bestämdes för 15 PAH-ämnen. I tabell 20 och 21 
visas jämförelser för utvalda PAH:er i luft för vilka resultat presenteras i litteraturen. 
Publicerade data avseende PAH-halter i luft och damm i förskolor har varit svåra att hitta och 
därför jämförs värden från denna studie med värden för bostäder (Rudel m.fl., 2003; Blanchard 
m.fl., 2014) och skolor (Raffy m.fl., 2014). 

Tabell 20. Medelvärden för PAH:er i luft från denna studie och från utvalda internationella studier. 
Resultat anges i enheten ng/m3. 

 
Denna studie 

Sverige 
Rudel, 2003 

USA 
*Blanchard, 2014 

Frankrike 
*Raffy, 2016 

Frankrike 

 
n = 3 n = 90 n = 30 n = 62 

Naftalen 26 --- --- --- 

Acenaften 1.4 --- 0.8 ** 

Fluoren 1.4 --- 3.7 5.5 

Fenantren 3.9 --- 7.2 8.7 

Antracen 0.04 <1 <0.6 ** 

Fluoranten 0.12 <1 <0.6 <1.0 

Pyren 0.15 --- <0.6 <1.0 

Benso(a)pyren 0.03 --- <0.6 ** 

*medianvärden; **not valid sampling enligt artikeln 

Tabell 21. Medelvärden för PAH:er i damm från denna studie och från utvalda internationella 
studier. Resultat anges i enheten ng/g damm. 

 
Denna studie 

Sverige 
Langer, 2010 

Danmark 
*Blanchard, 2014 

Frankrike 
*Raffy, 2016 

Frankrike 

 
n = 4 n = 151 n = 16-26 n = 89 

Naftalen 93 --- --- --- 

Acenaften 41 --- <60 <65,8 

Fluoren 19 --- <60 <65,8 

Fenantren 118 --- 280 363 

Antracen 4 --- 60 <65,8 

Fluoranten 78 --- 120 184 

Pyren 83 98 160 285 

Benso(a)pyren 14 11 <60 <65,8 

*medianvärden 

Halten av naftalen rapporteras inte i artiklarna från de andra studierna och halterna av 
acenaften, fluoren och fenantren i luftprover från denna studie skilde sig inte speciellt från 
värden i andra studier. PAH-halter i dammprover från denna studie var lägre jämfört med 
motsvarnade halter i andra studier. 
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7.4 Bisfenoler 

Bisfenoler detekterades inte i halter över kvantifieringsgränsen (0,1 – 0,5 ng/m3) i luftproverna 
från den undersökta förskolan. Litteratur över halter av bisfenoler i luft är i stort sett obefintlig. 
Här visas därför bara en jämförelse med andra studier som rapporterar koncentrationen av 
bisfenoler i damm. 

Tabell 22. Medelvärden för bisfenoler i damm från denna studie och från utvalda internationella 
studier. Resultat anges i enheten ng/g damm. 

 
Denna studie 

Sverige 
*Karlson, 2016 

Sverige 
*Geens, 2009 

Belgien 
*Liao, 2012 

USA 

 
n = 4 n = 31 n = 18 n = 38 

Bisfenol A 1 374 462 1 460 1 600 

Bisfenol S <70 184 --- 620 

Bisfenol F <60 256 --- 22 

Bisfenol AF <10 <130 --- <0,35 

*medianvärden 

Av de analyserade bisfenolerna var bisfenol A det ämne som dominerade i inomhusdamm i den 
undersökta förskolan. Halten var dock betydligt högre än medianvärdet från 31 förskolor i 
Stockholms stad (Karlsson, 2016). Halterna av de andra bisfenolerna var däremot under 
kvantifieringsgräns och därmed även betydligt lägre än i de 31 andra undersökta förskolor 
(Karlsson, 2016). 

7.5 PBDE 

Halten av polybromerade difenyl etrar i luft från denna studie jämförs med halterna från ett par 
internationella studier i Tabell 23. I luftproverna från denna studie kunde halter över 
kvantifieringsgräns inte påvisas för någon av de 8 PBDE-homologerna. 

Tabell 23. Medelvärden för PBDE i luft från denna studie och från utvalda internationella studier. 
Resultat anges i enheten ng/m3. 

 
Denna studie 

Sverige 
Bradman, 2014 

Kalifornien 
Lim, 2014  

Korea 

 
n = 3 n = 40 n = 54 

PBDE 28 <0,04 --- 0,005 

PBDE 47 <0,04 0,52 0,399 

PBDE 100 <0,04 0,01 0,135 

PBDE 99 <0,06 0,19 0,279 

PBDE 85 <0,05 --- --- 

PBDE 154 <0,08 <MDL 0,015 

PBDE 153 <0,05 0,33 0,008 

BDE 209 <1 1,63 0,208 
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Data från Bradman m.fl. (2014) och Lim m.fl. (2014) avser grundskolor. De kaliforniska 
grundskolorna hade mycket högre luftkoncentration av PBDE209. I de koreanska 
grundskolorna kunde man påvisa förhöjda halter av de flesta PBDE:erna.  

Tabell 24. Medelvärden för PBDE i damm från utvalda internationella studier. Resultat anges i 
enheten ng/g damm. 

 
Denna studie 

Sverige 
Bradman, 2014 

Kalifornien 
Lim, 2014 

Korea 
Toms, 2015 
Australien 

Harrad, 2010 
Storbritanien 

 
n = 4 n = 39 n = 24 n = 28 n = 43 

PBDE 28 --- --- 2,8 1,0 1,4 

PBDE 47 --- 1 717 222,2 47,9 32 

PBDE 100 --- 471 67,7 10 10 

PBDE 99 --- 2 351 215,8 101,7 54 

PBDE 85 --- --- --- 5,1 2,8 

PBDE 154 --- 229 18,0 6,6 5,0 

PBDE 153 --- 297 29,8 14,1 28 

BDE 209 --- 2 588 4 195 401,6 8 500 

 

Inom denna undersökning analyserades inte PBDE i dammprover och därför tjänar tabellen 
enbart som en vägledning till i vilka halter dessa ämnen kan förekomma i inomhusdamm. 

7.6 Materialprover 

Förekomst av kemiska ämnen och deras innehåll i golvmaterialen som undersöktes i denna 
studie kan troligen hittas i databaser såsom SundaHus eller Byggvarubedömningen. Det ligger 
utanför projektet att leta upp och sammanställa innehåll av de nämnda kemiska ämnena i 
golvmaterial. Vetenskapliga arbeten med denna information finns troligen inte.  I detta avsnitt 
följer en sammanställning av vilka kemiska ämnen som påvisades i större omfattning i de fyra 
materialproverna. I följande stycke uppges vilka individuella ämnen som fanns i större 
uträckning i de enskilda golvmaterialen. 

Materialproverna innehöll i större omfattning ftalater och organosfosfater; bisfenoler och 
PBDE:er fanns i halter under och mycket under 0,01%.  Bisfenol A och PBDE209 var de enda 
ämnena från respektive ämnesgrupp som fanns i alla materialen i högre uträckning än deras 
homologer. 

Linoleummattan (rum 15) innehöll i högre halter än respektive homologer: ftalaterna DEHP 
(0,3 %), DiNP (0,3 %) och DiBP (0,2%) samt organofosfaten TCEP (<0.01 %). Kork och 
plastmatta (rum 33) innehöll 18 % DEHP och lägre halter av DiDP (0,86 %), DiNP (0,07 %) och 
DnBP (0,01 %) samt organofosfaten TBOEP (0,01 %) .  

PVC-golvet (rum 119) innehöll mestadels DiNP (17 %) och mindre halter av DiBP och DEHP 
(0,01 % vardera) samt organofosfaterna TBOEP (0,23 %) och TCEP (0,01 %). I den blåa mattan 
(rum 119) fanns mest DiNP (0,38 %), DiBP (0,02 %), DEHP (0,01 %) samt TBOEP (0,70 %). 
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8 Slutsatser 

Ftalater var den ämnesgrupp som dominerade sammansättningen i alla provmatriser, både luft, 
damm och material, följda av organofosfater (bara luft- och materialprover; organofosfater i 
damm analyserades inte i detta projekt).  

Lågmolekylära ämnen i varje ämnesgrupp påvisades i större omfattning i luftprover och 
högmolekylära ämnen i dammprover. Golvmaterial är en trolig källa till förekomsten av de 
ämnen som återfanns i luft och i damm, med undantag för Bisfenol A vars källa är främst 
karbonatplast (t.ex. plastlådor och genomskinliga plastflaskor). 

Halterna av föroreningar i proverna från den undersökta förskolan var i samma storleksordning 
eller lägre, t.o.m. mycket lägre, än motsvarande halter från förskolor och skolor rapporterade i 
litteraturen.  
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Bilaga 1 Mätdata för flyktiga organiska ämnen i luft 

 

Tabell 1:1. Flyktiga organiska ämnen i luft. Resultat är ett medelvärde av ett dubbelprov, i 
enheten µg/m3. Ämnen som ingår i IVL:s standardmetod för karakterisering av inomhusluft är i 
blått skrift. 

 

Ämne CAS # Rum 15 Rum 33 Rum 119 

TVOC n.a. 74 103 92 
Hexan 110-54-3 0.18 0.21 0.17 
Heptan 142-82-5 0.27 0.38 0.24 
Octane 111-65-9 1.18 0.82 0.65 
Cyklotrisiloxan, hexametyl- 541-05-9 0.53 0.60 0.66 
Butanal 123-72-8 0.39 0.60 0.33 
Koltetraklorid 56-23-5 0.78 0.45 0.37 
Nonan 111-84-2 0.45 0.51 0.67 
Bensen 71-43-2 <0.6 <0.60 <0.6 
Dekan 124-18-5 <0.5 <0.5 <0.5 
a-Pinen 80-56-8 1.3 2.1 3.4 
Toluen 108-88-3 1.7 2.0 1.5 
Hexanal 66-25-1 4.2 7.1 5.4 
b-Pinen 127-91-3 0.86 0.46 0.45 
2-Propanol, 1-metoxy- 107-98-2 0.49 3.3 3.3 
1-Butanol 71-36-3 0.83 0.98 0.72 
Etylbensen 100-41-4 0.71 0.60 0.36 
p-Xylen 106-42-3 0.45 0.40 0.37 
m-Xylen 108-38-3 1.2 1.1 1.0 
3-Caren 13466-78-9 0.53 0.86 1.4 
Dodecan 112-40-3 0.62 0.70 0.67 
Heptanal 111-71-7 0.67 0.83 1.2 
o-Xylen 95-47-6 0.47 0.41 0.38 
Limonen 138-86-3 <0.4 <0.4 0.50 
Bensen 1-etyl-3-metyl- 620-14-4 0.67 0.81 0.57 
1,3,5-Trimetylbensen 108-67-8 <0.4 <0.4 <0.4 
Styren 100-42-5 0.49 0.53 0.23 
Octanal 124-13-0 1.64 1.86 2.65 
Propylen Glycol 57-55-6 0.20 0.32 0.23 
2-Propanol, 1-butoxy- 5131-66-8 0.29 1.81 1.20 
5-Hepten-2-one, 6-metyl- 110-93-0 0.12 0.17 0.21 
Tetradekan 629-59-4 0.23 0.54 0.33 
Nonanal 124-19-6 14 19 17 
1-Okten-3-ol 3391-86-4 <0.40 <0.40 <0.40 
Ättiksyra 64-19-7 5.3 6.0 3.4 
2-Etylhexanol 104-76-7 1.4 2.3 2.3 
Pentadekan 629-62-9 0.34 0.44 0.24 
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Ämne CAS # Rum 15 Rum 33 Rum 119 

Dekanal  112-31-2 1.0 3.8 5.8 
2-Propanol, 1-(2-metoxy-1-metyletoxy)- 20324-32-7 0.83 1.27 1.36 
1-Oktanol 111-87-5 0.60 0.76 0.80 
Bensaldehyd 100-52-7 2.9 3.6 3.0 
Hexadekan 544-76-3 0.43 1.1 1.1 
1-Pentanol, 2-etyl- 27522-11-8 0.11 0.34 1.0 
Etanol, 2-(2-etoxyetoxy)- 111-90-0 2.1 2.6 1.3 
1-Nonanol 143-08-8 0.37 0.60 0.74 
Dodekanal 112-54-9 0.69 1.1 1.1 
Pentansyra 109-52-4 1.3 1.7 1.2 
Etanol, 2-[2-(2-butoxyetoxy)etoxy]- 143-22-6 0.76 1.4 1.8 
Naftalen 91-20-3 <0.40 <0.40 <0.40 
Hexansyra 142-62-1 5.8 7.6 5.6 
TXIB 6846-50-0 3.4 3.7 2.2 
Benzylalkohol 100-51-6 0.84 2.1 2.5 
Hexansyra, 2-etyl 149-57-5 0.49 1.0 2.0 
Heptansyra 111-14-8 2.5 2.9 2.4 
Fenol 108-95-2 0.84 1.7 0.75 
Oktansyra 124-07-2 3.9 3.1 2.3 
1-Fenoxypropan-2-ol 770-35-4 1.4 2.1 1.1 

 
 
Figur 1:1. TIC (Total Ion Chromatogram) kromatogram för prov från rum 15. 
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Figur 1:2. TIC (Total Ion Chromatogram) kromatogram för prov från rum 33. 

 
 
Figur 1:3. TIC (Total Ion Chromatogram) kromatogram för prov från rum 119. 
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