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Sammanfattning 
 
Träpellets är ett biobränsle som vid både tillverkning och hantering medför exponering för 
trädamm, kemiska föreningar samt mikroorganismer. Dessa ämnen har i flera olika studier 
kopplats till en rad hälsobesvär. I den här studien är syftet att undersöka arbetstagarnas hälsa 
vid produktion av träpellets och se om det kan kopplas till exponeringen vid produktion. 
Totalt deltog 68 arbetstagare i någon del av studien vid sex svenska företag med produktion 
av träpellets. För att kartlägga deltagarnas hälsa fyllde de i ett frågeformulär där resultaten 
sedan jämfördes med en kontrollgrupp. Dessutom genomfördes lungfunktionstest med 
spirometri samt NIOX som en markör för inflammation i luftvägarna. För att bedöma halterna 
genomfördes exponeringsmätningar som var både personburna och stationära för trädamm 
och terpener. För kolmonoxid och mikroorganismer skedde stationära mätningar. 
Exponeringen för mikroorganismer kontrollerades också genom materialprov på träpellets och 
sågspån. Mätningar genomfördes under 4-12 timmar och resultaten jämfördes med 
nivågränsvärden (NGV), vilket är den högsta godkända genomsnittliga nivån under en 
arbetsdag.  
 
Resultaten från frågeformuläret visade att den exponerade gruppen inte hade några symtom 
från huden. Utifrån resultaten från frågeformuläret och lungfunktionstesterna sågs inte heller 
några effekter på nedre luftvägarna. Det fanns dock indikationer om några enstaka problem 
från övre luftvägarna som tunt snor och torrhet i näsan. Testerna för inflammationsmarkörer 
visade på en förbättring över dagen. Annars indikerade studen att de exponerade var friskare 
än kontrollerna gällande astma och lungfunktion. 
 
De 158 personburna exponeringsmätningarna för trädamm hade ett medelvärde på 0,66 
mg/m3 (<0,11 - 8,9 mg/m3) och 6 % av mätningarna var över nivågränsvärdet (2 mg/m3). De 
monoterpener som uppmättes mest frekvent var α-pinen (<0,28 - 5,7 mg/m3) och Δ3-karen 
(<0,35 - 1,7 mg/m3) men halterna var långt under NGV på 150 mg/m3. Halterna av 
kolmonoxid (0-14 ppm) var också långt under NGV (35 ppm). Vid provtagningen av 
mikroorganismer visade materialprover på höga halter i spånprov. Det indikerar att en 
exponering för mikroorganismer förekommer vid produktion av träpellets men effekterna på 
hälsan är mycket svåra att bedömma.  
 
Vi kan inte se några samband mellan arbetstagarnas hälsa och den arbetsrelaterade 
exponeringen som har undersökts. Men eftersom halter över NGV uppmätts för trädamm är 
det viktigt att minska exponeringen. Detta eftersom det finns en risk att exponering vid dessa 
nivåer under lång tid kan påverka arbetstagarnas hälsa. 
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1   Inledning 
 
1.1   Bakgrund 
 
Träpellets är ett biobränsle som kan ersätta bland annat olja vid uppvärmning. Sverige är en 
av världens största producenter och 2011 producerades 1,3 miljoner ton. Dessutom 
konsumerar Sverige ca 20 % av den globala produktionen och har större import än export. 
Träpellets tillverkas av sågspån, kutterspån, träflis och andra biprodukter från sågverk och 
annan trä- och skogsindustri. (Pelletsförbundet, 2012) Gran och tall är de träslagen som 
huvudsakligen används inom svensk träindustri vilket gör att de också används huvudsakligen 
vid produktion av träpellets. Både tillverkning och hantering av träpellets medför exponering 
av trädamm, kemiska föreningar samt mikroorganismer, vilka kan ge hälsobesvär.  
 
Två tidigare studier inom träpelletsindustrin har genomförts vid Arbets- och miljömedicinska-
kliniken (AMM) i Örebro. En pilotstudie 2001 undersökte arbetstagares besvär via formulär 
och test av lungfunktion. Dessutom mättes exponering för trädamm och monoterpener. 
Hälsoundersökningarna indikerade minskad lungfunktion över skift samt påverkan på näsan. 
De 24 mätningarna av trädamm visade på höga halter. Vid en utökad uppföljningsstudie 
2004-2005 noterades att ökade besvär från näsan och ögonen rapporterades över en arbetsdag. 
De 68 mätningarna av trädamm visade fortfarande på höga exponeringsnivåer. Här redovisas 
den tredje studien som påbörjades 2011. Studien är inriktad på att försöka minska 
dammexponeringen och är uppdelad i fem delar: 1) mätningar av exponering och kartläggning 
av hälsoeffekter, 2) utvärdering av data för att kunna genomföra åtgärder 3) utbildning av 
personal och arbetsledare, 4) uppföljning av exponering och kartläggning av hälsoeffekter och 
5) utvärdering av åtgärder. Här redovisas endast utvärdering av del 1. 
 
 
1.2   Tillverkning av träpellets 
 
Vid tillverkning av träpellets används mestadels sågspån, kutterspån eller flis från hel stock 
som råvara. Sågspån från sågverk transporteras till träpelletsindustrin och läggs på hög, ofta 
öppet på fabriksområdet. Vid produktion i Sverige används ofta tall och gran vilka båda 
tillhör gruppen mjuka träslag. De olika delarna i processen för tillverkning beskrivs nedan i 
figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torkning 
Torkningen av råvaran görs i en tork, till exempel trumtork. Innan kan råvaran rensas från 
metall med hjälp av metalldetektor. Ibland kan råvaran torkas i kvarnen under malningen. 

Råvara 
Sågspån och träflis är de vanligaste råvarorna. 
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Figur 1: Schematisk bild för tillverkning av träpellets. 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 

 
Figur 2: Matris som träpelletsen 
pressas igenom. 
 

 Figur 3: Träpellets. 
 

 

Malning 
Under malningen blir sågspånet finare i storlek och mer homogent. Oftast används en 

hammarkvarn. I de fall bindemedel tillsätts görs det här. Bindemedel kan vara Wafolin S 
(kalciumlignosulfonat, kolhydrater och kalciumsalter) och potatisstärkelse. 

Pressning 
Vid pressning komprimeras biomassan. I Sverige används mest varm- och högtrycksmetoden, 
men det finns även en metod som bygger på kyla- och lågtryck. En pelletspress är uppbyggd 
av en matrisplåt (ringformig eller plan) och två till fem rullar. Det malda sågspånet pressas 

genom tryck genom cirkulära hål i matrisen (figur 2). Ligninet i träet binder ihop massan och 
cylinderformiga träpellets bildas (figur 3). Temperaturen kan bli mycket hög i den här 

processen (över 100°C på grund av friktionen). För att undvika brand måste pelletsen kylas 
av. 

Lagring 
Träpelletsen transporteras sedan antingen till lagring eller paketering för vidare distribution 

till kunder. 
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1.3   Trädamm  
 
Globalt sett och i EU beräknas två procent av den arbetande befolkningen utsättas för 
arbetsrelaterad exponering av trädamm (Siew et al., 2012). I EU antas 5 miljoner arbetare 
exponeras för halter överstigande 5 mg/m3 (Scarselli et al., 2008). Trädammsexponeringen 
kan ske via arbetsprocesser som barkning, sågning, slipning, tillverkning av plywood och 
möbler samt tillverkning av träpellets (IARC, 1995). Det har visat sig i olika studier i sågverk 
att halterna av trädamm varierar. Denna variation kan bero på sammansättningen av träsorter, 
vilken teknik som används samt vilken typ av arbete som utförs. (Saejiw et al., 2009) 
 
Trädamm består till största delen av cellulosa, stärkelse och lignin. Dessutom finns ett flertal 
andra kemiska substanser som fettsyror, hartssyror, alkoholer, terpener, proteiner med mera. 
När trä bearbetas mekaniskt kan dessa föreningar avges från träet (IARC, 1995).  Förutom 
koncentrationen och typ av trädamm kan partikelstorleken på dammet vara en viktig faktor 
när det gäller hälsoeffekter. Partiklarna i trädamm är till största delen >10 µm, vilka tenderar 
att fastna i övre luftvägarna och påverka näsa, mun, nässvalg, munsvalg, struphuvud och 
struplock. Även mindre partiklar finns och de med storleken 5-10 µm fastnar i de nedre 
luftvägarna och kan eventuellt orsaka lungsjukdomar medan de minsta partiklarna, < 3 µm, i 
högre grad orsakar problem med lungvävnad och alveoler. (Gòmez Yepes och Cremades, 
2011) Exponering för trädamm har associerats med hälsoeffekter som cancer, besvär med 
huden, samt besvär i övre och nedre luftvägar.  
 
Enligt IARC (International Agency for Research on Cancer) är trädamm från mjukt trä 
klassificerat som en mänsklig klass 1 carcinogen (säkert samband med cancer hos människor) 
(IARC, 1995). Tidigare var det bara trädamm från hårt trä som ansågs vara cancerogent, men 
senare data har visat att detta även gäller för mjuka träslag (Yamanaka et al., 2009). 
Cancerrisken har främst ett starkt samband noterat mellan trädammexponering och cancer i 
näshåla och nässvalg. Olika studier har även observerat samband mellan exponering och 
cancer i struphuvud, lungor, mage, tarm och anal samt även leukemi, som Hodkins lymfom, 
non-Hodkins lymfom och myelom (IARC, 2012). Trots att det har rapporterats att exponering 
för trädamm kan ge en ökad risk för lungcancer, har inte ett konsekvent mönster för 
exponering och den typen av cancer observerats, inte ens vid höga exponeringar (Siew et al., 
2012). 

Hudproblem har observerats och orsakas av direkt kontakt med trädamm som både är 
irriterande för huden och kan ge kontakteksem (Hausen, 1986; Estlander et al., 2001).  I 
ögonen orsakar exponeringen främst irritation (Halpin et al., 1994; Eriksson et al., 1997). För 
näsa har man bland annat sett kraftig bildning av slem (Eriksson och Liljelind 2000), nästäppa 
och svullna slemhinnor (Schlünssen et al., 2002), rinit, kliande näsa (Åhman och Söderman, 
1996), inflammatoriska reaktioner (Dahlqvist et al., 1996) och allmänna problem (Åhman et 
al., 1995; Shamssain, 1992). 

Hälsoproblem i luftvägarna innefattar bronkiell hyperreaktivitet (Halpin et al., 1994; 
Malmberg et al., 1996), kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som kan visa sig genom en 
försämring i lungfunktion (Carosso et al., 1987), hosta, astma (Jacobsen et al., 2009) samt 
andningssvårigheter (Hessel et al., 1995). 
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1.4   Terpener 
 
Det finns över 4000 identifierade terpener vilka alla består av ett antal isoprenringar. De 
enklare klasserna av terpener (monoterpener) är vanligt förekommande i mjukt trä, 
huvudsakligen α-pinen och β-pinen, men även andra monoterpener som Δ3-karen. (IARC, 
1995) Högre halter av monoterpener avges när färskt råmaterial bearbetas. Speciellt gäller det 
när träslaget har naturligt höga halter av terpener vilket är fallet med tall. Mest terpener avges 
vid torkning av sågspån samt lagring de första dagarna. (Granström, 2010a)  
 
Ofta är effekterna på människor en kombination av flera olika slags terpener samtidigt. 
Exponering har visat sig ge ökad irritation i ögon, försämrad förmåga hos lungorna att uppta 
och transportera gaser (Eriksson et al., 1996), kroniska symptom i luftvägar (Eriksson et al., 
1997), irritation på slemhinnor samt kan orsaka både icke-allergisk och allergisk dermatit 
(Eriksson och Levin, 1990; Falk Filipsson, 1995) samt astma (Låstbom et al., 1995). 
 
 
1.5   Kolmonoxid 
 
Kolmonoxid (CO) är en lukt- och smakfri, färglös samt irriterande gas (Goldstein, 2008). Den 
är en biprodukt vid ofullständig förbränning av kolväten bland annat från avgaser från 
motorfordon och andra förbränningsprocesser (Prockop och Chichkova, 2007). Även via 
nedbrytningsprocesser av organiska material som träpellets kan kolmonoxid bildas.  
 
Vid förvaring i begränsade utrymmen kommer kolmonoxid att ackumuleras i luften och det 
kan uppstå giftiga halter av kolmonoxid. Samtidigt som koncentrationen av kolmonoxid ökar 
sker förbrukning av syret. (Svedberg et al., 2009) Flertalet olyckor har inträffat vid avlastning 
av träpellets från transportfartyg då personer gått ned i lastutrymmet och kollapsat samt i 
värsta fall avlidit på grund av höga kolmonoxidhalter (Pa och Bi, 2010). Olycksfall och 
dödsfall har också skett vid villalager av träpellets (Svedberg och Knutsson, 2011). 
 
Gasen är väldigt giftig och kolmonoxidförgiftning är en av de vanligaste typerna av 
förgiftning i dagens samhälle (Prockop och Chichkova, 2007). Kolmonoxid hindrar transport 
av syre till vävnader och organ genom att snabbt binda till hemoglobin som på så sätt tar 
syrets plats. Akuta symptom på kolmonoxidförgiftning inkluderar huvudvärk, yrsel, 
illamående och kräkningar som följs av en progressiv försämring av medvetandet. Kronisk 
förgiftning till följd av bland annat tobaksrökning kan dessutom ge trötthet och 
influensaliknande symptom. (Bateman, 2011) Det förekommer även fördröjda symptom efter 
exponering vilka innefattar neurologiska förändringar i kroppen (Goldstein, 2008).  
 
 
1.6 Mikroorganismer 
 
1.6.1   Bakterier 
 
Bakterier är naturligt förekommande i vår omgivning. De flesta är ofarliga för oss människor 
medan vissa bakterier kan ha en negativ effekt på vår hälsa. Det är främst bakteriella 
endotoxiner som är kända för att påverka hälsan negativt och då oftast andningsvägarna 
(Eduard et al., 2001). Endotoxiner är oftast lipopolysackarider som kan frigöras från de 
Gram-negativa bakteriernas väggar vid död och tillväxt. 
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Gram-negativa bakterier har identifierats vid bearbetning av trä (Gioffrè et al., 2012) samt vid 
biobränsleanläggningar (Madsen, 2006). Koncentrationen kan bero på typen av trä samt andra 
faktorer som luftfuktighet och temperatur. Det har även visat sig att deponerat damm i 
träindustrier kan vara reservoarer för endotoxiner. Dessa källor kan bidra ytterligare till den 
exponering som redan sker i form av luftburna endotoxiner vid behandling av trä (Sabolić 
Pipinić et al., 2010). Höga halter av endotoxiner har uppmätts vid industrier som tillverkar 
biobränsle (Madsen, 2006). Inget gränsvärde för arbetsrelaterad exponering är satt för 
luftburna mikroorganismer (Duquenne et al., 2012). 
 
Hälsoeffekter som setts i samband med exponering av bakterier är främst symptom på näsa, 
men även ögon (Eduard et al., 2001). I samband med luftburen exponering av endotoxin har 
man sett effekter som halsont (Eduard, 2006) och inflammation i lungorna. Vid mycket höga 
koncentrationer kan systematiska effekter uppstå liksom feber, lätt illamående och huvudvärk. 
(Arbetsmiljöverket, 2011b) Samband har även setts mellan exponering för endotoxiner och 
minskad risk för lungcancer (Bhatti et al., 2011). Det har också föreslagits att exponering för 
endotoxin kan skydda mot att astma utvecklas (Arbetsmiljöverket, 2011b). 
 
 
1.6.2   Svampar 
 
Svampar antas utgöra 25 % av den totala biomassan på jorden. De utnyttjar levande eller döda 
organismer för sin överlevnad och reproduktion. Svamp kan snabbt kolonisera alla typer av 
organiskt material. Många svampar är sporbildande och de luftburna sporerna kan på så sätt 
lätt andas in. Förutom sporer kan exponering för mycotoxiner ske. Mycotoxiner är gifter som 
bildas av svampar samt dess sporer och antigener. (Eduard, 2006) Dessutom kan exponering 
ske för beta (1-3) Glucaner, vilket är en del av cellväggen, som kan finnas både i svamp och 
bakterier (Douwes et al., 2003). 
 
I biobränsleanläggningar har det visat sig att det förekommer luftburna svamppartiklar som är 
mindre i storlek än svampsporer. Dessa kan också vara av intresse då de på grund av sin 
storlek antas stanna längre i luften än sporerna och då kan bidra till en ökad exponering. 
(Madsen et al., 2009) Storlek och form har även det betydelse då de mindre partiklarna 
deponeras längre ned i luftvägarna än de stora partiklarna (Eduard, 2006).  
 
Exponering för svampsporer har främst visat sig ge hosta och irritation i ögon och näsa, men 
även ont i halsen (Eduard et al., 2011). Samband har också setts med exponering och 
utvecklandet av allergisk alveolit som även kallas för bland annat tröskdammslunga, 
fliseldningslunga eller justerverkssjuka. Exponering kan också ge toxiskt syndrom framkallad 
av organiskt damm (Organic Dust Toxic Syndrome, ODTS) vilket ger influensaliknande 
symptom. Det kan dessutom orsaka försämrad lungfunktion, förvärrad astma, nästäppa, 
luftvägsinflammation samt ge upphov till olika allergier. Det kan antas att levande sporer är 
mer benägna att orsaka allergier än vad döda är eftersom de levande producerar och avger mer 
allergener i vissa stadier under sin livscykel (Eduard, 2006). 
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1.7   Exponeringsmätningar och gränsvärden 
 
Mätningar i arbetsmiljöer kan genomföras för att kontrollera arbetstagarnas exponering men 
också för att undersöka dos-respons samband i epidemiologiska studier. Eftersom exponering 
varierar från dag till dag för en arbetstagare samt mellan personer på en arbetsplats 
(Nieuwhenhuijsen, 2003) är det en stor utmaning att på ett korrekt och effektivt sätt kunna 
bedöma exponeringen. Studier har visat att variationen i exponeringen kan bland annat bero 
på faktorer som utformning av maskiner, ventilering av lokaler (Yamanaka et al., 2009) och 
specifika arbetsuppgifter (Hagström et al., 2008a). Vid produktion av träpellets har högre 
halter noterats vid till exempel städning och användning av tryckluft (Hagström et al., 2008b). 
Vid bedömningar av exponering på arbetsplatser är det viktigt att ha information om 
arbetsplatsen och arbetsmetoder för att kunna utvärdera resultaten (Mulhausen, 1998). 
  
Exponeringen kan mätas i fält både som personburet och stationärt. Endast personburna 
mätningar kan jämföras med nivågränsvärdet och är också bäst för att undersöka samband 
mellan hälsa och exponering. Stationära mätplatser används för att uppskatta bakgrundshalter 
av ett visst ämne eller när det inte finns passande provtagningsmetoder för personburna 
mätningar. Vid provtagning i arbetsmiljö används diffusionsprovtagning eller aktiv 
provtagning. Vid diffusionsprovtagning diffunderar ämnet på ett medium. Mediet kan vara en 
kemosorbent som kemiskt binder ämnet eller en adsorbent, som binder ämnet till sin yta. Vid 
aktiv provtagning används en pump för att dra in luft på ett filter eller en adsorbent.  
 
Resultatet från mätningarna kan jämföras med gränsvärden. Nivågränsvärden sätts i Sverige 
av Arbetsmiljöverket och är lagligt bindande. Definitionen är den högsta acceptabla 
genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften under 8 timmar. Mätningarna måste 
ske under tillräckligt lång tid (minst 75 % av arbetsdagen) samt att tiden är representativ för 
arbetet för att en jämförelse med nivågränsvärdena ska kunna genomföras (Arbetsmiljöverket, 
2011a). Då arbetstagarna i studien arbetar 8- eller 12- timmarsskift och nivågränsvärdet för 
trädamm på 2 mg/m3 gäller för en 8-timmars arbetsdag har ett nivågränsvärde för 12- timmars 
exponering beräknats till 1,3 mg/m3 för att motsvara en lika stor dagsdos av trädamm. Tabell 
1 nedan anger nivågränsvärdena för de föreningar som ingår i rapporten.  
 
 
Tabell 1: Hygieniska gränsvärden (Arbetsmiljöverket, 2011a). 
Ämne Nivågränsvärde 
Kolmonoxid 35 ppm 
Terpener 150 mg/m3 
Trädamm (inhalerbart) 2 mg/m3 
 
 
Gränsvärdet för trädamm är satt som inhalerbart damm vilket är en av tre dammfraktioner 
som finns. De tre fraktionerna är inhalerbart, torakalt samt respirabelt damm (tabell 2). Vad 
gäller trädammsexponeringen mäts halten som inhalerbart damm. Det innehåller partiklar med 
den aerodynamiska diametern 50-100 µm, vilket är den storleken som är av störst intresse då 
det gäller hälsoeffekter i övre luftvägarna. 
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 Tabell 2: Definitioner och partikelstorlekar för inhalerbart, torakalt och respirabelt damm. 
Dammfraktion Definition Partikelstorlek 
Inhalerbart Partiklar som kan inandas genom näsa och mun. < 50-100 µm 
Torakalt  Partiklar som kan passera struphuvudet. < 10 µm 
Respirabelt  Partiklar som når längst ner i luftvägarna, till 

alveolerna i lungorna. 
< 4 µm 

 
 
1.8   Arbetsfördelning 
 
Mitt bidrag till arbetet har varit att genomföra en litteraturstudie till bakgrundsdelen i 
uppsatsen, sammanställa, strukturera och tolka resultaten från undersökningarna samt att 
tillsammans med handledare bestämma vilka statistiska analyser som skulle genomföras på 
resultaten. Dessutom har jag deltagit vid två av mätningstillfällena. Mätningarna har 
genomförts av Helena Arvidsson och Jessica Westerlund på AMM. De kemiska analyserna 
har genomförts av Helena Arvidsson, biomedicinsk analytiker samt Britt-Marie Isaksson, 
biomedicinsk analytiker, på AMM. De statistiska bearbetningarna har gjorts av Ing-Liss 
Bryngelsson, forskningsassistent på AMM. 
 
 
1.9   Syfte och hypotes 
 
Projektet syftade till att undersöka om exponering vid produktion av träpellet kan påverka 
arbetstagarnas hälsa. Detta gjordes genom att kartlägga: 

1. självrapporterade kroniska besvär på hud samt nedre och övre luftvägar 
2. lungfunktion och inflammationsmarkörer i luftvägarna före och efter arbetsskift 
3. exponeringen för trädamm, terpener, kolmonoxid och mikroorganismer 

 
Hypotesen är att exponering för trädamm, terpener, kolmonoxid och/eller mikroorganismer 
vid produktion av träpellets kan ge hälsobesvär hos arbetstagarna i övre- och nedre luftvägar 
samt hudbesvär. 
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2   Material och metoder 
 
2.1   Företag och deltagare 
 
Sex fabriker i Sverige med tillverkning av träpellets har deltagit i studien. Företagen har 
deltagit i en eller två mätperioder under 2011 till 2012. Anledningen till att vissa företag 
endast deltagit vid ett mättillfälle beror på syftet i hela studien som stäcker sig över 3 år. Vid 
varje mätperiod genomfördes personburna mätningar samt stationära mätningar två till tre 
dagar. Totalt har 68 arbetstagare deltagit i någon del av studien. Alla deltog inte i alla delar av 
studien. Medverkan var frivillig och de har kunnat avbryta deltagandet när som helst. För de 
sex företagen används benämningen A-F. I tabell 3 redovisas företagens data. 
 
Tabell 3: Deltagande företag i studien. 

Företag Produktion 
2011 

(ton/år) 
 

Antal 
pressar 

Antal 
anställda i 
produkt-

ion 

Antal 
deltagare i 

exponerings
-mätningar 

Antal 
deltagare i 

hälsounder-
sökning 

Mätmånad 

A 84.000 4 6 3 3 Augusti 
 

B 52.000 2 14 8 10 Mars 
Oktober 

 
C 82.000 2 15 8 11 Maj 

D 84.500 4 17 14 13 Oktober 
 

E 35.000 4 22 20 20 Juni 
September 

F 91.700 3 14 9 11 April 
November 

 
 
Deltagarna kan delas in i fyra arbetskategorier: 1) produktion, 2) paketering, 3) underhåll samt 
4) lastning. I tabell 4 nedan anges arbetstider för respektive kategori. 
 
Tabell 4: Arbetstid och kategori för arbetstagarna som deltagit i studien. 
Arbetskategori Produktion Paketering Underhåll Lastning 
Arbetstid Kontinuerligt 2 

eller 3 skift 
06.00-18.00  
18.00-06.00 
respektive 
06.00-14.00 
14.00-22.00 
22.00-06.00 

2 skift eller 
dagtid 
06.00-14.00 
14.00-22.00 
respektive 
7.00-16.00 

Dagtid 
07.00-16.00 

2 skift eller 
dagtid 
06.00-14.00 
14.00-22.00 
respektive 
7.00-16.00 

 
Typiska arbetsuppgifter vid produktion var övervakning, rengöring, lastning, rondering och 
visst underhåll av utrustningen. Vid paketeringen ingår skötsel av säckutrustning, städning i 
packhallen och lastning med truck. I underhåll ingår bland annat reparation och svetsning. 
Lastningen innebär körning av traktor inom området för lastning och transport av spån och 
pellets. 
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2.2   Hälsoundersökningar 
 
2.2.1   Frågeformulär 
 
Arbetstagarna har fyllt i frågeformulär med frågor om hälsa gällande hud, samt övre och 
nedre luftvägarna. Dessutom tillfrågades de om deras exponering och arbetshistoria. 
Resultaten för frågeformulären jämfördes med ett nationellt frågeformulär vilket är utformat 
för personer som arbetar med träpellets och genomfördes 2003 (etisk ansökan 346/02). 
 
 
2.2.2   Lungfunktion 
 
Lungfunktionen bedömdes genom att göra en spirometriundersökning med elektrisk 
spirometer Spirare 3. Undersökningen har genomförts före och efter skift enligt ATS/ERS-
rekommendationer (European Respiratory Journal 2005). Arbetstagarna blåste genom ett 
munstycke direkt kopplat till ett spirometriprogram i en dator. Först undersöktes 
vitalkapaciteten (VC). Vid mätningen av VC mättes den maximala volym luft i liter som kan 
blåsas ut utan hänsyn till tidsåtgång efter en maximal inandning, vilket ger ett mått på 
lungkapaciteten. Därefter mättes forcerad vitalkapacitet (FVC) vilken är den maximala volym 
i liter som kan blåsas ut så snabbt, kraftigt och fullständigt som möjligt efter en maximal 
inandning. I kurvan som fås vid denna undersökning kan man även utläsa forcerad 
expiratorisk volym (FEV1), den volym i liter som andas ut under den första sekunden efter 
full inandning. Arbetstagarna fick blåsa tre gånger för varje test för att undersökningen ska 
vara godkänd. För beräkning av förväntad lungfunktion användes ett europeiskt 
referensmaterial (ERS 1993) som tar hänsyn till kön, ålder och längd. Utvärderingen 
genomfördes av medicinskt utbildad person. 
 
 
2.2.3   Inflammationsmarkörer i luftvägarna 
 
Mätinstrumentet NIOX MINO, Aerocrine AB, användes för att mäta kvävemonoxid (NO) i 
utandningsluften. Denna undersökning används då höga halter kan tyda på inflammation i 
luftvägarna. Kvävemonoxid bildas naturligt vid inflammation och har speciellt betydelse som 
signalmolekyl vid inflamatoriska processer samt tros ha en skyddande effekt. Undersökningen 
sker genom att arbetastagaren först gör en maximal inandning genom ett munstycke för att 
därefter göra en utandning i samma munstycke på NIOX instrumentet. Utblåsningen sker 
under cirka 10 sekunder vid en konstant hastighet av 50 ml/sek. Resultatet fås i miljarddelar 
(ppb, parts per billion). Deltagarna fick blåsa i NIOX MINO före och efter skift. Testet 
utfördes innan spirometriundersökningen.  
 
 
2.3   Exponeringsmätningar 
 
Personburna och stationära mätningar genomfördes. Vid personburna mätningar fick 
deltagarna bära västar där alla mätinstrument fästes (figur 4). De stationära mätningarna 
genomfördes på platser där deltagarna vistas mycket för att få data på bakgrundexponering 
vid platser där arbetstagarna kan vistas. Platser som valdes var bland annat kontrollrum, 
presshall, paketring och lager. Här monterades mätinstrumenten på en hållare som sedan 
placerades ut på de valda platserna (figur 5). Trädamm och terpener mättes både personburet 
och stationärt. Medan kolmonoxid och mikroorganismer mättes endast stationärt. 
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Figur 4: Väst med personburen 
mätutrustning. 

 Figur 5: Stationär mätutrustning. 
 

 
 
2.3.1   Trädamm 
 
Det inhalerbara trädammet mättes genom att fästa en GSP-provtagare (Gesamtstaub-
Probenahmesystem) i deltagarnas andningszon (20-30 cm från munnen). Vid den pumpade 
provtagningen anslöts ett filter till en pump med luftflödet 3,5 l/min. Ett 37 mm PVC-filter 
(Millipore, 5,0 µm) var monterat i provtagaren där partiklarna deponeras. Placeringen av 
provtagaren slumpades mellan höger och vänster sida. Provtiden vid personburna mätningar 
varierade mellan fyra till tolv timmar beroende på skift. De stationära mätningarna av 
trädamm skedde under åtta timmar. Filter byttes dock alltid efter fyra timmars mätning utom 
vid stationära mätningar i kontrollrummet där provet satt i 8 timmar. Halten damm bestäms 
genom att filtren vägs före och efter provtagning på Ultramikrovåg Metler Toledo MX5  i ett 
rum med reglerad temperatur och luftfuktighet. Den gravimetriska analysen av filtren skedde 
med den lägsta möjliga kvantifierbara mängden av 0,10 mg damm per filter. För att korrigera 
för klimatsvängningar i vägningsutrymmet används blankfilter. Analysen genomfördes på det 
akrediterade anlyslaboratoriet på Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro 
universitetssjukhus. 
 
 
2.3.2   Terpener 
 
Monoterpenerna α-pinen, β-pinen och ∆3-karen är insamlade genom diffusionsprovtagning 
med Chromosorb 106-rör (Markes International) som adsorbent. Efter provtagning 
analyserades monoterpenerna med hjälp av termisk desorption (Perkin Elmer Turbo Matrix 
650) kopplat till gaskromatograf (GC) (Agilent 6890) med en masspektrometer (MS) som 
detektor (Agilent 5973). Bearbetning av proverna har skett med en analysmetod utarbetad på 
Arbets- och miljömedicinska kliniken (AMM) som utgår från referensen Sunesson et al., 
1999. Kvantifieringsgränsen (LOQ) är 7 ng. Den högsta koncentrationen på 
kalibreringskurvan var 2 µg/prov för respektive monoterpen. För de personburna mätningarna 
var rören fästa på arbetstagarnas väst på motsatt sida som dammfiltret. Provtagningstiden var 
ca 8 timmar både för personburna och stationära mätningar. Analysen genomfördes på det 
akrediterade anlyslaboratoriet på Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro 
universitetssjukhus. 
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2.3.3   Kolmonoxid 
 
Kolmonoxid mätningarna skedde med ett gasdetekteringsinstrument (Dräger Pac ІІІ, Lübeck, 
Germany) med sensorer som kan upptäcka mycket låga halter av gaser i den omgivande luften 
genom diffusion. Instrumentet var inställt på registrering av kolmonoxidhalten var 10:e 
sekund. Kolmonoxidmätningarna skedde under 8 timmar i pelletslagret när sådant fanns 
annars valdes en annan stationär mätplats. 
 
 
2.3.4   Mikroorganismer 
 
För att genomföra den mikrobiologiska mätningen togs materialprover på pellets och sågspån. 
Totalt togs 2-3 dl material i papperspåsar som skickades direkt till ett mikrobiologiskt 
laboratorium (Eurofins Environment Sweden AB, Uppsala) för analys. Pellets togs inomhus i 
planlager medan sågspån togs i lagringshögar utomhus. Båda proven är tagna så att de är 
representativa för området runt omkring. Analysen skedde med avseende på förekomst av 
svampar och bakterier. Analysresultaten anger mängd bakterier och svampar för totalantal 
(alla mikroorganismer i provet - aktiva, levande, sovande och döda), odlingsbart antal 
(mikrorganismerna som kan växa fram på laboratoriemedier - aktiva, levande och sovande), 
odlingsbar andel (förhållandet mellan levande och totalantalet mikroorganismer (< 1% 
levande) samt odlingsbart antal termofila bakterier och svampar. Dessutom är resultatet 
angivet i ett intervall från normala till kraftigt förhöjda värden. Redovisningen tolkas så att 
värdena jämförs med den övre gränsen för normala värden. Normala värden (jämförbart med 
oskadat referensmaterial), något förhöjda värden (10 ggr högre halt), förhöjda värden (100 ggr 
högre halt) samt kraftigt förhöjda värden (100-1000 ggr högre halt). I de fall det varit möjligt 
har även arttypning av proverna skett. 
 
För luftburna mögelsporer togs prover på sedimenteringsplattor tillverkade av Sabourad agar 
med pH-värdet 5,8 - 6,0. Sabourad agar innehåller bland annat glukos och pepton. 
Agarplattorna förvarades i kyl med locken på för att undvika kontaminering innan 
provtagningen. Odlingsmediet exponerades för luft på utvald provplats i ungefärlig huvudhöjd 
under 20 minuter. Både tillverkning och analys av sedimenteringsplattor är utförd av 
Allergilaboratoriet Klinisk Immunologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. 
Resultatet är angivet som antal framvuxna mögelkolonier. Även arttypning har skett i vissa 
fall när analyslaboratoriet har tyckt att det har varit relevant. 
 
 
2.4   Statistik 
 
För frågeformulären har skillnader i bakgrundsvariabler mellan den exponerade gruppen och 
kontrollgruppen gällande frågorna åldersklasser, år med nuvarande arbetsuppgifter, år i 
nuvarande verksamhet och arbetstid timmar per vecka analyserats med oberoende t-test 
medan övriga frågor analyserats med χ2-test (dikotoma variabler) och Mann-Whitney U-test 
(kvantitativa variabler). Lungfunktion och inflammationsmarkörer i luftvägarna beskrivs med 
aritmetiskt medelvärde (AM), median och spridning. För analys av skillnader i FVC, FEV1 
och NIOX användes parat t-test. Halterna för de ämnen som uppmättes vid 
exponeringsmätningarna är beskrivna med geometriskt medelvärde (GM), aritmetiskt 
medelvärde (AM) samt spridning. Varje mätning anses vara representativ för den 8 timmars 
tidsvägda exponeringen, även då de var kortare än 8 timmar. Mätningar som var under 
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kvantifieringsgränsen (LOQ) är beskrivna som LOQ/  (Hornung och Reed, 1990). Värden 
med ett p-värde <0,05 anses vara statistiskt signifikanta. Statistisk bearbetning har gjorts av 
personal på Arbets- och miljmedicinska kliniken, Örebro universitetssjukhus. 
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3   Resultat 
 
3.1   Hälsoundersökningar 
 
3.1.1   Frågeformulär 
 
Totalt svarade 68 exponerade personer på enkäten och 169 kontroller. Den största andelen var 
män i båda grupperna men det fanns en större andel kvinnor i den exponerade gruppen. Den 
exponerade gruppen hade också arbetat kortare tid med nuvarande arbetsuppgifter, i nuvarade 
verksamhet samt färre timmar i veckan jämfört med kontrollgruppen. Skillnader ses även i 
åldersklasserna, se tabell 5. 
 
 
Tabell 5: Bakgrundsfrågor från frågeformuläret. 
   Exponerade   Kontroller  p-värde 
  Antal procent  antal procent  
Kön Man 62 91 168 99 <0,001 
 Kvinna 6 9 1 1  
       
Ålderklasser  -29 7 10 20 12 0,081 
 30-39 11 16 44 26  
 40-49 26 38 32 19  
 50-59 18 27 39 23  
 60+ 5 7 32 19  
       
År med nuvarande arbetsuppgifter -4 33 49 46 27 <0,001 
 5-9 13 19 30 18  
 10- 21 31 86 50  
       
År i nuvarande verksamhet  -4 31 47 45 29 <0,001 
 5-9 13 20 31 20  
 10- 22 33 81 52  
       
Arbetstid timmar per vecka <40 43 63 22 13 0,003 
 40 18 27 140 81  
 41+ 0 0 0 0  
       
Arbetar du med skogsbruk på din fritid Ja 6 9 22 13 0,51 
 Nej 62 91 145 84  
       
Rökvanor Icke rökare 42 62 109 63 0,314 
 FD rökare 15 22 40 23  
 Rökare 11 16 19 11  
 
 
För eksem noterades inga statistiskt signifikanta skillnader mellan den exponerade gruppen 
och kontrollgruppen, se tabell 6. Resultaten indikerar dock på att de exponerade har mindre 
problem med hand- och ansiktseksem än kontrollgruppen. 
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Tabell 6: Resultat av frågor gällande eksem från frågeformuläret.  
   Exponerade   Kontroller  p-värde 
  Antal procent  antal procent  
Har du haft eksem som barn Ja 10 15 25 16 1,0 
 Nej 58 85 136 84  
       
Har du torr hud Ja 29 44 70 44 1,0 
 Nej 37 56 90 56  
       
Har du någon gång haft handeksem Ja 7 10 28 18 0,23 
 Nej 60 90 132 83  
       
Har du av läkare fått diagnosen handeksem Ja 1 1 8 5 0,29 
 Nej 66 99 150 95  
       
Har du blivit testad hos hudläkare  Ja 3 4 7 4 1,0 
för handeksem Nej 64 96 150 96  
       
Har du märkt att kontakt med vissa  Ja 3 4 16 10 0,24 
material i ditt arbete försämrar  Nej 64 96 140 89  
handeksemet Vet ej 0 0 2 1  
       
Har du märkt att kontakt med vissa  Ja 1 2 16 10 0,08 
material utanför ditt arbete försämrar  Nej 64 97 139 88  
handeksemet Vet ej 1 2 3 2  
       
Om du har handeksem, förbättras det när  Ja, vanligtvis 4 6 7 5 0,50 
du är borta från ditt normala arbete Ja, ibland 0 0 5 3  
 Nej 62 93 142 91  
 Vet ej 1 1 2 1  
       
Har du någon gång haft ansiktseksem Ja 2 3 10 6 0,52 
 Nej 66 97 154 94  
       
Har du av läkare fått diagnosen  Ja 1 1 1 1 0,50 
ansiktseksem Nej 67 99 162 99  
       
Har du blivit testad hos hudläkare  Ja 1 1 2 1 1,0 
för ansiktseksem Nej 67 99 161 99  
       
Har du märkt att kontakt med vissa  Ja 0 0 1 1 0,28 
material i ditt arbete försämrar Nej 68 100 158 96  
ansiktseksemet Vet ej 0 0 5 3  
       
Har du märkt att kontakt med vissa  Ja 1 1 0 0 0,11 
material utanför ditt arbete försämrar Nej 67 99 159 97  
ansiktseksemet Vet ej 0 0 5 3  
       
Förbättras ansiktseksemet när du är borta  Ja, vanligtvis 0 0 3 2 0,47 
från ditt normala arbete Ja, ibland 1 1 1 1  
 Nej 67 99 158 96  
 Vet ej 0 0 2 1  
 
 
Resultaten från frågor om övre luftvägarna redovisas i tabell 7A samt 7B. Inga statistiskt 
signifikanta skillnader sågs. Resultaten pekar dock mot att den exponerade gruppen upplever 
problem med tunt snor någon gång i månaden samt att fler har haft besvär de senaste 12 
månderna jämfört med kontrollgruppen (tabell 7A). Den exponerade gruppen har också 
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jämfört med kontrollgruppen mer torrhet i näsan och upplever torrheten dagligen, se tabell 
7B. 
 
Tabell 7A: Redovisning av resultat från frågeformulär angående besvär från övre luftvägarna. 
   Exponerade   Kontroller  p-värde 
  antal procent  antal procent  
Har du nu eller tidigare  Ja 25 37 61 37 1,0 
haft besvär med näsan Nej 43 63 102 63  
       
Nysningar Ja 15 23 38 25 0,86 
 Nej 51 77 115 75  
       
Nysningar hur ofta Dagligen 6 10 12 8 0,65 
 Någon gång i veckan 5 9 19 13  
 Någon gång i månaden 4 7 7 5  
 Mer sällan 0 0 3 2  
 Inga besvär de senaste 12  43 74 103 72  
 månaderna      
       
Klåda Ja 7 11 12 8  0,60 
 Nej 59 89 137 92  
       
Klåda hur ofta Dagligen 2 4 2 2 0,33 
 Någon gång i veckan 1 2 5 4  
 Någon gång i månaden 3 6 3 3  
 Mer sällan 0 0 5 4  
 Inga besvär de senaste 12  43 88 104 87  
 månaderna      
       
Nästäppa Ja 14 21 41 27 0,50 
 Nej 52 79 112 73  
       
Nästäppa hur ofta Dagligen 8 14 20 14 0,64 
 Någon gång i veckan 4 7 10 7  
 Någon gång i månaden 2 4 6 4  
 Mer sällan 0 0 6 4  
 Inga besvär de senaste 12  43 75 103 71  
 månaderna      
       
Tunt snor Ja 15 23 29 19 0,59 
 Nej 51 77 120 81  
       
Tunt snor hur ofta Dagligen 3 5 8 6 0,06 
 Någon gång i veckan 4 7 13 10  
 Någon gång i månaden 7 12 3 2  
 Mer sällan 1 2 6 4  
 Inga besvär de senaste 12  43 74 105 78  
 månaderna      
       
Tjockt snor Ja 8 12 20 14 0,83 
 Nej 59 88 128 86  
       
Tjockt snor hur ofta Dagligen 1 2 6 5 0,45 
 Någon gång i veckan 3 6 5 4  
 Någon gång i månaden 4 8 6 5  
 Mer sällan 0 0 5 4  
 Inga besvär de senaste 12  43 84 105 83  
 månaderna      
 
 



 16 

Tabell 7B: Redovisning av resultat från frågeformulär angående besvär från övre luftvägarna. 
   Exponerade   Kontroller  p-värde 
  antal procent  antal procent  
Torrhet i näsan Ja 17 25 22 15 0,09 
 Nej 50 75 126 85  
       
Torrhet i näsan hur ofta Dagligen 6 10 5 4 0,49 
 Någon gång i veckan 4 7 8 6  
 Någon gång i månaden 5 8 8 6  
 Mer sällan 1 2 3 2  
 Inga besvär de senaste 12  44 73 106 82  
 månaderna      
       
Nedsatt luktsinne Ja 5 8 17 11 0,47 
 Nej 61 92 133 89  
       
Nedsatt luktsinne hur  Dagligen 1 2 8 6 0,54 
ofta Någon gång i veckan 2 4 3 2  
 Någon gång i månaden 1 2 7 6  
 Mer sällan 0 0 1 1  
 Inga besvär de senaste 12  44 92 106 85  
 månaderna      
       
Har du använt medicin  Ja 10 37 29 44 0,65 
mot näsbesvär senaste  Nej 17 63 37 56  
12 månaderna       
       
När är näsbesvären  Hemma 4 25 8 25  0,79 
som  värst På arbetet 11 69 20 63  
 Vid fritidsaktiviteter 1 6 4 13  
       
Har du näsbesvär vissa  Ja 6 9 16 11 0,81 
årstider Nej 58 91 131 89  
 
 
 
I tabell 8 redovisas resultaten från frågor angånde besvär från nedre luftvägarna. För astma ses 
att statistisk signifikant fler har fått diagnosen astma av läkare någon gång i kontrollgruppen 
jämfört med den exponerade gruppen. Resultaten indikerar också att fler i kontrollgruppen har 
haft astmaanfall de senaste 12 månaderna samt använt medicin mot astma även om resultaten 
inte är statistiskt signifikanta. 
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Tabell 8: Redovisning av resultat från frågeformulär angående besvär från nedre luftvägarna. 
   Exponerade   Kontroller  p-värde 
  Antal procent  antal procent  
Har du haft något astmaanfall under de Ja 0 0 7 4 0,11 
senaste 12 månaderna Nej 68 100 154 96  
       
Har du fått diagnosen astma av läkare Ja 2 3 19 12  0,04 
 Nej 66 97 138 88  
       
Använder du för närvarande någon  Ja 2 3 15 10 0,10 
medicin mot astma Nej 66 97 142 90  
       
Har du vaknat med anfall av andnöd vid  Ja 1 1 6 4 0,68 
något tillfälle under de senaste 12  Nej 67 99 150 96  
månaderna       
       
Har du haft attacker av feber eller frossa  Ja 2 3 4 3 1,0 
som verkar ha med ditt arbete att göra Nej 65 97 152 97  
       
Brukar du torrhosta Ja 8 12 27 17 0,33 
 Nej 60 88 129 83  
       
Torrhostar du minst 3 månader  Ja 4 13 13 15 1,0 
sammanlagt om året Nej 27 87 71 85  
       
Brukar du hosta upp slem Ja 14 21 32 21 1.0 
 Nej 54 79 123 79  
       
Hostar du upp slem under minst 3 månader  Ja 3 9 16 19 0,18 
sammanlagt på året Nej 32 91 67 81  
 
 
 
 
3.1.2   Lungfunktion 
 
Totalt genomfördes 54 mätningar för lungfunktion före skift, se tabell 9. Resultaten jämfördes 
med ett personligt referensvarde baserat på kön, ålder och längd (ERS,1993). Spridningen 
varierade mellan 84-135% för FVC och 77-141% för FEV1. För FVC visar företag A de 
högsta genomsnittliga värdena jämfört med referens (AM 112%) medan företag B har de 
högsta värdena för FEV1 (AM 108%). De lägsta värdena för både  FVC och FEV1 (AM 100 
respektive 96%) finns hos företag F. Underhåll har de lägsta värdena för både FVC och FEV1 
(AM 98 respektive 98%). För förändring över dagen syns den största ökningen hos företag A 
för FVC och FEV1 (5,9 respektive 4,1 procentenheter). Den största minskningen för FEV1 har 
underhåll (-2,4 procentenheter).  
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Tabell 9: Lungfunktion hos arbetstagarna före skift och förändring över dagen . 
 

  FVC – före skift (%)   FEV1 – före skift (%)  FVC – förändring över 
dagen (procentenheter)  

FEV1 – förändring 
över dagen 

(procentenheter) 
  N AM Median Spridning AM Median Spridning N AM p-värde AM p-värde 

Företag A 2 112 112 103 - 120 102 102 100 - 103 2 5,9 0,09 4,1 0,33 

 B 10 107 105 95 - 132 108 106 97 - 136 9 1,1 0,31 1,7 0,12 

 C 8 109 107 100 - 122 103 107 88 - 136 6 3,6 0,44 1,9 0,60 

 D 9 109 109 84 - 135 105 105 78 - 115 9 1,1 0,15 -0,56 0,72 

 E 18 110 109 93 - 127 104 105 77 - 141 18 -0,99 0,44 -0,91 0,50 

 F 7 100 101 85 - 112 96 97 85 - 106 7 1,2 0,16 -1,3 0,20 
Arbets-
uppgift Produktion 37 110 108 93 - 135 105 105 77 - 141 36 1,1 0,24 0,50 0,60 

 Paketering 8 105 104 95 - 117 103 106 94 - 115 6 -0,48 0,76 -0,72 0,58 

 Underhåll 6 98 96 84 - 121 98 98 78 - 121 6 0,35 0,76 -2,4 0,22 

 Lastning 3 110 109 109 - 112 107 105 104 - 114 3 1,0 0,58 1,66 0,23 

 Total 54 108 107 84 - 135 104 105 77 - 141 51 0,85 0,24 0,08 0,91 

N - antal  mätningar 
AM - aritmetiskt medelvärde 
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3.1.3   Inflammationsmarkörer i luftvägarna 
 
För NIOX genomfördes totalt 63 mätningar. Spridningen varierade mellan 6-42 ppb. De 
högsta värdena sågs hos företag D och C (AM 22 respektive 19 ppb) och det lägsta hos 
företag E (AM 13 ppb). Företagen B och C visar en signifikant minskning över dagen för 
NIOX  (AM 1,9 respektive 4,1 ppb). Även produktion och paketering visar en signifikant 
minskning (AM 2,0 respektive 1,0 ppb), se tabell 10. 
 
Tabell 10: NIOX mätningar som inflammationsmarkörer  i luftvägarna hos  
arbetstagarna före skift och förändring över dagen. 
   NIOX – före skift (ppb)   NIOX- förändring över 

dagen (ppb) 
 

  N AM Median Spridning N AM p-värde 

Företag A 2 13 13 9 - 16 2 -0,5 0,50 

 B 10 13 14 8 - 18 10 1,9 0,032 

 C 9 19 20 10 - 34 7 4,1 0,037 

 D 14 22 20 10 - 42 14 1,9 0,30 

 E 14 13 11 6 - 24 19 0,84 0,24 

 F 9 16 14 11 - 23 9 0,78 0,59 
Arbets-
uppgift Produktion 45 16 14 6 - 42 44 2,0 0,008 

 Paketering 6 15 13 10 - 22 6 1,0 0,012 

 Underhåll 9 17 17 9 - 24 8 1,0 0,54 

 Lastning 3 14 13 6 - 23 3 -1,0 0,58 

 Total 63 16 14 6 - 42 61 1,59 0,005 

N - antal  mätningar 
AM - aritmetiskt medelvärde 
 
 
 
 
3.2   Exponeringsmätningar 
 
3.2.1 Trädamm och terpener 
 
Totalt genomfördes 158 personburna mätningar för trädamm med halter från <0,11 till 8,9  
mg/m3 (Tabell 11). Det geometriska medelvärdet för arbetsuppgifterna varierar mellan 0,18-
0,68 mg/m3. Totalt är det 9 mätningar som överstiger det hygieniska gränsvärdet på 2 mg/m3, 
eller 1,3 mg/m3 för arbete under 12 timmar. Företag F har 5 mätningar som överskrider 
gränsvärdet och företag B och E har båda 2 mätningar över. I produktion är det 5 mätningar 
som överskrider, i underhåll 3 och paketeringen har 1.  
 
De monoterpener som har de högsta uppmätta värdena är α-pinen och Δ3-karen, medan för  
β-pinen var en stor andel under LOQ (85 %) varför resultaten inte redovisas i tabellen. För α-
pinen låg 35 % av värdena lägre än kvantifieringsgränsen, medan motsvarande siffra för Δ3-
karen var 54 %. För α-pinen varierade värdena mellan <0,28-5,7 mg/m3 och för Δ3-karen 
<0,35-1,7. De lägsta nivåerna sågs vid underhåll för α-pinen och för Δ3-karen i både 
paketering, underhåll och lastning. Halterna för båda ämnena var högst för arbetsuppgiften 
produktion (AM 1,3 mg/m3 och 0,64 mg/m3). För α-pinen och Δ3-karen ses de högsta 
medelvärdena (AM) vid företag B (1,5 respektive 0,89 mg/m3) samt företag C (1,7 respektive 
0,70 mg/m3).  
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Tabell 11: Personburen exponering för trädamm, α-pinen och Δ3-karen per deltagande företag samt för produktion, paketering, underhåll och lastning. 

   Trädamm (mg/m3)   α-pinen (mg/m3)   ∆3-karen (mg/m3)  

  N K n<LOQ n>OEL AM GM Spridning N  n<LOQ AM GM Spridning N n<LOQ AM GM Spridning 

Företag A 6 3 1 0 0,57 0,42 <0,11 - 1,1 4 3 - A - A <0,28 - 0,8 4 3 - A - A <0,42 - 0,37 

 B 25 8 2 2 0,5 0,37 <0,14 - 3 16 0 1,5 1,5 0,90 - 2,3 16 0 0,89 0,84 0,45 - 1,4 

 C 9 8 1 0 0,6 0,4 <0,13 - 1,5 7 0 1,7 1,3 0,40 - 4,4 7 2 0,70 0,59 <0,42 - 1,7 

 D 33 9 0 0 0,48 0,36 0,10 - 1,6 12 9 - A - A <0,28 - 4,0 12 11 - A - A <0,35 - 0,86 

 E 50 20 10 2 0,61 0,29 <0,11 - 8,9 33 16 0,79 0,42 <0,28 - 5,7 33 25 - A - A <0,38 - 1,6 

 F 35 9 14 5 1 0,64 <0,21 - 5,6 29 7 0,82 0,57 <0,28 - 1,6 29 13 0,55 0,45 <0,35 - 1,6 
Arbets-
uppgift Produktion 95 39 12 5 0,6 0,34 0,11 - 8,9 56 16 1,3 0,8 <0,28 - 5,7 56 24 0,64 0,53 <0,35 - 1,7 

 Paketering 34 10 0 1 0,56 0,44 0,10 - 2,5 20 7 0,75 0,51 <0,28 - 2,3 20 12 - A - A <0,35 - 1,4 

 Underhåll 22 6 0 3 1,1 0,68 0,14 - 5,6 20 10 - A - A <0,28 - 2,4 20 14 - A - A <0,38 - 1,3 

 Lastning 7 2 2 0 0,3 0,18 <0,13 - 1,3 5 2 0,29 0,28 <0,28 - 0,4 5 5 - A - A <0,42 - 0,32 

 Total 158 57 14 9 0,66 0,39 <0,11 - 8,9 101 35 0,95 0,59 <0,28 - 5,7 101 55 -A -A <0,35 - 1,7 

N - antal mätningar 
K - antal personer 
LOQ - limit of quantification, kvantifieringsgräns 
OEL - occupational exposure, hygieniskt gränsvärde 
AM -aritmetiskt medelvärde 
GM - geometriskt medelvärde 
A - 50% eller mer av mätningarna ligger under kvantifieringsgränsen (LOQ) 
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Tabell 12: Luftkoncentrationer av trädamm, α-pinen, och ∆3-karen insamlade genom stationära mätningar på utvalda platser hos företagen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N - antal mätningar 
LOQ - limit of quantification,  kvantifieringsgräns 
AM - aritmetiskt medelvärde 
GM - geometriskt medelvärde 
A - 50 %  eller mer  av mätningarna var under kvantifieringsgränsen (LOQ) 
B - inga mätningar genomförda 
 

Ämne  Filterrum Flisningen Hjullastare Kontrollrum Kvarnen Kylarhall Lager Paketering Pressarna Tork Total 
Trädamm N 1 5 2 22 6 2 16 19 26 6 105 
(mg/m3) n <LOQ 1 0 1 22 2 2 3 3 8 0 42 
 GM - A 0,52 - A -A 0,13 - A 0,52 0,19 0,19 0,43 0,17 
 AM - A 0,91 - A -A 0,14 - A 0,76 0,22 0,26 0,59 0,32 
 Min <0,13 0,17 <0,06 <0,06 <0,11 <0,13 <0,11 <0,11 <0,06 0,18 <0,06 
 Max - A 3,1 0,21 <0,08 0,31 - A 1,9 0,65 1,1 1,7 3,1 
 

 
 
           

 N -B 5 1 24 5 -B 16 19 26 6 102 
α-pinen n <LOQ -B 0 0 10 0 -B 6 10 3 0 29 
(mg/m3) GM -B 46 - A 0,39 21 -B 0,36 - A 1,8 0,9 1,0 
 AM -B 46 - A 0,51 24 -B 0,43 - A 3,2 0,98 4,9 
 Min -B 40 1,8 <0,25 13 -B <0,25 <0,25 <0,25 0,39 <0,25 
 Max -B 55 - A 1,7 52 -B 0,93 8,8 7,4 1,5 55 
 

 
 
           

∆3-karen n <LOQ -B 0 0 13 0 -B 10 11 11 0 42 
(mg/m3) GM -B 22 - A 0,37 7,7 -B - A - A 0,92 0,62 0,75 
 AM -B 25 - A 0,4 11 -B - A - A 1,6 0,65 2,5 
 Min -B 14 0,9 <0,26 3,4 -B <0,35 <0,37 <0,37 0,39 <0,35 
 Max -B 52 - A 1,1 30 -B 0,65 3,6 4,3 0,88 52 
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Det genomfördes 105 stationära mätningar med avseende på trädamm, se tabell 12. Halterna 
varierade mellan <0,06-3,1 mg/m3. Av proverna låg 40 % under kvantifieringsgränsen, varav 
den största andelen av dessa prover har tagits i kontrollrum. Vid flisningen och lager var 
värdena högst (AM 0,91 respektive 0,76 mg/m3). Lägst halter sågs i kontrollrummet där alla 
22 mätningar var under kvantifieringsgränsen.  
 
Av de 102 mätningar som genomfördes för α-pinen och Δ3-karen låg 28 % respektive 41 % 
under kvantifieringsgränsen. För α-pinen låg halterna på <0,25-55 mg/m3 och för Δ3-karen 
<0,35-52 mg/m3. De högsta halterna för både α-pinen och Δ3-karen uppmättes i flisningen 
(AM 46 mg/m3 respektive 25 mg/m3) och i kvarnen (AM 24 mg/m3 respektive 11 mg/m3). 
 
 
3.2.2   Kolmonoxid 
 
Det genomfördes 27 stationära mätningar för kolmonoxid vid 6 av företagen och flera av 
mätningarna är genomförda under samma mätvecka. Inga mätningar överskred det hygieniska 
gränsvärdet på 35 ppm. De högsta värdena var på företag D i lager övervåning (medel 6-8 
ppm) och i planlager vid en av mätningarna på företag E (medel 9 ppm), se tabell 13. 
 
 
3.2.3   Materialprov av träpellets 
 
Det genomfördes sammanlagt 9 mätningar av mikroorganismer på träpellets. Totalantalet 
bakterier i träpelletsproverna innehöll normala värden enligt Eurofins Environment Sweden 
AB för företagen vid 8 av provtagningstillfällena med värden varierande mellan <2,2*104 
bakterier/gram till 9,2*105 bakterier/gram och något förhöjda vid ett företag vid ett av 
tillfällena med 1,1*106, se figur 6. För det odlingsbara antalet var alla värden normala (<21 
bakterier/gram - 1,2*103 bakterier/gram).  
 
Vid analyserna för svamp återfanns normala värden vid 5 mätningar (2,4 *104 svampar/gram - 
7,1*104 svampar/gram) och något förhöjda värden vid 4 mätningar (1,6 *105 svampar/gram - 
4,3*105 svampar/gram) enligt Eurofins Environment Sweden AB (figur 6). De odlingsbara 
värdena varierande från <26  svampar/gram till 4.5*103 svampar/gram.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

 
Tabell 13: Luftkoncentrationer av kolmonoxid uppmätt på stationära mätplatser där flera av  
mätningarna är genomförda vid samma mätvecka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Datum Kolmonoxid (ppm) 
    Medel Median Min Max 
Företag A Presshall-nere 2011-08-25 0,002 0 0 3 
  Paketering 2011-08-24 0 0 0 0 

  

 B:1 Planlager 2011-03-22 0,002 0 0 2 
  Planlager 2011-03-23 0,04 0 0 3 
  Planlager 2011-03-24 0,1 0 0 3 

  

 B:2 Planlager 2011-10-11 0,0007 0 0 1 
  Planlager 2011-10-12 0,04 0 0 2 
  Planlager 2011-10-13 0 0 0 0 

  

 C Pressarna 2011-05-12 0 0 0 0 
  

 D Lager 2012-10-03 1 2 0 3 
  Lager 2012-10-04 0,1 0 0 3 
   Lager övervån 2012-04-18 6 6 0 10 
   Lager övervån 2012-04-19 6 6 3 10 
   Lager övervån 2012-10-03 7 7 2 10 
   Lager övervån 2012-10-04 8 7 5 12 
   Lager nedervån 2012-04-18 2 3 0 6 
  Lager nedervån 2012-04-19 0,4 0 0 11 

  

 E  Planlager 2011-06-15 9 7 5 14 
   Planlager 2011-06-16 3 3 0 7 
   Planlager 2011-09-15 0,05 0 0 3 
   Lager packad pellets 2011-06-14 0,0004 0 0 1 

  

 F:1  Planlager 2011-04-12 0 0 0 0 
   Planlager 2011-04-13 0 0 0 0 
   Planlager 2011-04-14 0 0 0 0 

  

 F:2  Planlager 2011-11-08 0,001 0 0 2 
   Planlager 2011-11-09 2 2 0 5 
   Planlager 2011-11-10 0,006 0 0 1 
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Figur 6: Totalantalet bakterier och svamp uppmätt i träpellets på lager. Vid företag B, E och F skedde mätningar 
vid två olika tillfällen (markerat 1 och 2). Mindre än värden markeras med *. 
 
 
3.2.4   Materialprov av sågspån 
 
För materialprov av sågspån togs 9 prover. Alla proverna visade på höga halter för totalantalet 
bakterier enligt Eurofins Environment Sweden AB. Det var förhöjda värden vid 6 mättillfällen 
(2,5*107 bakterier/gram - 8,5*107 bakterier/gram) och kraftigt förhöjda värden vid 3 tillfällen 
(1*108 - 3,2*108 bakterier/gram), se figur 7 . Odlingsbara antalet bakterier visade kraftigt 
förhöjda värden vid alla 9 mättillfällen (3,1*106 bakterier/gram - 2,7*108 bakterier/gram).  
 
För analyserna av svamp sågs förhöjda värden vid 3 av mätningarna (2,1*106svampar/gram - 
8,7*106svampar/gram) och kraftigt förhöjda värden vid 6 tillfällen (1,3*107svampar/gram - 
1,5*108svampar/gram). Halterna för det odlingsbara antalet låg på 2,1*106 svampar/gram - 
1,5*108 svampar/gram enligt Eurofins Environment Sweden AB. 
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Figur 7: Totalantalet bakterier och svamp uppmätt i sågspån utomhus. Mätningar har skett vid två olika tillfällen 
vid företag B, E och F (markerat 1 och 2). 
 
 
3.2.5   Luftburet mögel 
 
Mätningar av mögel i luft skedde vid åtta tillfällen vid de sex företagen. Vid mätning B:2, F:1 
och F:2 hittade man något förhöjda halter av mögelsporer i planlager (50, 12 respektive 20 
framvuxna mögelkolonier), se figur 8. Företag B:1 och F:2 hade höga halter i presshallen 
(>100 respektive 20 mögelkolonier). Företag F:2 hade förhöjda halter i kontrollrummet (35 
mögelkolonier) och företag A i paketeringen (30 mögelkolonier). Klassningen av mätningarna 
har gjorts av Allergilaboratoriet Klinisk Immunologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
 

Figur 8: Antal framvuxna mögelkolonier uppmätt i luft. Mätningar har skett vid två olika tillfällen vid företag B 
och F (markerat 1 och 2). 
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4   Diskussion 
 
4.1   Hälsoundersökningar 
 
Resultaten från frågeformulären visade på få hälsoeffekter för de exponerade deltagarna. Det 
fanns dock några skillnader mellan de exponerade och kontrollgruppen. Bland annat så hade 
den exponerade gruppen arbetat kortare tid med nuvarande arbetsuppgifter samt kortare tid i 
nuvarande verksamhet jämfört med kontrollgruppen. Dessutom var det skillnader i köns- och 
åldersfördelning mellan grupperna. Skillnaden i tid med nuvarande arbetsuppgifter och i 
nuvarande verksamhet samt kön beror bland annat på att företag E var en nystartad 
verksamhet med många kvinnor anställda. Vid en statistisk jämförelse då företag E utesluts ur 
analysen ser man att den exponerande gruppen blir mer jämförbar med kontrollgruppen 
gällande åldersklasser, kön och arbetstid. Men inga andra resultat ändras (data ej visat) om 
företag E utesluts, varför företaget behölls i redovisningen. Könsskillnader skulle dock kunna 
påverka resultatet eftersom det har noterats att vid exponering för relativt låga koncentrationer 
av trädamm utvecklade kvinnor hosta, bronkit och astma och fick försämrad lungfunktion  
(Jacobsen et al., 2009). Det var inget som sågs i vår studie, men de kvinnliga deltagarna har 
arbetat kort tid inom träpelletstillverkningen vilket gör att de effekterna kanske inte syns än 
vid hälsoundersökningarna.  
 
Vad gäller övre luftvägarna upplever den exponerade gruppen att de har haft mer tunt snor de 
senaste 12 månaderna och torrhet i näsan dagligen i högre utsträckning än kontrollgruppen.  
Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant. Att symtom från näsan syns stämmer överens 
med att trädamm består till största delen av partiklar i storkelsordningen <50-100 µm, vilka 
andas in och fastnar i näsa och mun och kan därför ge negativa effekter där. Effekter i övre 
luftvägarna har också setts i andra studier (Pisaniello et al., 1992; Eriksson och Liljelind 
2000; Schlünssen et al., 2002; Åhman och Söderman, 1996; Dahlqvist et al., 1996; Åhman et 
al., 1995; Shamssain, 1992). Under mätningarna på företagen noterades att arbetstagarna i 
många lägen valde att inte använda tillgängliga andningsskydd. Det har visat sig att slarv med 
skyddsutrustning också medför större risk för problem med övre luftvägarna (Mandyk et 
al.,1999). I frågeformuläret fanns inte någon fråga ifall de blöder näsblod, men den skulle 
kunna ha varit intressant att ha med då det är ytterligare ett symptom man kan få av torr näsa. 
  
Testerna för lungfunktion visar värden för FVC och FEV1 med marginella skillnader mellan 
företagen. De lägsta värdena för FEV1 är i underhåll. Hos flera av företagen syns en 
förbättring av lungfunktion över dagen, vilket stämmer överens med tidigare studier där 
arbetstagare i snickerier hade sämre lungfunktion före skift (Eriksson et al., 1997). Att vi 
däremot ser en minskning för underhåll kan möjligtvis bero på att de arbetar med moment då 
de utsätts för mer exponering än de med övriga arbetsuppgifter. Vi har ett fåtal rökare med i 
den exponerade gruppen som skulle kunna påverka resultaten, men efter justering i en annan 
studie då rökare och före detta rökare uteslöts ur gruppen syntes fortfarande signifikant låg 
lungfunktion före skift och vilket gör att vi inte tror att det är en bidragande faktor (Eriksson 
et al., 1997). 
 
Mätningarna för NIOX varierade mellan 6-42 ppb och är normala till låga halter (NIOX, 
2013). Dessutom visar resultaten en signifikant minskning över dagen för två av företagen 
samt för arbetsuppgifterna produktion och paketering. Av detta resultat kan vi se att 
arbetstagarna inte har någon luftvägsinflammation, vilket annars höga halter kväveoxid i 
utandingsluften kan tyda på (Price et al., 2013).  
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Allt som allt tyder studien på att den exponerade gruppen mår bättre än kontrollgruppen 
gällande huden och nedre luftvägarna. Spirometrin visade på bra värden och mätningen av 
inflammationsmörker visar på en förbättring över arbetsdagen. Dammexponering har visats 
påverka bland annat lungfunktionen i andra studier. Att vi inte ser några sådana tendenser kan 
bero på att den exponerade gruppen har arbetat för kort tid inom industrin. Det har nämligen 
setts ett samband med antal år exponeringen för trädamm skett och försämrad lungfunktion 
(Mandyk et al., 1999, Jacobsen et al., 2008). En studie inom möbeltillverkningen har bland 
annat visat att först efter 25 år i medeltal syntes en försämring av FEV1 (Carosso et al., 1987). 
Men det finns även andra studier där det inte har hittats samband mellan trädammsexponering 
och symptom på nedre luftvägar (Pisaniello et al., 1992). 
 
Att vi inte hittade några effekter i luftvägarna och i huden skulle kunna bero på ”healthy 
workers effect”. Terorin vid ”healthy workers effect” är att den som mår dåligt av sin 
arbetsmiljö inte stannar kvar på arbetet utan byter arbete, medan den som inte reagerar är 
kvar. Det finns dock väldigt få referenser eftersom effekten är svår att undersöka men är något 
som diskuteras ofta inom arbetsmiljöforskningen (muntlig kommunikation: K. Hagström, 
AMM, Universitetssjukhuset Örebro). En faktor man skulle kunna titta på är 
arbetsomsättningen på företagen. Det har dock inte gjorts i studien. 
 
 
4.2   Exponeringsmätningar 
 
För de personburna mätningarna av trädamm varierade halterna från <0,11 till 8,9 mg/m3 med 
en genomsnittshalt på 0,66 mg/m3. Av de 158 personburna mätningar som gjorts var det 9 
mätningar som översteg nivågränsvärdet på 2 mg/m3, eller 1,3 mg/m3 för 12 timmars arbete. 
Resultaten visar på lägre halter än tidigare studier vid träpelletsproduktion där 33-45 % av 
mätningarna har överstigit nivågränsväret (Edman, 2002; Hagström et al., 2008a). För 
arbetsuppgiften produktion ser vi de flesta värden som överskrider gränsvärdet. Det skulle 
kunna bero på att där har man arbetsmoment då man utsatts för mycket damm. Även om inga 
hälsoeffekter på lungfunktionen kunde ses här har det noteras i litteratursammanställningar av 
relevanta studier inom träindustri att halter av trädamm över 1 mg/m3 skulle kunna ha effekt 
på lungfunktionen (Eriksson och Liljelind, 2000). Det gör att det ändå är viktigt att hålla nere 
exponeringen för trädamm för att arbetstagarna i framtiden inte ska få problem. 
Dammexponeringen har visat sig minska då man ändrar på städrutinerna och försöker undvika 
att dammet löses upp och sprids. Daglig städning minskar också exponeringen (Mikkelsen et 
al., 2002). Men det är dock viktigt att använda rätt metoder eftersom städning är ett 
arbetsmoment som visat sig ge höga exponeringsnivåer inom träindustrin (Yamanaka et al., 
2009, Saejiw et al., 2009, Hagström et al., 2008b). 
 
De stationära mätningarna för trädamm varierade mellan <0,06-3,1 mg/m3, vilket är något 
lägre än de personburna mätningarna. Den största andelen mätningar under 
kvantifieringsgränsen uppmättes i kontrollrummet medan de högsta halterna uppmättes vid 
flisning och i lager. Anledningen till att de stationära värdena ligger lägre än de personburna 
mätningarna kan bero just på att mätutrustningen är stationär och inte utsätts för exponeringen 
på samma sätt som människor. Arbetstagaren kan befinna sig i väldigt dammiga 
arbetssituationer och utsättas bland annat för sekundär exponering när de rör sig i det damm 
som deponerat på golv och andra ytor som då kan yra upp i luften.  
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De monoterpener som uppmättes var α-pinen och Δ3-karen, vilket även andra studier från 
träpelletsindustrin visade var de monoterpener som fanns i mätbara mängder (Granström, 
2010a, Edman et al., 2003, Hagström et al., 2008a). Halterna för flera av mätningarna i vår 
studie var under kvantifieringsgränsen. För de personburna mätningarna varierade halten α-
pinen mellan <0,28-5,7 mg/m3 och halten Δ3-karen mellan <0,35-1,7 vilket är i samma nivåer 
som setts i andra studier (Edman et al., 2003, Hagström et al., 2008a). Inga mätningar 
överskred det hygieniska gränsvärdet på 150 mg/m3. De relativt låga halterna vi kan se i våra 
resultat kan också bero på att materialet som används för framställning av träpellets ofta 
förvaras under längre perioder och mycket av terpenerna hinner då avges (Granström, 2010b). 
Ytterligare en faktor som påverkar mängden terpener är samansättningen av träslag som 
används. Tall ger ifrån sig större mängd terpener än vad gran gör, både naturligt och då träet 
processas (Granström, 2010b). De stationära mätningarna visade halter för α-pinen mellan 
<0,25-55 mg/m3 och för Δ3-karen <0,35-52 mg/m3. De högsta halterna för båda ämnena 
uppmättes vid produktion, flisningen och i kvarnen och de lägsta i lager och kontrollrum, 
vilket beror på att terpenerna frigörs vid bearbetning och torkning (Granström, 2010a).  
 
Vid provtagningen av mikroorganismer så redovisas totalantalet vilket är relevant eftersom 
hälsoeffeketer oftast uppstår till följd av exponering för de allergener och toxiner som finns i 
mikroorganismer i alla livstadier, även hos de döda mikroorganismerna (Eduard et al., 2001).  
Materialproverna har analyserats av Eurofins Environment Sweden AB och vi har använt 
deras tolkning av resultatet och vilka värden som ligger inom ramarna för normala och 
förhöjda värden. Tolkning av mikroorganismer är väldigt svårt eftersom det varierar bland 
annat med årstid och beror på väldigt många olika faktorer. 
 
Våra materialprover visade på höga halter av mikroorganismer i spånprov jämfört med 
träpelletsprover. Detta är inte förvånande eftersom strimlat trä har visat sig innehålla mer 
bakterier än vad större bitar, pellets och briketter gör (Madsen et al. 2004) samt eftersom 
träpellets är en torrare råvara än spånproverna. Resultaten vi fått kan ha påverkats av 
provtagningsplatserna, även om proverna är tagna på en vad som bedömts som representativ 
plats. På industriområdena finns stora volymer material upplagt och det kan alltid räknas in 
som en eventuell felkälla ifall man har tagit proverna under olika förutsättningar. Det finns 
dessutom inga standardiserade tillvägagångssätt för provtagning av mikroorganismer, vilket 
gör det svårt att kunna jämföra resultat mot andra studier.    
 
Det finns ännu inget nivågränsvärde för mikroorganismer varken i Sverige eller andra länder. 
Ett föreslaget nivågränsvärde är för det totala antalet luftburna mikroorganismer 10*103 
cfu/m3 föreslaget och för luftburna Gram-negativa bakterier är det 1*103 cfu/m3 (Dutkiewicz 
et al., 2001). För endotoxiner finns ett föreslaget NGV i Holland på 200 EU/m3 (Madsen et 
al., 2004). Våra mätningar av luftburet mögel går dock inte jämföra med dessa värden 
eftersom vi endast har svar på antal mögelkolonier som bildades. Mätningarna för luftburet 
mögel bedömdes dock som ett förhöjda värden vid 3 av de 6 företag där mätningar skett. De 
platser där förhöjda halter uppmättes var planlager, presshall, kontrollrum och paketering. De 
förhöjda halterna som fanns i kontrollrummet hos ett av företagen kan bero på att det även är 
en plats för fika och mat och mögelsporerna lika gärna skulle kunna komma från andra källor 
än träet.  
 
Vi såg inga skillnader i luftburet mögel beroende på mätmånad, men en studie på ett sågverk 
visade att halterna luftburna svampar förutom mätplats också påverkas av årstider, med starkt 
samband med temperaturen. Högre halter var uppmätta i april-maj och juli jämfört med andra 
mätmånader. Högre halter kan också förväntas ifall timmer förvaras utomhus under längre 
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perioder ( �egvić Klarić et al., 2012). Även bakterier kan påverkas av temperatur och 
luftfuktighet (Gioffrè et al., 2012). För halterna av mikroorganismer i materialproverna och 
luftproverna är det svårt att i denna studie bedöma om årstiden har betydelse för våra resultat. 
Företagen är geografiskt spridda i landet samt hänsyn måste även tas till de lokala 
förhållandena gällande temperatur och luftfuktighet de aktuella mätdagarna. Skillnaderna 
mellan företagen skulle även kunna bero på hur, var och den tid materialet förvaras samt vart 
det analyserade provet är taget. Detta var inte heller ett huvudfokus i studien utan mätningarna 
genomfördes för att kontrollera om en exponering existerade över huvud taget. 
 
I vår studie kan vi inte se några hälsosymptom som verkar bero på exponeringen för 
mikroorganismer, men exponeringen inom industrin är en komplex blandning av toxiner, 
allergener och olika kemikalier vilket ger en stor variation av hälsoeffekter. (Douves et al., 
2003). Det har dock visat sig att endotoxinhalter på 0,2 µg m-3 orsakar en försämring i 
lungfunktion över skift (Rylander, 1994). Men man har också sett att upprepad exponering för 
endotoxiner kan skapa tolerans mot akuta effekter som kan uppstå från desamma och även 
kanske motverka astma (Arbetsmiljöverket, 2011b). 
 
För kolmonoxid var det inga av mätningarna som överskred gränsvärdet på 35 ppm. Notera 
dock att mätningarna är stationära och jämförelse med gränsvärdet ska helst göras för 
personburna mätningar. De högsta värdena var uppmätta i lager på övervåningen vid ett av 
företagen och i planlager hos ett annat. Det har visat sig att kolmonoxidkoncentrationen ökar 
med stigande temperatur (Pa och Bi., 2010), vilket kanske kan förklara de höga värdena på 
övervåningen i planlager. Även om mätningarna i vår studie visade på låga halter är det 
viktigt att ha en fungerande ventilation där biobränslen förvaras då kolmonoxidhalterna 
genom kemiska och biologiska nedbrytningsprocesser har visat sig öka och syrehalten sjunka 
i slutna utrymmen (Pa och Bi, 2010). Under nedbrytningen avges även andra gaser som kan 
nå koncentrationer som är giftiga för oss (Svedberg et al., 2009).  
 
 
4.3 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att den exponerade gruppen hade inga symptom från huden 
eller nedre luftvägarna utan verkar vara friskare än kontrollgruppen. Det fanns dock 
indikationer om några enstaka problem från övre luftvägarna som tunt snor och torrhet i 
näsan. Halterna av trädamm har minskat jämfört med tidigare studier, men 6 % av 
mätningarna var över nivågränsvärdet vilket gör att det fortfarande är viktigt att minska 
exponeringen för trädamm. Halterna av monoterpener och kolmonoxid var långt under 
gränsvärdet. För kolmonoxid är det viktigt att alltid ha kontroll vid kritiska arbetsmoment som 
arbete i lager och silos för träpellets. En exponering för mikroorganismer förekommer vid 
produktion av träpellets men effekterna på hälsan är mycket svåra att bedömma. 
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