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Sammanfattning 

Problemställning och syfte: Bromerade flamskyddsmedel (BFR) används i 

många varor och produkter. Polybromerade difenyletrar (PBDEs) är en av dessa 

och deras kemiska struktur liknar den i miljögiftet PCB och kan på samma sätt 

lagras upp i miljön samt skada människor och djur. På arbetsplatser där BFR 

förekommer riskerar medarbetarna att exponeras. I den här studien har olika 

BFR undersökts i samband med servicearbete på flygplan. Målet har varit att 

jämföra förekomsten i damm och luft, samt blod (serum) med resultat från tidi-

gare studier. 

Metod: Damm- och luftprovtagning har genomförts vid olika faser av service-

arbetet. Proverna har analyserats med avseende på olika typer av BRF. Dess-

utom har medarbetarnas upptag av BRF via blodprov (serum) undersökts. 

Resultat: Undersökningen har visat att samtliga former av PBDE samt övriga 

BFR förekommer i höga koncentrationer i damm och luft i flygplanen, men med 

ojämn fördelning. Analyserna av serum visade att flygmekanikerna har förhöjda 

nivåer jämfört med svensk allmänhet och jämförbar nivå med högexponerade 

yrkesgrupper. Medarbetarnas ålder, år i yrke och arbetad tid i flygplan den 

senaste månaden uppvisade inget samband i förhållande till PBDE i serum. 

Slutsats: Koncentrationerna av BFR i damm och luft är högre än i de flesta 

andra miljöer och koncentrationerna i serum är högre än de flesta referens-

gruppers. För att minska risken för exponering behöver insatserna för att mini-

mera dammet via städning förbättras. Dessutom bör informationen gällande 

hygien och användning av personlig skyddsutrustning repeteras för medarbe-

tarna. Samtliga yrkeshygieniska åtgärder bör fastställas och hanteras i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet via rutiner och handlingsplaner. 

Sökord: Bromerade flamskyddsmedel; BFR; PBDE; Flygplan, Yrkesexpone-

ring; Flygtekniskt underhållsarbete. 

  



Abstract 

Presentation and aim: Brominated flame retardants (BFRs) are used in many 

materials and products. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are the most 

well known and because of their structures, similar to that of PCB, they have 

been proposed to possibly affect health and environment. Occupational exposure 

has been an issue for years and this study investigated BRF in aircraft mainte-

nance. The aim of this study was to assess the presence and levels of BRFs in 

dust, air and blood (serum) and compare the results with different references. 

Method: Dust and air were sampled in different phases of the work with the air-

craft and analysis of a spectrum of BFR was performed. In addition, serum from 

employees was sampled and analyzed for the presence of PBDEs. 

Result: PBDEs and other BFRs were found in dust and air samples at high con-

centrations. Serum concentrations in the technicians were slightly higher to 

those observed in the general Swedish population and in the same magnitude as 

some highly exposed occupational references. Years of work, age or time spent 

in the aircraft before giving blood seems not to have an impact on the level of 

BFRs in serum. 

Conclusion: This study shows high concentrations of BFR in dust and air in the 

aircraft and the concentrations of PBDEs in serum were high compared to most 

reference groups. To minimize the risk for exposure, it is important to focus on 

industrial hygiene improvements to minimize the amount of dust in working 

areas. The personal hygiene and use of personal safety equipment can also be 

improved and the routines should be described and included in the appropriate 

documentation regarding work environment. 

Keywords: Brominated flame retardants, BFR; PBDE; Aircraft, Occupational 

exposure, Aircraft maintenance. 
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1 BAKGRUND OCH INLEDNING 

1.1 Flamskyddsmedel 

Flamskyddsmedel tillsätts för att öka brandmotståndet hos många varor och mate-

rial, t.ex. elkablar, elektronisk utrustning, stoppningsmaterial i möbler, plaster och 

textilier. Flamskyddsmedlen bidrar på två sätt till att motverka brand, de: 

 försvårar antändningen 

 minskar spridningen av uppkommen brand 

Flamskyddsmedel skall bidra med brandskyddande egenskaper under en produkts 

hela livslängd och är därför sammansatta på ett sådant sätt att de inte bryts ner allt-

för lätt, vilket samtidigt innebär att de ofta är svårnedbrytbara efter hand som de 

hamnar i miljön (Kemikalieinspektionen, 2003, s. 18). 

Bromerade flamskyddsmedel (BFR – Brominated Flame Retardants) är ett sam-

lingsnamn för fler än 75 kommersiellt tillgängliga substanser med brom, som anses 

vara de mest effektiva flamskyddsmedlen beträffande kombinationen funktion och 

kostnad (Birnbaum et al. 2004). Förhållandevis små mängder behövs för att ett 

material skall erhålla ett bra flamskydd, vilket samtidigt innebär en mindre inver-

kan på materialets mekaniska egenskaper än vid användning av andra flamskydds-

medel. När material med tillsats av ett bromerat flamskyddsmedel fattar eld bildas 

radikaler, vilka reagerar med bromets radikaler. Brom fungerar som en inhibitor i 

denna process, vilket medför att branden stoppas i initieringsskedet (Kemikaliein-

spektionen, 2003, s. 21). 

Bromerade flamskyddsmedel har tillverkats och använts i USA sedan 70-talet 

(Schecter et al. 2010). Det förekommer ingen tillverkning i Sverige men har via 

import även använts i den svenska tillverkningsindustrin. År 2000 importerades 

närmare 600 ton, därefter har mängden minskat i takt med införandet av olika 

restriktioner. År 2010 hade volymen minskat till 41 ton (Kemikalieinspektionen, 

2012). Utöver dessa mängder av rena substanser kommer bromerade flamskydds-

medel in i Sverige med importerade varor som innehåller BFR. 

Det finns fem dominerande typer av bromerade flamskyddsmedel: Tetrabromo-

bisphenol A (TBBPA), hexabromocyclododecane (HBCDD) och tre kommersiella 

blandningar av polybrominated diphenyl ethers (PBDEs). De senare brukar klassi-

ficeras som pentaBDE, oktaBDE och dekaBDE (Birnbaum et al. 2004). Nya typer 

utvecklas dock hela tiden och norska naturvårdsverket har publicerat en rapport 
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som ger en översikt av BFR och en bild av dess spridning. Enligt rapporten finns 

det nya substanser som påminner om bl.a. dekaBDE (Harju et al. 2009). 

1.2 Kongener av PBDE 

De mest använda typerna av bromerade flamskyddsmedel har tidigare, särskilt i 

USA och Europa, varit olika PBDEs, och det är samtidigt de som i första hand varit 

föremål för diskussioner gällande hälsa och miljö. 

Det finns 209 teoretiskt möjliga isomerer (kongener) av PBDE som bygger på 

samma grundmolekyl (figur 1). De kemiska namnen utgår ifrån antalet bromatomer 

per molekyl med beteckningen penta för fem bromatomer, hexa för sex, o.s.v. 

 

 

Figur 1. Grundmolekylen för PBDE. 

Eftersom bromatomerna kan vara fördelade på många olika positioner särskiljs 

kongenerna genom numrering och anges som t.ex. BDE-99 (figur 2). I verkligheten 

förekommer inte alla teoretiskt möjliga kongener i stabil form eftersom många 

debromerar och övergår i stabilare former (Birnbaum et al. 2004). 

 

 

Figur 2. Kongenen BDE-99: 2,2′,4,4′,5′-penta-bromodiphenyl ether. 
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De PBDE-kongener som i första hand nämnts i diskussioner gällande hälsa och 

miljö är tetra, penta, okta- och dekaBDE, alltså de som innehåller fyra, fem, åtta 

eller tio bromatomer per molekyl. 

I kommersiella brandskyddsmedel förekommer de oftast som blandningar av 

kongener med angränsande molekylvikt. 

PentaBDE är ett samlingsnamn för de 45 kongener med totalt fem bromatomer per 

molekyl, vilka är numrerade som 82-127. Den kemiska formeln är C12H5Br5O med 

molvikten 564.69 g/mol. Kommersiella flamskyddsblandningar av pentaBDE-typ 

är trögflytande vätskor (Alaee et al. 2003), som ofta används i textilier och poly-

uretanskum samt epoxiprodukter. De ingående kongenerna är i huvudsak BDE-47 

och -99 med inslag av -28, -100, -153 och -154 (Birnbaum et al. 2004; Thuresson 

et al. 2011). 

OktaBDE har på samma sätt åtta bromatomer per molekyl (numrerade som 194-

205) med den kemiska formeln C12H2Br8O och molvikten 801,31 g/mol. I sin ur-

sprungliga form handlar det om ett vitt pulver (Alaee et al. 2003) och i kommer-

siella blandningar används detta huvudsakligen som brandhämmare i plastproduk-

ter (Birnbaum et al. 2004). Innehållet domineras ofta av kongenerna BDE-183 och 

-197 (Thuresson et al. 2011). 

DekaBDE har bromatomer på alla positioner i molekylstrukturen, vilket innebär att 

det endast är nummer 209 som existerar. Den kemiska formeln är C12Br10O med 

molvikten 959.17 g/mol. I kommersiella blandningar, som består av ett vitt pulver 

(Alaee et al. 2003), dominerar BDE-209, med inslag av -206, -207 och 208. Som 

brandskydd används dekaBDE i första hand i el- och elektronikprodukter samt i 

textilier (Birnbaum et al. 2004; Thuresson et al. 2011). 

1.3 Hälso- och miljöeffekter 

Läckage av flamskyddsmedel från färdiga produkter sker, under produktens hela 

livslängd, genom förångning och förlust av partiklar t.ex. i samband med mekanisk 

påverkan och slitage. Utsläpp till miljön sker också genom luftdeposition, läckage 

från deponier, bl.a. soptippar, samt bränder (Kemikalieinspektionen, 2009, s.13). 

Utsläpp av olika slag har medfört att PBDE tillförts vatten, jord, luft, djur och 

människor under flera decennier. 

Den kemiska strukturen i PBDE är väldigt lik den i miljögiftet PCB. I figur 3 syns 

kongenen PCB-209, decachlorobiphenyl, med kloratomer på samtliga möjliga 

positioner. 
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Släktskapet, och den konstaterade förekomsten i naturen, har medfört att misstan-

kar rörande de skadeverkningar som PCB orsakat även gäller vissa PBDE-före-

ningar, särskilt de lågbromerade, som har 1-6 bromatomer på sin grundmolekyl 

(Kemikalieinspektionen, 2003, s. 33; Karolinska institutet, 2008). 

 
Figur 3. Molekylstrukturen för en PCB-kongen med kloratomer på varje möjlig 

position, PCB-209. 

Flera BFR, inkl. PBDE, är fettlösliga, persistenta, bioackumulerande samt biomag-

nifierande (anrikas i näringskedjor) (Costa et al. 2007). De har dessutom låg flyk-

tighet och dålig löslighet i vatten, vilket innebär att t.ex. fisk och andra fettrika 

livsmedelsprodukter utgör en betydande exponeringsväg när det gäller mänskligt 

upptag. Andra upptag av betydelse sker via damm och luft i inomhusmiljön (Costa 

et al. 2008). 

PBDE lagras i fettrik vävnad och anrikas i olika näringskedjor. Via mätserier från 

bl.a. fågelägg har man visat att halterna i den svenska naturen ökade under perio-

den 1970-1989, för att idag endast innehålla en tiondel av toppnivåerna för drygt 

20 år sedan (Karolinska Institutet, 2012). Mätserier av PBDE i bröstmjölk har visat 

att lågbromerade BDE-kongener ökade fram till 1998 för att sedan minska och ge 

plats åt mer högbromerade kongener, som därefter ökat. 

De PBDE som anses medföra de största riskerna är de lägre bromerade difenyl-

etrarna, bl.a. pentaBDE, som under vissa förhållanden kan bilda polybromerade 

dibenzodioxiner (PBDD) och -furaner (PBDF). Dessa föreningar är giftiga för 

människor och djur och misstanks kunna påverka immunsystemet, ge störningar på 

reproduktionen samt orsaka tumörer hos exponerade organismer. PentaBDE har 

även visat sig vara giftigt för vattenorganismer och bidrar till skadliga långtidsef-

fekter i vattenmiljön (Kemikalieinspektionen, 2003, s. 34). 
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Bland de följdverkningar av PBDE som observerats i toxikologiska studier hör 

utvecklingsneurologiska effekter (Costa et al. 2007) som misstänks kunna leda till 

bl.a. försämrad inlärningsförmåga och vissa neuropsykiatriska tillstånd hos barn. 

Vidare har hormonella effekter indikerats (Legler, 2008). Det finns även studier 

som tar upp effekter, som bl.a. långvarig exponering i djurförsök visat, på lever, 

sköldkörtel, reproduktion och fosterutveckling samt allergi.  

Internationellt pågår en rad studier kring främst neurotoxiska och hormonella 

effekter (Costa et al. 2008). Dessutom pågår flera epidemiologiska studier kring 

exponering för PBDE under graviditet och effekt på fostrets och barnets utveck-

ling. I en epidemiologisk studie redovisades en positiv korrelation mellan blodse-

rumhalt av PBDE hos kvinnor och väntetid till graviditet (Harley et al. 2010). 

1.4 Begränsning av användningen 

Misstankarna om risker med PBDE har gjort att många länder sedan länge försökt 

begränsa användningen via bl.a. lagstiftning. 

När det gäller yrkesmässig exponering saknas hygieniska gränsvärden för PBDE i 

Sverige (AFS 2011:18) och övriga EU, men i europaparlamentets förordning (EG 

nr 1272/2008 (CLP-förordningen, bilaga VI, tabell 3.2)) är pentaBDE klassificerad 

som hälsoskadlig med allvarliga skador vid långvarig hudkontakt och/eller förtä-

ring samt miljöfarlig och mycket giftigt för vattenlevande organismer med skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön. OktaBDE är klassificerad som reproduktionstoxisk 

och kan ge fosterskador och nedsatt fortplantningsförmåga. DekaBDE finns inte 

upptagen i CLP-förordningen men finns upptagen i databasen kemiska ämnen 

(Prevent) med klassificeringen hälsoskadlig (och farlig) vid inandning, hudkontakt 

och förtäring samt miljöfarlig med samma kriterier som pentaBDE. 

Hälsoriskerna som förknippas med PBDE innebär att substanserna omfattas ur ett 

arbetsmiljöperspektiv. I arbetsmiljölagen (AML 2 kap. 6§) står det ”Ämne som kan 

föranleda ohälsa eller olycksfall får användas endast under förhållanden som ger 

betryggande säkerhet.”. I AFS 2011:19, Kemiska arbetsmiljörisker, tydliggörs 

kraven på undersökning och riskbedömning gällande kemiska riskkällor.  

Den svenska lagstiftningen utgår från SFS (1988:944) som förbjuder PBDE i några 

olika produktkategorier. 

Inom EU förbjöds penta- och oktaBDE 2004 och i Sverige har förbudet tydliggjorts 

genom föreskrifter från Kemikalieinspektionen (KIFS 2008:2) som uttalar ett gene-
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rellt förbud mot införsel och användning av penta- resp. oktaBDE samt varor som 

innehåller dessa. I båda fallen gäller maxgränsen 0,1 vikt-%.  

Samtliga PBDE berörs i Europaparlamentets RoHS-direktiv (Restriction of the use 

of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment), (direktiv 

2002/95/EG) som slår fast att max 0,1 vikt% PBDE får förekomma i elektrisk och 

elektronisk utrustning. Direktivet införs stegvis under perioden 2006-2019 (Kemi-

kalieinspektionen, 2012), och innebär inskränkningar av användandet av PBDE vid 

tillverkning av homogena material (KIFS 2008:2). Direktivet gäller en rad olika 

kategorier, men fortskaffningsmedel såsom bilar och flygplan passar inte in i någon 

av dessa. Sådan elektrisk utrustning, som används i bilar och flygplan, omfattas 

därför inte av direktivet. 

Parallellt med ovanstående regleringar har det även förekommit en frivillig minsk-

ning av användningen av PBDE i olika produkter. 

Trots restriktionerna har PBDE haft en allmän användning in på 2000-talet och 

förekommer i olika applikationer med lång livslängd, både sådana produkter som 

fortfarande används och i sådana produkter som kan betraktas som överskott eller 

avfall. Via undantagen kommer PBDE fortfarande ut på marknaden i relativt stor 

omfattning. Det kommer därför att ta lång tid att helt bli av med PBDE. Samtidigt 

innehåller många ersättningsprodukter andra bromerade kemikalier som än så 

länge inte är reglerade i lagstiftningen. 

1.5 Flamskyddsmedel i flyget 

I flygbranschen är brandsäkerheten mycket viktig och flamskyddsmedel förekom-

mer allmänt. 

Uppgifter om vilka flamskyddsmedel som finns i flygplanens olika komponenter 

och material lämnas sällan ut av flygplanstillverkare eller underleverantörer, men 

troligen innehåller interiörmaterial och elektronik i flygplan stora mängder PBDE 

(Schecter et al. 2010). 

Konstruktionen av ett flygplan medför troligen att miljön i cockpit domineras av 

förekomst av flamskyddad elektronik, medan det i kabinen förekommer flamskyd-

dade textilier, stoppade flygplansstolar och interiördetaljer av kompositmaterial. 

Men även ”under ytan” finns det material som kan innehålla flamskyddsmedel. 

I figur 4 syns det isoleringsmaterial som fyller upp utrymmet mellan skrov och 

invändig kompositpanel i kabinen. 
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Figur 4. En av hundratals ”isoleringskuddar” som utgör isolering mellan skrov 

och panel i flygplan. 

Via luftrörelser ombord på ett flygplan sprids luftburet damm runt i hela flygplanet. 

Ventilationen ombord på moderna flygplan är dessutom väl tilltagen och luftom-

sättningen är 60 luftutbyten/h i cockpit resp. 25 luftutbyten/h i kabin i en Boeing 

737 (Lindgren, 2003, s. 12). 

Det finns ett fåtal undersökningar som kartlagt förekomst och exponering för flam-

skyddsmedel inom flyget, och de som finns har fokuserat på flygande personal 

eller passagerare. När det gäller andra medarbetare, t.ex. flygmekaniker, flyg-

planslastare eller städpersonal, har få undersökningar gjorts. 

I SAS hangarer på Arlanda underhålls flygplanen i samband med olika stopp 

(vändningar och nattstopp) och serviceåtgärderna består då i första hand av tek-

niska kontroller, inklusive byten av felanmälda komponenter. Arbete pågår året om 

med 24 timmars verksamhet i s.k. line maintenance. Parallellt med det löpande 

underhållet utförs större insatser, s.k. ”checker”, inom ramen för den verksamhets-

gren som kallas base maintenance. En sådan serviceinsats varierar tidsmässigt, men 

pågår ofta i många veckor varvid merparten av arbetet bedrivs dagtid. I samband 

med de största serviceinsatserna river man ut kabin och lastrumsinredningar, 

inklusive ytskikt samt ventilations- och elinstallationer och ibland även isolerings-

materialet mellan skrov och innerpanel. 

Under de senaste åren har arbetet blivit allt mer intensivt och tidspressat. Till skill-

nad från tidigare utförs numera många moment inom ramen för en check, samtidigt 
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med varandra, vilket enligt personalens bedömning medfört en miljö som innehål-

ler betydligt mer damm än tidigare. Frågan har dryftats i skyddskommittén och 

vissa mätningar och analyser, bl.a. med inriktning på kadmium, har tidigare utförts 

av företagshälsovården. 

Det finns en uppenbar risk att flygmekaniker och flygtekniker exponeras för flam-

skyddsmedel, både via direktkontakt med damm som finns på olika ytor och luft-

buret damm. En viktig faktor att studera när det gäller exponering är därför dammet 

i arbetsmiljön. 

Föreliggande examensarbete ingår som en del av ett forskningsprojekt ”Exponering 

för flamskyddsmedel vid arbete i flygplan”, Uppsala Universitet, Institutionen för 

medicinska vetenskaper/Arbets- och miljömedicin, projektledare Greta Smedje. 

Projektet har bl.a. finansierats med anslag från FAS (forskningsrådet för arbetsliv 

och socialvetenskap). 

1.6 Tidigare forskning 

Tidigare studier från arbetslivet har visat att en yrkesmässig exponering inom 

många olika branscher kan ge förhöjda halter av PBDE i serum (Sjödin et al. 1999; 

Jakobsson et al. 2002; Julander et al. 2005). Dessa observationer har också klarlagt 

att en icke oväsentlig del av exponeringen för PBDE sker via inandning av damm. 

Detta är naturligtvis mest betydelsefullt för individer som befinner sig i miljöer där 

vi kan förvänta oss förhöjd förekomst av BFR i damm och luft. 

Elektronikåtervinningen var den första bransch som studerades (Thuresson et al. 

2006). Här visades en måttlig, men ändå signifikant, förhöjning av PBDE-halterna i 

serum bland arbetare som var verksamma med demontering. Vidare har personer 

som arbetade med produktion av gummiklädda elkablar studerats (Thuresson et al. 

2006). 

År 2007 gjordes en studie gällande exponering för PBDE i flygplan i samband med 

interkontinentala flygresor (Christiansson et al. 2008). Studien visade dels höga 

halter av PBDE i damm i kabin, dels att passagerare fick signifikant ökade kon-

centrationer av ett flertal PBDE-kongener i serum efter resan. Därefter har en ame-

rikansk studie uppvisat en begränsad förekomst av förhöjda serumhalter gällande 

PBDE. Man fann inte heller något signifikant samband mellan serumhalten och 

antal flygtimmar (Schecter et al. 2010). 

Under 2009 genomfördes en undersökning ombord på SAS flygplan med provtag-

ning av sedimenterat- och luftburet damm i cockpit och kabin under långflygningar 



 

9 
 

med olika typer av flygplan. Resultaten visade att samtliga tekniska produkter av 

PBDE, pentaBDE, oktaBDE och dekaBDE förekom och mängden dekaBDE var 

anmärkningsvärt hög i flera av flygplanen. Dessutom visade studien att det före-

kom andra BFR i proverna, t.ex. hexabromcyklododekan (HBCDD), dekabrom-

difenyletan (DBDPE) och bis(2,4,6-tribromdifenyl)etan (BTBPE). I rapporten 

fastslås att ”Ett intryck under insamlingen av prover var att det var relativt mycket 

damm på ytor i cockpit och resultaten tycks bekräfta höga halter PBDE” (Bergman 

et al. 2010). 

Det förekommer studier där damminskande åtgärder med syfte att minska medar-

betarnas exponering av BFR genomförts och följts upp. I ett företag som sysslade 

med elektronikåtervinning gav åtgärder, som omfördelning av maskiner, förbättrad 

ventilation och förbättrad städning, positiv effekt och medförde väsentligt lägre 

halter av okta- och dekaBDE i serum (Thuresson et al. 2004) hos arbetarna. Den 

viktigaste åtgärden var att flytta ut en maskin som malde ner plastmaterial till 

mindre skrymmande volymer. 

I USA är förekomsten av BFR i byggnader och inredning generellt större än i andra 

länder och befolkningen har därför högre serumhalter (Hites, 2004) än i Europa, 

vilket försvårar möjligheten att göra en studie av detta slag. Studier i Sverige och 

Europa har bättre förutsättningar att kartlägga påverkan av yrkesmässig expo-

nering. 

 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

2.1 Syfte 

Undersökningens syfte var att: 

- Kartlägga den tekniska personalens exponering för bromerade flamskydds-

medel i samband med större ”checker” inom base maintenance. 

- Jämföra uppmätt exponering med tidigare studier bland andra yrkesgrupper 

och allmänbefolkningen. 

- Diskutera möjligheterna att sänka exponeringen genom organisatoriska och 

tekniska förändringar. 
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2.2 Frågeställningar 

Projektets frågeställningar var: 

– Vilka PBDE-kongener och andra BFR förekommer i arbetsmiljön i samband 

med tekniskt underhållsarbete? 

– Hur stor exponering för luftburet PBDE och andra BFR utsätts teknisk under-

hållspersonal för i samband med större ”checker” inom base maintenance? 

– Har den tekniska personalen som arbetar inom base maintenance förhöjda 

serumhalter av PBDE jämfört med andra yrkeskategorier och svensk 

allmänbefolkning? 

– Kan halten BFR i luft och damm sänkas genom arbetsmiljöförbättrande 

åtgärder? 

– Kan mätresultaten användas för att motivera förändringar med syfte att 

minimera risken för exponering? 

 

3 AVGRÄNSNINGAR 

Provtagningar gällande PBDE och övriga BFR i damm och luft har genomförts i 

två flygplan av typen Boeing 737 som genomgått s.k. C-check i hangarfack 3W 

under våren 2012. Det första planet var av typen 373-600 och tillverkat 1998. Ett 

damm- och två luftprov togs i slutfasen av checken. Det andra planet var en 737-

800, tillverkat år 2000. Provtagningar genomfördes löpande under checken. Varje 

check tog ungefär fyra veckor och de medarbetare som medverkat i studien har haft 

sina huvudsakliga arbetsuppgifter i kabin eller lastrum. 

För blod (serum) har tidigare lämnade prover använts. Proverna lämnades av tek-

nisk servicepersonal i samband med besök hos SAS företagshälsovård under 2010-

2011. Vid tiden för dessa provtagningar hade medarbetarna liknande arbetsupp-

gifter i samma miljö som beskrivs ovan. 
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4 MATERIAL OCH METOD 

4.1 Litteraturgenomgång 

En genomgång av tidigare forskning och annan litteratur gjordes med sökning i 

databaserna PubMed och Web of Science. Framför allt eftersöktes översiktsartiklar 

gällande förekomst av BFR och hälsoeffekter samt artiklar med fokus på flam-

skyddsmedel inom flygverksamhet. 

Som komplement för att fylla på med mer allmän information gällande BFR in-

hämtades kunskap från olika myndigheters- och forskningsrelaterade webbplatser. 

4.2 BRF i damm 

4.3.1. Material, provtagning och analys 

Från olika ställen i kabin och lastrum insamlades damm som placerades i sterila 

glasburkar med skyddande aluminiumfolie och täta lock. Proven förvarades i frys i 

väntan på analys. 

Analysarbetet utfördes av Institutionen för material- och miljökemi vid Stockholms 

Universitet, genom extraktion och analys med gaskromatografi/masspektrometri 

(Christiansson et al. 2008). 

Upparbetningen av dammproverna i labbet skedde separat och tidsmässigt senare 

än luftproverna, allt för att undvika kontaminering då dammproverna förväntades 

innehålla högre halter av de aktuella ämnena än luftproverna. Analyserna syftade 

till att bestämma halterna av ett urval av de vanligaste PBDE-kongenerna samt 

några övriga BFR. 

Resultaten har därefter jämförts med BFR-halter i damm från tidigare utförda 

studier i olika miljöer och verksamheter. 

4.2 BRF i luft 

4.2.1. Material, provtagning och analys 

Luftprovtagning skedde dels stationärt vid olika faser av en ”check”, t.ex. demonte-

ring, städning och återinstallation av interiördetaljer, dels mättes den personliga 

exponeringen genom att personal bar provtagningsutrustningen (med filtret placerat 

i andningszonen) under arbetet, med paus i provtagningen för längre avbrott, t.ex. 

lunch eller möten. 
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Mätningarna utfördes med pumpar av typen SKC AirChek XR5000 (figur 5) och 

provtagare med både glasfiberfilter och XAD-2 adsorbent (figur 6), för att fånga 

såväl partikel- som gasfas (OVS, Osha Versatile Sampler från SKC, Inc). 

Provtagningarna genomfördes med ett luftflöde om cirka 3 l/min under minst 8 h. 

Proven förvarades i frys i väntan på analys. 

Analyserna gjordes med gaskromatografi/masspektrometri (Karlsson et al. 2006) 

av Institutionen for material- och miljökemi, Stockholms Universitet. Analyserna 

syftade till att bestämma halterna av ett urval av de vanligaste PBDE-kongenerna 

och några andra BFR. 

Resultaten har därefter jämförts med BFR-halter i luft från tidigare utförda studier i 

olika miljöer och verksamheter. 

 

          
Figur 5/6. Provtagningspumpar av typ SKC AirChek XR5000 med tillbehör, samt 

en Osha Versatile Sampler. 

4.4 PBDE i serum 

4.4.1 Material, provtagning och analys 

Förutom damm- och luftprovtagning undersöktes underhållspersonalens personliga 

upptag av PBDE via blodprov (serum). 

Redan under 2010 hade det projekt varunder föreliggande magisteruppsats genom-

förts påbörjats med insamling av blodprover. För projektet fanns godkännande från 

Regionala etikprövningsnämnden i Lund. 



 

13 
 

För att få en representativ grupp medarbetare, som huvudsakligen arbetade med 

uppgifter inne i flygplanen (under olika checker), ombads avdelningens skyddsom-

bud att ta ut representativa medarbetare för provtagning. 

Merparten av de utvalda medarbetarna arbetade huvudsakligen med rivning av 

klädslar och övriga serviceinsatser på stolar i kabinmiljö. Några var mer specialise-

rade på uppgifter i lastrum medan någon var flygplanselektriker med många arbets-

uppgifter i trånga utrymmen som t.ex. hjulbrunnar och apparatutrymmen. 

Dessa medarbetare erbjöds att delta i undersökningen och de som tackade ja kalla-

des till företagshälsovården för att lämna blodprov. 

Blod insamlades, under två provtagningsomgångar, från totalt 27 medarbetare (15 

st. 2010 och 12 st. 2011) som vid ett tillfälle vardera lämnade 15 ml venöst blod 

från armvecket. Samtliga prover förvarades i frys i väntan på analys. Samtliga prov 

analyserades under våren 2012. 

Vid provtagningen 2011 besvarade deltagarna en kort enkät om arbete, fritidsakti-

viteter och kostvanor. Bl.a. ställdes en fråga rörande hur många timmar per vecka 

man arbetat inne i flygplan den senaste månaden.  

Liksom miljöproverna har analyserna gjorts med gaskromatografi/masspektrometri 

(Christiansson et al. 2008) av Institutionen for material- och miljökemi, Stock-

holms Universitet. Analyserna syftade till att bestämma halter av ett urval av de 

vanligaste PBDE-kongenerna. 

Uppmätta serumhalter har jämförts med data från tidigare studier gällande flygande 

personal, flygresenärer, övriga yrkesgrupper samt allmänbefolkning. 
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5 RESULTAT 

5.1 BRF i damm 

Dammprover togs på olika ställen i flygplanen och vid olika tidpunkter. Några 

svårigheter att hitta damm förelåg inte. De flesta ytor var dammiga och på många 

ställen fanns det damm i tussar. Dammproverna plockades eller skrapades ihop 

med hjälp av redskap av trä. Proverna togs innan eventuell rengöring eller damm-

sugning utförts. Under en ”check” dammsuger personalen olika ytor och skrymslen 

efter demontering, då man upplever att det bildats som mest damm. Städinsatserna 

styrs inte av fastställda rutiner utan iscensätts ”på eget initiativ”. 

Provtagningspunkterna var belägna i kabin, två olika lastutrymmen och ett appa-

ratutrymme som gränsar till det främre lastrummet. I tabell 1 redovisas prov-

tagningspunkterna (kolumn 2) och resultaten. 

Cargo FWD innebar att provet tagits i det främre (forward) lastrummet. Cabin AFT 

är galleyt (pentryt) i aktre delen av kabin, EE Compartment är ett apparatutrymme, 

med bl.a. kylfläktar för instrumenteringen i cockpit, beläget framför det främre 

lastrummet. 

 

Tabell 1. PBDE och andra BFR i damm (ng/g damm). 

  

28 47 99 100 153 154 183 209 HBCDD DBDPE BTBPE 

D00 Cargo FWD 550 113109 156640 38231 58349 17081 46143 606209 2789 4644 153 

D02 Cargo FWD 179 7620 4452 1126 809 268 474 13124 12599 706 <LOQ 

D03 EE Comp. 189 13635 9665 2665 669 468 336 10997 5176 704 106 

D05 Cargo AFT 6879 798281 994245 258808 125898 105664 5070 1127987 <LOQ <LOQ <LOQ 

D06 Cargo FWD 313 25325 18148 4754 2061 1311 264 10365 3107 <LOQ <LOQ 

D07 Cargo FWD 946 102048 50237 18110 2027 1977 359 11267 2884 <LOQ <LOQ 

  
           D01 Kabin AFT 168 7845 8656 2249 3118 1058 550 63493 304 1016 419 

D04 Kabin 81 4184 5463 703 549 249 224 8070 228442 <LOQ <LOQ 

D08 Kabin AFT 78 5800 5223 961 412 219 362 11197 4037 1098 197 

             
 

Median Alla 189 13635 9665 2665 2027 1058 362 11267 3107 704 <LOQ 

 
Median Cargo 431 63687 34192 11432 2044 1644 417 12195 2996 477 <LOQ 

 
Median Kabin 81 5800 5463 961 549 249 362 11197 4037 1016 197 
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De individuella dammproverna uppvisade stora skillnader beträffande både PBDE 

och övriga BRF. Generellt innehöll proverna från lastrummen (figur 7 och 8) de 

högsta koncentrationerna av pentaBDE medan okta- och dekaBDE förekom i 

ungefär lika höga halter i cargo och kabin. 

 

 
Figur 7. De högsta koncentrationerna av PBDE-kongener i damm analyserades 

från ett prov taget i aktre lastrummet, bredvid det rörliga golvet (sliding carpet). 

 

Figur 8. Dammprovet som togs ovanpå takpanelen i främre lastrummet uppvisade 

de näst högsta nivåerna av PBDE och HBCDD. 
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Enskilda prover från lastrummen höll mycket höga halter av samtliga PBDE-kon-

gener medan det i kabin togs ett prov med höga halter av dekaBDE. 

Av övriga BFR var förekomsten mer jämnt fördelad, och i flera prov under detek-

tionsgränsen, även om ett enskilt kabinprov innehöll mycket höga halter av 

HBCDD. Provet togs vid ett frånluftdon i anslutning till stol 10F (figur 9). 

De allra högsta koncentrationerna av PBDE fanns i damm från ett prov (D05) som 

togs från ytligt allmändamm i aktre lastutrymmet, innan demonteringen av det 

rörliga lastrumsgolvet (sliding carpet) hade påbörjats. Provet innehöll inga detek-

terbara nivåer av övriga BRF. 
 

 
Figur 9. Bakom den demonterade panelen vid stol 10F syns frånluftkanalerna. 

5.2 BFR i luft 

Totalt genomfördes 15 mätningar under fem arbetsdagar i samband med olika 

arbetsmoment. Mätningarna genomfördes med personburen pump vid sex tillfällen 

och stationärt placerad pump vid nio tillfällen. Medelluftvolymen i proven var 

knappt 1800 liter (när två provtagningar där pumparna stannade i förtid räknats 

bort). Resultaten syns i tabell 2. 

Merparten av uppmätt BFR var partikelburet och hade fastnat i provtagarens glas-

fiberfilter, medan en mindre andel var i gasfas och hade adsorberats i provtagarens 

XAD2-lager. 
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Luftproverna visar med tydlighet att de högsta halterna av pentaBDE förekom i 

samband med demontering av sliding carpet och paneler i lastutrymmena (figur 10) 

medan okta- och dekaBDE i första hand uppmättes vid demonterings- och inspek-

tionsarbete i kabin. 

De högsta halterna av HBCDD och DBDPE uppstod i samband med inspektion 

bakom isoleringsmaterialet i kabinens väggar och tak (figur 11). 

Ett prov som togs i samband med blandat arbete, i huvudsak i främre lastrummet, 

avviker från övriga resultat och uppvisade den högsta halten av såväl dekaBDE 

som DBDPE. 

 

Tabell 2. PBDE och andra BFR i luft (ng/m3). Den övre delen av tabellen avser 

personburen-, den undre stationär provtagning. Längst ner, medianvärden. 

   
28 47 99 100 153 154 183 209 HBCDD DBDPE 

L02 Cargo FWD Blandat arbete 0,23 3,13 1,35 0,29 0,06 0,05 0,02 66,00 2,35 6,16 

L03 Kabin AFT Rivning AFT galley 0,20 2,28 0,94 0,19 0,07 0,02 0,03 12,05 7,40 0,56 

L06 Kabin Stolar och väggpaneler ut 0,12 2,29 1,67 0,27 0,11 0,06 0,12 7,52 19,50 1,30 

L07 Cargo FWD Demontering 0,16 18,43 13,32 2,65 0,35 0,38 <LOQ 3,34 <LOQ 1,39 

L09 Kabin Demontering och dammsugning 0,14 3,38 2,35 0,48 0,12 0,10 <LOQ 21,93 93,79 2,63 

L12 Kabin Inspektion bakom isolering 0,03 1,43 0,47 0,07 <LOQ <LOQ <LOQ 3,18 313,82 0,61 

 
Median Personburen 0,15 2,71 1,51 0,284 0,09 0,05 0,01 9,78 13,45 1,34 

             

L01 Kabin Arbete med bl.a. golv, 10H 0,43 6,86 1,35 0,38 0,01 0,02 <LOQ 3,65 0,31 0,33 

L04 Kabin Stolar och väggpaneler ut, 16C 0,24 2,34 0,42 0,10 0,01 0,00 <LOQ <LOQ 3,55 <LOQ 

L05 Cargo AFT Demontering 1,06 42,64 38,32 7,63 2,39 2,36 <LOQ 3,87 0,70 0,49 

L08 Kabin Demontering, 16C 0,32 3,73 0,79 0,20 0,01 0,01 <LOQ 13,82 42,59 <LOQ 

L10 Cargo AFT Demontering av paneler 0,40 9,41 6,03 1,36 0,38 0,35 <LOQ 3,16 26,02 <LOQ 

L11 Hangar Rivning i cabin och cargo 0,06 1,05 0,68 0,15 0,04 0,04 0,01 0,87 2,17 <LOQ 

L13 Kabin Inspektion bakom isolering, 16C 0,07 8,46 6,02 1,34 0,21 0,12 0,21 14,51 971,75 3,22 

L14 Kabin AFT Återmontering av stolar 0,11 1,00 0,50 0,08 0,14 0,01 0,02 4,25 34,01 <LOQ 

L15 Kabin Återmontering av stolar, 16C 0,06 0,97 0,61 0,10 0,02 0,02 0,01 0,99 8,32 <LOQ 

 
Median Stationär 0,24 3,73 0,79 0,20 0,04 0,02 <LOQ 3,65 8,32 <LOQ 

             

 
Median Alla* * utom prov L11, Hangar 0,18 3,26 1,35 0,28 0,09 0,04 0,00 4,06 13,91 0,52 

 
Median Cargo   0,40 18,43 13,32 2,65 0,38 0,38 0,00 3,87 1,52 0,94 

 
Median Kabin   0,13 2,31 0,87 0,19 0,04 0,02 0,01 5,89 26,76 0,44 
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Ett av proverna togs utanför flygplanet i hangaren (mitt under flygplanet). Halterna 

av PBDE var i det provet cirka en tiondel av prover tagna i cargo och en tredjedel 

av de i kabin. 

 

 

Figur 10. De högst uppmätta halterna av PBDE i luft förekom i samband med 

rivning av paneler lastrum. 

 

 

 
 

Figur 11. Vid inspektion bakom isoleringsmaterialet uppstod höga halter av 

HBCDD i luften. 
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5.3 PBDE i serum  

Totalt 27 medarbetare lämnade, i två omgångar 2010 och 2011, blodprov som 

analyserades (tabell 3). Alla utom en var män. Medelåldern var 51,5 år, med en 

spridning mellan 32 och 64 år. Antalet ”år i yrke” var i medeltal 24,3, med en 

spridning mellan 10 och 40 år. 

Tabell 3. PBDE i serum från flygplansmekaniker (ng/g fett). En kvinna deltog i 

undersökningen (ID 1108). 

ID BDE-28 BDE-47 BDE-99 BDE-100 BDE-153 BDE-154 BDE-183 BDE-197 BDE-207 BDE-209 

1001 Nd 3,46 1,42 0,57 2,20 0,35 nd nd nd < LOQ 

1002 < LOQ 5,16 5,18 1,18 6,59 6,55 nd nd nd 6,13 

1003 < LOQ 1,87 0,73 0,43 1,86 0,44 nd nd nd 4,32 

1004 < LOQ 3,14 1,96 0,52 2,00 0,39 nd nd nd 2,23 

1005 < LOQ < LOQ < LOQ 0,40 3,03 0,91 nd nd nd 3,93 

1006 < LOQ < LOQ 0,78 0,24 2,78 0,42 nd nd nd < LOQ 

1007 < LOQ 4,28 2,10 1,01 5,82 2,12 nd nd nd 3,97 

1008 < LOQ 2,82 0,94 1,23 2,31 0,53 nd nd nd < LOQ 

1009 < LOQ 6,74 1,78 2,02 3,88 0,53 nd nd nd 4,75 

1010 < LOQ 2,95 1,24 1,03 10,72 1,92 nd nd nd 17,70 

1011 < LOQ 1,89 < LOQ 0,36 1,42 0,66 nd nd nd < LOQ 

1012 < LOQ 5,31 3,72 1,06 5,48 0,51 nd nd nd 4,44 

1013 < LOQ 2,37 < LOQ 0,46 4,12 0,48 nd nd nd 6,62 

1014 < LOQ < LOQ < LOQ 0,38 3,57 0,41 nd nd nd 3,75 

1015 < LOQ 4,64 2,38 0,94 5,51 0,46 nd nd nd 8,23 

1101 0,14 1,22 0,42 0,44 4,38 0,51 0,38 1,33 < LOQ 2,48 

1102 0,14 1,03 0,52 0,37 2,79 0,41 0,43 0,61 < LOQ 2,90 

1103 0,30 4,08 3,27 1,41 3,55 0,74 0,82 1,10 2,56 7,92 

1104 0,20 0,78 0,61 0,38 1,17 0,48 0,50 0,30 < LOQ < LOQ 

1105 0,33 1,93 0,64 0,52 3,37 1,39 0,48 2,37 1,62 1,77 

1106 0,29 1,57 0,84 0,50 2,80 0,47 0,72 0,97 0,27 < LOQ 

1107 0,14 2,02 1,03 0,76 3,27 0,69 1,36 5,78 6,99 24,53 

1108 0,17 3,26 1,32 0,87 2,83 0,51 0,96 6,80 3,94 5,14 

1109 0,64 6,74 2,15 1,08 1,20 0,42 1,35 2,62 1,59 6,23 

1110 < LOQ 0,91 0,46 0,31 1,51 0,57 0,32 0,72 0,42 < LOQ 

1111 0,27 3,02 1,23 0,81 2,07 3,04 0,89 2,26 1,55 < LOQ 

1112 0,46 1,11 0,55 0,42 1,13 1,04 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

Median < LOQ 2,37 0,94 0,52 2,83 0,51 0,605 1,215 0,98 3,75 

 

Analysresultaten visar att det är fem, sex medarbetare som sticker ut när det gäller 

mängd av enskilda PBDE-kongener eller totalmängd. Vid en analys gällande med-

arbetarnas ålder i förhållande till totalmängd PBDE syns inget uppenbart samband 
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(figur 12). Samma slutsats kan dras när år i yrke betraktas i förhållande till total-

mängd PBDE (figur 13). 

 

 

Figur 12. Förhållandet mellan ålder och totalmängd PBDE (ng/g fett). 

 

 

 

Figur 13. Förhållandet mellan år i yrke och totalmängd PBDE (ng/g fett). 
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Frågan som gällde arbete inne i flygplan per vecka under den senaste månaden 

visade att variationen mellan medarbetarna var stor. De 12 medarbetare som besva-

rade frågan uppgav att de arbetat inne i flygplanet mellan 0 och 50 timmar (figur 

14). 

 

 
Figur 14. PBDE i serum och arbetstid per vecka inne i flygplan månaden innan 

blodprov (ng/g fett). 

Endast en av respondenterna uppgav att inget arbete utförts inne i flygplan den 

senaste månaden, vilket kan tyda på att vederbörande haft semester. De övriga 

angav olika många timmars arbetstid och de bedöms därför ha varit i tjänst inför 

provtagningen. Något uppenbart samband mellan arbetad tid och totalmängd PBDE 

finns inte. 

 

6 DISKUSSION 

Undersökningen visar att det finns stora mängder PBDE och övriga BFR i flyg-

plan. Koncentrationerna i damm och luft är så höga att det handlar om nivåer som 

är större än i de flesta tidigare undersökningar. Det gäller särskilt i flygplanens 

lastrum och speciellt för den tekniska varianten pentaBDE. Men även dekaBDE 

och övriga typer av BFR förekommer i höga koncentrationer. 
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Substanserna härrör primärt från olika material i flygplanen, men i viss mån kan de 

även tillföras genom verksamhet, passagerare och personal. 

Såväl penta-, okta- och dekaBDE samt övriga BFR förekom i stora mängder, trots 

att olika begränsningar gällt sedan snart ett decennium. Anledningen är att de 

undersökta flygplanen byggdes innan begränsningarna infördes samt att lagstift-

ningen medger olika undantag, bl.a. för elektronik i flygplan. Det gör att även 

nyproducerade reservdelar fortfarande kan innehålla i övrigt reglerade substanser. 

Skillnaderna mellan de enskilda proven var stora och analysvärdena varierade 

mycket beroende på provtagningspunkt (damm), arbetsställe och arbetsuppgift 

(luft) samt individuellt (serum). 

Förhållandena i ett flygplan innebär att damm lätt kan spridas. Under flygning ger 

ventilationen upphov till stora luftrörelser samtidigt som personal och passagerare 

rör sig i kabinen. Vid markstopp rör sig städpersonal och teknisk personal i flyg-

planen och i samband med större serviceinsatser, t.ex. en C-check, medför demon-

teringen av detaljer i flygplanen att damm frigörs och sprids. Dammförekomsten, 

och dess sammansättning, kan variera mycket beroende på var ett prov tas och hur 

mycket damm som totalt förekommer i flygplanet, d.v.s. hur välstädat det är. 

Syftet med undersökningen var att kartlägga underhållspersonalens exponering. 

Dammproverna togs därför i de flesta fall på ställen vars åtkomst blivit möjlig först 

efter viss demontering av interiör- och konstruktionsdetaljer. Några dammprover 

från ”allmänna” miljöer togs inte. 

En koppling mellan förekomst av damm i olika delar av flygplanen och typ av 

kommersiellt flamskyddsmedel (penta-, okta-, dekaBDE) respektive övriga BFR 

finns. De högsta halterna av PBDE i damm fanns i flera prov från lastrummen. 

Jämfört med kabinproverna höll dessa prover betydligt högre halter av pentaBDE. 

För okta- och dekaBDE var det jämnare, även om de högsta halterna i enskilda 

prov också kom från lastrummen. Övriga BFR förekom i både lastrum och kabin, 

men i lägre halter än PBDEs. Den enskilt högsta halten utgjorde ett undantag och 

gällde HBCDD. Det handlade om ett prov från kabin med mycket höga halter som 

möjligen härrör från det isoleringsmaterial som finns mellan skrov och panel 

eftersom sådant material finns i direkt anslutning till frånluftdonet. 

Smedje et al. (2011) har visat att förekomsten av PBDE i både damm och luft vari-

erar mycket mellan olika flygplanstyper, samt mellan cockpit och kabin. När före-

komsten i Boeing 737 (summan av damm från cockpit och kabin) från den studien 
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betraktas visar det sig att den inbördes fördelningen mellan låg/medelbromerade 

PBDE, högbromerade PBDE, HBCDD, DBDPE och BTBPE är ungefär samma 

som i föreliggande studie. 

PBDE i damm som tidigare insamlats i flygplanskabiner under flygning 

(Christiansson et al. 2008) och de prover med kabindamm som nu analyserats 

innehåller liknande koncentrationer av så gott som alla kongener (tabell 6). 

De nu uppmätta halterna av PBDE och övriga BFR i damm från lastutrymmena 

(cargo) ger en annan bild av fördelningen, framförallt när det gäller koncentratio-

nerna av pentaPBD, som är mycket högre än i kabinproverna. När det gäller okta- 

och dekaPBD handlar det däremot om jämförbara koncentrationer. Övriga BFR är 

mer svårtolkade men flera prover från cargo uppvisade inga detekterbara halter av 

DBDPE och BTBPE. 

Jämfört med damm i bostäder och miljöer som daghem och kontor innehåller 

dammet i ett flygplan väsentligt högre halter av BFR (tabell 6). 

 

Tabell 6. PBDE i damm från flygplansunderhåll och några referensstudier (ng/g 

damm, medianvärden). 

 
28 47 99 100 153 154 183 209 HBCDD DBDPE BTBPE 

Boeing 737 189 13635 9665 2665 2027 1058 362 11267 3107 704 <LOQ 

Cargo 737 550 102048 50237 18110 2061 1977 474 13124 2996 477 <LOQ 

Kabin 737 81 5800 5463 961 549 249 362 11197 4037 1016 197 

 
           

Kabin (1) 140 3546 3840 904 502 367 488 17266 - - - 

            
Småhus (2) 1,3 42 52 - 6,6 - 12 320 100 - - 

Lägenheter (2) 0,8 37 66 - 7,8 - 11 1100 45 - - 

Kontor (2) 1,2 52 92 - 23 - 55 780 300 - - 

Daghem (2) 2,8 120 110 - 12 - 6,5 580 340 - - 

Hushåll (3) 0,7 26 58 7,9 4,7 4,6 2,3 158 - 42 3,6 

         
  

 
(1) Christiansson et al. (2008), (2) Thuresson et al. (2012), (3) Karlsson et al. (2007) 

    

Vid provtagning av luft påverkas resultatet av pumpens placering och dessutom ger 

personburen mätning ofta högre värden än stationär provtagning. Det gäller särskilt 

då själva arbetet alstrar, eller sprider, de ämnen som mätningen avser. 
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Luftprovtagningen utgick ifrån olika arbetsmoment i lastrum och kabin. Den över-

vägande delen av proverna togs i samband med bortmontering av interiör- eller 

konstruktionsdetaljer men några provtagningar genomfördes under uppbyggnads-

fasen. De medarbetare som bar personburen mätutrustning befann sig på samma 

plats under merparten av mätningen, men rörde sig också i hangarmiljön, t.ex. för 

att hämta utrustning. Det innebär att resultaten från personburna mätningar till viss 

del kan ha påverkats av damm från andra ställen än själva flygplanen. 

Koncentrationen av olika PBDE-kongener i luft varierade väldigt mycket beträf-

fande storleksordning och fördelning. Om proverna från lastrum och kabin sär-

behandlas visar det sig att skillnaden var väldigt stor. Summan mellan låg- och 

medelbromerade PBDE var 35550 pg/m3 för lastrum och 3570 pg/m3 för kabin. 

Förekomsten av dekaBDE var däremot mer jämn. 

Ett antal studier från olika verksamheter, miljöer och arbetsplatser i Sverige har 

använts som referenser (Thuresson et al. 2012; Sjödin et al. 2001). Vid en jäm-

förelse med dessa når halten av lågbromerade PBDE, HBCDD och DBDPE vid 

flygplansunderhåll upp till minst samma storleksordning som de tidigare högsta 

noteringarna. 

 

Tabell 7. PBDE och övriga BFR i luft vid flygplansunderhåll och olika referensstu-

dier (pg/m3, medianvärden). 

 
28 47 99 100 153 154 183 209 HBCDD DBDPE BTBPE 

Boeing 737 180 3256 1350 283 87 38 0 4061 13911 522 - 

Cargo 737 400 18428 13320 2655 375 377 0 3874 1524 939 - 

Kabin 737 127 2314 867 194 45 16 7 5886 26756 443 - 

            
F/D 737 (1)             6180* 801 408 27 9,0 

Kabin 737 (1)             1109* 137 67 <LOQ 4,0 

            Elektronikdemontering (2)**   1200 2600 250 3900 570 19000 36000 - - 20000 

Kretskortsmontering (2)**   350 150 41 19 7 53 220 - - 41 

            Småhus (3) 1,1 23 8,0 - 1,2 - 3,0 290 2,0 - - 

Lägenheter (3) 2,2 11 2,7 - 0,74 - 1,3 24 0 - - 

Kontor (3) 0,67 210 320 - 32 - 190 2000 0 - - 

Daghem (3) 3,4 110 26 - 1,2 - 6,6 1100 0 - - 

            
(1) Smedje et al. (2011), (2) Sjödin et al. (2001), (3) Thuresson et al. (2012).  

    *=summan av 10 låg/medel PBDE. ** = medelvärden. 
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I en tidigare studie (Smedje et al. 2011), där mätningar av luftburet damm under 

flygning med Boeing 737 gjorts visade det sig att den samlade halten av 10 olika 

kongener (BDE-17 – BDE-183) var cirka fem gånger högre i cockpit än i kabin. 

Vid en jämförelse med resultatet från föreliggande studie, som uppvisar ett likande 

mönster gällande lastrum och kabin, så handlar det dock om mycket lägre halter av 

såväl PBDE som övriga BFR. 

Om de värden som tidigare redovisats från demontering av elektronik används som 

referens så skiljer sig förekomsten av PBDE ganska mycket åt, troligen beroende 

på de olika material som finns i respektive miljö (figur 15). Vid flygplansunderhåll 

handlar det i första hand penta- och dekaBDE samt övriga BFR. 

 

 

Figur 15. PBDE och HBCDD i luft vid flygplansunderhåll och olika 

referensstudier (pg/m3, medianvärden). 

På samma sätt som diskussionen förts beträffande innehåll av PBDE i damm och 

luft används grupperingen penta-, okta- och dekaBDE när koncentrationer i serum 

betraktas. Vid en jämförelse med olika referensgrupper har tidigare resultat från 

Sverige och USA använts (figur 16). 
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Figur 16. Olika PBDE-kongeners koncentration i serum för flygmekaniker och 

olika referensgrupper, uttryckt som ng/g fett, medianvärden. 

Flygmekanikernas värden gällande lågbromerade PBDE (pentaBDE) var högre än 

de som konstaterats hos svensk allmänhet, men något lägre än gruppen som arbe-

tade med elektronikdemontering. Jämfört med amerikanska studier var flygmeka-

nikernas värden lägre, en tredjedel jämfört med amerikansk flygande personal och 

en tiondel jämfört med amerikansk allmänhet. 

När det gäller de högst bromerade kongenerna var halterna något högre bland 

flygmekanikerna än hos jämförelsegrupperna. 

Endast en kvinna ingick i undersökningen, och hennes halter skiljde sig inte från 

övrigas. Det är inte heller känt att det skulle vara några könsskillnader i upptag vid 

likartad exponering. 

Det finns undersökningar som visar att halveringstiden i serum varierar mellan 

olika kongener. Generellt gäller att låga- och medelbromerade kongener är mer 

persistenta (Sjödin et al. 2003) medan kongener med högre bromering har förhål-

landevis korta halveringstider. En studie har visat att halveringstiden för BDE-209 

var 15 dygn och BDE-183 var 94 dygn. (Thuresson et al. 2006). För pentaBDE är 

halveringstiden mycket längre och det handlar om många år. 

Det innebär att de högbromerade kongenerna avspeglar den aktuella exponeringen 

medan de lågbromerade ger en bild av en kumulativ upplagring. 
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7 SLUTSATS 

De mekaniker och tekniker som arbetar med flygplansservice riskerar att utsättas 

för en yrkesmässig exponering med periodvis höga halter av PBDE och andra 

BFR. Men de individuella halterna av BFR i blod speglar inte den rikliga mängd 

BFR som förekommer i flygplanen. Anledningen kan vara att de mest riskutsatta 

arbetsmomenten, med höga halter BFR i luft, inte förekommer så ofta, inte är 

särskilt långvariga och dessutom inte utförs av alla medarbetare. 

Resultaten i den här studien bör kunna användas för att motivera förändringar av 

rutinerna gällande städning i allmänhet och dammsugning i synnerhet. Genom för-

bättrade städrutiner bör risken för exponering för BFR kunna reduceras avsevärt. 

Det handlar om att avlägsna damm genom dammsugning vid mer än ett tillfälle 

under varje C-check (som hittills). För att klara det måste rutiner fastställas, 

planering genomföras och tid avsättas, samtidigt som själva städuppgiften blir en 

naturlig del i verksamheten. 

Nytt damm bildas löpande och den viktigaste upptagningsvägen för BFR ansas 

vara nedsväljning av damm. Utöver förändringar av rutiner, med syfte att avlägsna 

damm, så är därför frågor rörande skyddsutrustning och personlig hygien nog så 

viktiga. Vid arbete i dammig miljö är användning av handskar och andningsskydd 

nödvändiga skyddsåtgärder. 

Noggrann handhygien och täta byten av arbetskläder bidrar också till en minskad 

risk för exponering och upptag, och även dessa frågor säkerställs bäst med hjälp av 

fastställda rutiner. 

Medarbetarnas motivation är till stor del avgörande för användningen av personlig 

skyddsutrustning, och resultatet av den här studien bör kunna bidra till en förhöjd 

medvetandegrad. Arbetsledningens roll är dessutom viktig att framhålla, inte minst 

när det gäller att tillse att fastställda skydds- och säkerhetsrutiner efterlevs. 
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