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Möjliga hälsokonsekvenser av 
luftföroreningar från Preemraff’s 

utbyggnad  



Bakgrund 

(Den icke-tekniska sammanfattningen av MKB A) 

Miljökonsekvensbeskrivningen avser Preem AB:s ansökan om tillstånd för utökad verksamhet och 

utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. Det befintliga raffinaderiet planeras att kompletteras med nya 

processanläggningar inom det s.k. ROCC-projektet (Residue Oil Conversion Complex). Syftet är att 

omvandla den tjockolja som idag produceras vid raffinaderiet till svavel- och metallfria 

fordonsdrivmedel. Genom de nya anläggningarna kommer i stort sett hela dagens produktion av 

tjockolja att kunna konverteras till diesel- och bensinkomponenter. Andelen tjockolja i produktmixen 

kommer då att minska från dagens ca 20 % till ca 2 %. Den kvarvarande tjockoljan kommer endast 

att innehålla små mängder svavel och metaller, eftersom dessa avskiljs i processen. Tjockoljan 

kommer därför att kunna användas som lågsvavligt fartygsbränsle. Tekniken för den nya 

anläggningen kallas slurry hydrocracking.  Svavlet i den tjockolja som kommer att processas i de nya 

anläggningarna, kommer till stor del att avskiljas vid raffinaderiet genom en mycket effektiv 

svavelåtervinning. Svavlet tas till vara i fast eller flytande form. Det blir en produkt som går till bl.a. 

kemiindustrin, istället för att släppas ut i omgivningen som svaveldioxid då drivmedel och oljor 

förbränns vid användning i samhället.   

Den maximala genomströmningen avses att öka från dagens tillståndsgivna 11,4 miljoner ton till 

13,9 miljoner ton per år. Med genomströmning avses använd mängd råolja såväl som förnybar 

råvara, halvfabrikat, naturgas och blandningskomponenter.  Att i framtiden begränsa klimatpåverkan 

från produkterna är en viktig del i projektet. I takt med att mer förnybara råvaror blir tillgängliga på 

marknaden i större mängder kommer möjligheterna att producera fossilfria drivmedel att öka. De 

planerade nya anläggningarna kommer i framtiden att kunna processa olika förnybara råvaror till 

drivmedel.  Förutom nya processanläggningar och ny processutrustning vid raffinaderiet ingår ny 

kringutrustning och nya system i projektet. Bland annat tillkommer ett system för havsvattenkylning, 

nya tankar, byggande och upprustning av kajer, samt ett system för att möjliggöra leverans av ökade 

mängder restvärme. Dessutom tillkommer förändringar i befintliga tankparker. För att klara större 

mängder avloppsvatten vid ett utbyggt raffinaderi behövs en kapacitetsökning i det befintliga 

vattenreningsverket. 

“RAFFINADERIETS PÅVERKAN PÅ LUFTKVALITETEN OCH EFFEKTER PÅ MÄNNISKORS HÄLSA  

Genom den förändring som planeras i raffinaderiet, förväntas utsläppen till luft från raffinaderiet att 

öka, vilket förväntas ge ökade bidrag till halter av luftföroreningar i närområdet. Störst ökning 

kommer det att bli för svaveldioxid, uppskattningsvis som mest en dubblering jämfört med idag.  

Halterna av svaveldioxid i området är i nuläget låga. Även om utsläppen vid normaldrift ökar jämfört 

med nuläget förväntas därför inga överskridanden av miljökvalitetsnormer eller miljömål komma att 

ske.  Vid ett utbyggt raffinaderi kommer utsläppen av kväveoxider att öka något jämfört med de 

mängder som man idag har tillstånd för. De framtida halterna av kvävedioxid i raffinaderiets 

omgivningar kommer inte att överskrida vare sig miljökvalitetsnormer eller miljömål.  För stoft 

bedöms utsläppen och raffinaderiets bidrag till halter av partiklar i närområdet att minska vid ett 

utbyggt raffinaderi. Detta förväntas bli följden av åtgärder under 2017 på den katalytiska krackern 

(FCC). Raffinaderiet är dessutom av förhållandevis liten betydelse för partikelhalterna i närområdet; i 

nuläget står raffinaderiet endast för någon enstaka procent av den totala stofthalten i omgivningen. 

Den största andelen partiklar i omgivningarna härrör från källor i andra länder i Europa.  För flyktiga 

organiska kolväten (VOC) baseras bedömningarna av luftkvaliteten i närområdet, och raffinaderiets 

bidrag till denna, i huvudsak på de mätningar som har gjorts kring raffinaderiet. Utsläppen av VOC 

bedöms komma att öka med ca en femtedel jämfört med idag vid ett utbyggt raffinaderi. 



Bedömningen är att inga överskridande av fastställda normer riskeras. Under tioårsperioden 1995–

2004 inträffade ett antal fall av leukemi i närområdet, fler än vad som kunde förväntas. Som en följd 

av detta inleddes under 2007–2008 omfattande mätningar i området samt en rad andra studier. 

Utifrån utredningarna drog Miljömedicinskt centrum i Västra Götalandsregionen slutsatsen att det 

mest sannolikt handlade om en slumpvis förhöjd frekvens av sjukdomsfall, även om man inte helt 

kunde utesluta att det fanns någon faktor relaterad till historiska utsläpp från Preemraff Lysekil som 

bidragit. Senare års uppföljningar har inte förändrat denna slutsats. Generellt bedöms 

luftföroreningshalterna i området kring raffinaderiet inte ge upphov till några risker för effekter på 

människors hälsa. Detta gäller svaveldioxid, kvävedioxid, partiklar och kolväten, såväl i nuläget som 

vid ett utbyggt raffinaderi. 

[Härefter fortsätter den icke-tekniska sammanfattningen med potentiella effekter på buller, dålig 

lukt, klimatpåverkan, effekter på havsmiljö och andra effekter på ekosystemtjänster]. 

  



Utredningens syfte  

Fokus på den här utredningen är endast att kommentera hur byggandet av en ny ROCC-anläggning 

vid Preemraff, Lysekil, skulle kunna påverka luftkvaliteten och därmed hälsan hos de personer som 

bor i närheten.  

Utredningen har gjorts av Docent Ebba Malmqvist på Arbets- och Miljömedicin, Lunds universitet. 

Utredningen har sakgranskats av Docent Anna Oudin på Arbets- och Miljömedicin, Lunds universitet, 

Lektor Christina Isaxon, Ergonomi och Aerosolteknologi, Lunds Tekniska Högskola. Input har fåtts av 

Prof. em. Tom Bellander på Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet. Det är dock enbart 

huvudförfattaren som bär ansvaret för utredningens innehåll.  

I kapitel 1 kommenteras dagens halter och hur nivåerna skulle kunna påverkas av en nybyggnad i 

relation till andra nivåer och riskvärden. I kapitel 2 utvärderas om leukemifallen i närheten av 

anläggningen skulle mest troligen vara slumpmässiga eller inte. 

 

Kapitel 1. Halter i nuläge och i ett utbyggt scenario av de utvalda luftföroreningarna 

- redovisade fakta samt faktafel 

Metod kapitel 1 

De halter som finns i nuläget och vid den föreslagna utbyggnaden som beskrivs i MKB har studerats i 

relation till andra halter som nämns i MKB och i relation till data som tagits fram av Lysekils kommun 

och i andra kommuners årliga luftkvalitetsrapporter samt data från Naturvårdsverket. Halterna har 

sedan satts i samband av den sammanlagda bevisbördan och riktlinjer från WHO och vårt svenska 

miljömål Frisk Luft.   

Svaveldioxider 

Svaveldioxid (SO2) uppstår bland annat vid förbränning av fossila ämnen, och är en hostretande gas 

vilket kan göra att t.ex. astmatiker får andningsbesvär. Tack vare intensivt miljöarbete har halterna 

av svaveldioxid i Sverige på senare år sjunkit och det totala utsläppet låg 2018 på 17 000 ton 

(Naturvårdsverket, 2020). Man räknar med att de nya processerna Preemraff söker utbyggnad för, 

ungefär kommer att dubblera utsläppen av svavel vid en normaldrift (påstående på sidan 239 MKB 

A) jämfört med i dagens nivåer. Även påstående i den icke-tekniska sammanfattningen: Störst 

ökning kommer det att bli för svaveldioxid, uppskattningsvis som mest en dubblering jämfört med 

idag. 

Jämför man dagens halter så kommer en ökning att ske från 239 ton till 800 ton per år (tabell 7 MKB 

A).  Denna utsläppsökning har nedräknats med tekniska lösningar i (MKB bilaga D), så de nya 

siffrorna bör ligga på 239 ton i nuläget mot 720 ton (egen nedräkning med 10%). Detta måste nog 

ändå snarare ses som en tredubbling mot nuläget än påstådda dubblering.  

Vidare står det i MKB A, att en utbyggnad kommer att innebära att de nya processanläggningarna vid 

normal drift beräknas ge ett utsläpp av ca 0,3 ton svavel per dagA. Vid ett större drifthaveri, till 

exempel på grund av ett totalt elbortfall, blir dock utsläppet mycket högre. På grund av den stora 

volymen av mycket varma produkter i reaktorerna, krävs då en omfattande avledning till fackla för 

 
A Även de 0,3 ton svavel per dag bör kanske nedräknas med 10% men eftersom det bara finns en decimal har 
jag inte kunnat göra det  



att säkerställa anläggningen. En enda sådan händelse leder uppskattningsvis till ett utsläpp på ca 80 

ton svavel (vilket motsvarar 9 månaders normal drift). Vid tillfällen när stoppet sker i den aktuella 

ROCC-anläggningen kan WHO:s riktvärde för högsta dygnsmedelvärde av svaveldioxid komma att 

överskridas i nordost och öster om anläggningen. Vid normalväder så skulle människor närmaste 

nordost och öster om anläggningen kunna utsättas för halter mellan 20–40 µg/m3 SO2.  Om 

vindförhållande skulle vara ogynnsamma, så skulle människor som befinner sig närmast i öster och 

nordost utsättas för halter på 100µg/m3.  WHO:s riktlinjer för dygnsmedelvärde ligger på 20 µg/m3. 

WHO:s riktlinje är utformad för att skydda våra andningsorgan då man sett att till exempel 

astmatiker får mer symtom även efter mycket kort exponering (WHO, 2005). Här argumenterar man 

i MKB att detta riktvärde inte är aktuellt:  

Däremot kan överskridande ske av WHO:s rekommenderade riktvärde på 20 µg/m3 som anges som 

ett högsta dygnsmedelvärde för att skydda känsliga grupper. Detta riktvärde är härlett ur resultaten 

från epidemiologiska studier i andra miljöer än svensk bakgrundsluft och med en mer kontinuerlig 

exponering av befolkningen för högre haltnivåer, med mer oxiderande förhållanden samt högre 

partikelhalter i atmosfären. Det är därför tveksamt om riktvärdet är tillämpligt för att värdera 

situationen i området kring Preemraff vid tillfällen med driftstörningar (MKB A). 

Huruvida riktvärdet ska stå sig oberoende av andra ämnen har dock utvärderats av REVIHAAP i fråga 

C7 bland annat. REVIHAAP (Review of evidence on health aspects of air pollution) var ett WHO-

projekt för att se hur kunskapsläget hade förändrats från riktvärdena sattes 2005 till 2013. Här 

hävdar man att riktvärdet för svaveldioxid ska stå sig oberoende av andra ämnen, oxiderande eller 

ej. Man menar att kunskapen även baseras på mer kontrollerade kammarstudier. Vidare har man, 

med ny kunskap, åter analyserat en del av resultaten från tidigare epidemiologiska studier, även från 

så kallade interventionsstudier, och justerat för andra ämnen som förekommer i urban miljö. 

Effekterna på astmatiker kvarstår i de epidemiologiska studierna och även andra respiratoriska 

effekter, som interventionsstudierna visat, kvarstår. De enda ämnen vars effekter var svåra att 

särskilja från effekter från svaveldioxid i interventionsstudierna var nickel och vanadium, vilket även 

borde vara förekommande i denna miljö. Den sammanvägda evidensen var att riktvärdet för 

korttidseffekter kan kvarstå oberoende av andra ämnen (REVIHAAP, 2013).  

Effekterna av utsläppen från svaveldioxid på människors hälsa bedöms som ringa, sammanfattas det 

i MKB A och D). Här bör tilläggas att de är ringa såvida inga driftstörningar i ROCC sker, då känsliga 

grupper som astmatiker som befinner sig nordost eller öster om anläggningen kan få förvärrade 

symptom eftersom halterna då riskerar att bli upp till dubbelt så höga som WHO:s riktlinje vid 

normalt väder och upp till 5 gånger så höga som WHO:s riktlinje vid oturlig vindriktning.  

Kväveoxider  

Kvävedioxid (NO2) är en gas som uppkommer vid ofullständig förbränning av bland annat fossil olja. 

Tillsammans med syremolekylen i luft (O2) kan NO2 med hjälp av solstrålning ombildas till 

kvävemonoxid (NO) och ozon. Summan av NO och NO2 kallas för kväveoxider (NOx). 

I tabell 25 MKB A nämns att årsmedelvärdet av halterna av NO2 i Preemraff-området och området 

runt Lahälla bedöms ligga runt 4 µg/m3. Detta skiljer sig stort från kommunens egen 

luftkvalitetsrapport som nämner att kommunens område med högsta halter befinner sig nära 

Preemraff´s hamn och har ett årsmedelvärde på 17 µg/m3 (Luft i väst, 2020). Att diskrepansen skulle 

förklaras till huvudsak av NO bedöms som orimlig. Vi har därför kontaktat Luft i väst. De 

kommenterar att siffrorna, som presenteras i MKB A, endast härrör Preemraff’s produktion. MKB 

har inte räknat in bakgrundshalt eller de stora lokala utsläppen av NO2 som kommer från de fartyg 



som ska till och från Preemraff och redovisar därför inte totala halter (skriftlig kommunikation Luft i 

väst, 2020).  

I den nya ansökan bedöms att halterna av NO2 från ROCC-anläggningen kommer att öka med 30% 
B(sidan 240 MKB A).  Eftersom anläggningen även ska ta in en större mängd råolja så borde 

beräkning även ha skett av ökande transporter. Från MKB A kan man utläsa att fartygen inte alltid 

blir fler, utan större. Rimligen borde ett större fartyg kräva mer bränsle och således ökade NOx-

utsläpp. Med utgångspunkt i de totalhalter som modellerats av Luft i Väst med tillskott av fler 

transporter och ROCC-anläggningens utsläpp, kan det finns en större risk att miljömålet Frisk Luft 

inte längre kommer att uppnås. (Miljömål Frisk Luft har ett årsmedelvärde för NO2 på 20 µg/m3 och 

finns för att skydda särskilt känsliga grupper som barn, gravida, äldre och sjuka) (Naturvårdsverket, 

2020).  

  

 
B respektive dubbleras skrivs också på samma sida men här är formuleringen lite för otydlig-baserat på 
utsläppsiffrorna 750 ton mot ursprungliga 574 så verkar siffrorna 30% stämma bättre. 



Lättflyktiga organiska ämnen (VOC:er) 

Medelvärdet för den totala mängden VOC:er var 3 500 ton per år för åren 2010–2015. VOC-

utsläppet från Preemraff är generellt lika, från 2015 och 10 år bakåt (tabell 86). Halten av VOC från 

2007 kan därför fortfarande anses vara representativa skriver man i MKB. VOC:erna består till stor 

del av icke-reaktiva alkankolväten som inte anses hälsovådliga, medan en mindre del innehåller mer 

reaktiva alkenkolväten som eten och propen samt aromatiska kolväten som bensen. De senare har 

kända cancerogena egenskaper - bensen i sig och eten och propen först när de omvandlas i kroppen 

till etenoxid och propenoxid. Halterna av 1,3-butadien var visserligen 20% högre närmare 

raffinaderiet än vid referensområden men långt under eventuella risknivåer (tabell 27 MKB A).  Det 

finns även andra kolväten med cancerogena egenskaper som teoretiskt sett borde förekomma enligt 

en undersökning (SGI 2020), men data om dessa saknas i denna MKB.  

Utbyggnaden kommer att innebära ökade utsläpp med 4150 ton VOC mot dagens 3455 ton per år. 

Det finns såklart osäkerheter i scenarier, störst osäkerhet verkar finnas i att förutspå scenarier utav 

kolväten (MKB A). Resonemanget bygger på data från leverantörerna av de nya komponenterna för 

utbyggnaden men de reella sifforna vid drift är osäkra, nämner de. Dessa kan vara högre under en 

intrimningsperiod och sedan minska när systemet är intrimmat (MKB A). Vi har här utgått från 

samma resonemang som i MKB. Om bräkningar baserar sig på emissionsfaktorer från leverantörer så 

finns det indikationer på att detta kan leda till en större underestimering av halter, när man jämfört 

emissionsfaktorer med uppmätt data ibland har (Hoyt and Raun 2015). Vi kan inte säga om det är 

fallet här. Utifrån redovisade halter har modellerade halter tagits fram för de som bor närmast 

Preemraff (bilaga 2).  

Bensen: Bensen har varit klassificerat som cancerogent sedan 1979, vid den senaste utvärderingen 

av International Agency for Research on Cancer hos WHO (IARC) noterade man effekter även vid de 

lägre halter som kan uppstå vid utomhusmiljö (Loomis et al. 2017). Fast man sedan 1800-talets slut 

misstänkt att bensen är ett möjligt benmärgsgift så har vägen till reglering varit lång och vindlande, 

till en kostnad av oräkneliga dödsfall av leukemi bland arbetare. De första fallen man 

uppmärksammade var unga kvinnor i Sverige som tillverkade cykeldäck i slutet av 1800-talet 

(Santessen 1897). 1948 publicerades data som visade att det enda säkra gränsvärdet för bensen var 

noll på grund av dess mycket toxiska inverkan på benmärgen (API, 1948). 1977 gjordes den första 

epidemiologiska studien, Pliofilmkohorten, på gummiarbetare (Infante, 1977). Efter detta försökte 

man i USA införa riktvärden för arbetare, vilka ständigt motarbetades i domstolar, först 11 år senare 

fann OSHA (Occupational Safety and Health Administration) en möjlighet att sätta ett riktvärde som 

visserligen mest baserades på ekonomisk möjlighet och som innebar en ”acceptabel” risk på att 1 av 

100 arbetare kunde dö av leukemi. En risk som senare visade sig grovt underskatta antalet cancerfall 

(Hayes, 1997). Sedan dess har samma kamp förts där ny forskning har visat sig att bensen är farligare 

än man trott vid lägre doser än vi trott men industrin har, likt klimatfrågan och cigarrettrökning, 

ifrågasatt kausaliteten i studierna, drivit långa rättsprocesser mot riktvärden och än idag förklaras 

leukemifall som slumpmässiga utav industrin (European Environment Agency, 2002).  

Utsläppen av bensen vid Preemraff har successivt ökat mellan 2011 och 2015 - från 39 ton per år 

2011 till 74 ton per år 2015. Det finns inga nyare mätningar av bensen i utomhusluften bland de 

boende i närområdet sedan den förra utbyggnaden. Uppmätta halter av bensen låg på ett 

årsmedelvärde på 0,5 µg/m3 2007 och på 0,6 µg/m3 2003–2004 vid Lahälla nära Preemraff (sidan 

184–185 i MKB A). Som jämförelse använder man i MKB även femton år gamla mätningar i urban 

miljö som då låg på mellan 1-3 µg/m3  (MKB A sida 184) utan att ta i beräkning att dessa halter har 

minskat med åren samtidigt som utsläppen från Preemraff varit i stort sett konstanta eller ökande 

och nu förväntas öka mer. En mer ärlig beskrivning skulle ha varit att säga att halterna av bensen vid 



Preemraff’s omgivningar vid en utbyggnad kommer högst sannolikt att överstiga de nivåer eller ligga 

lika de halter man nuförtiden kan se även vid de mest trafikutsatta lägena i en stad. Bensenhalterna i 

en storstad som Malmö låg 2019 på 0,4 µg/m3 i den mest förorenade gatumiljön vid Dalaplan 

(Malmö Stad, 2019), i Stockholm låg bensenhalterna på 0,4 µg/m3 i urban bakgrund, respektive 0,6 

µg/m3 på hårt trafikerade Hornsgatan 2019 C där stora åtgärder görs för att minska exponeringen 

(Stockholm Stad och SLB Analys, 2020). Mätningar i urban bakgrundshalt har även gjorts i 

Naturvårdsverkets HÄMI-projekt där den senaste mätningen är från 2016. De senaste mätningarna 

låg då på 0,7 µg/m3 som medelvärde i Stockholm 2015 och 0,5 µg/m3 i Lindesberg 2016 (IMM, 2015, 

AMM Örebro 2016).  Tidigare HÄMI-data kan inte längre anses representativt givet den starkt 

nedåtgående bensentrenden i urban miljö.   

Att halterna har sjunkit så mycket i stadsmiljö beror på att man aktivt reglerat benseninnehållet i 

bensin, en ändring av användning av bränsletyp kan också påverka. Eftersom källorna till bensen 

skiljer sig åt mellan raffinaderiet och trafikmiljön, och endast den ena av dessa miljöer har haft 

kraftigt sjunkande halter så är jämförelsen, medvetet eller inte, direkt missvisande. Om VOC-

halterna, inklusive bensen med den nya ROCC-tekniken istället väntas öka, vilket kommer att ske 

med utbyggnaden, så kan man förvänta sig en omvänd trend där de boende nära Preemraff får en 

ökad exponering. När jämförelser i MKB:n görs med halter i urban miljö bör detta göras med dagens 

urbana bensenhalter för att kunna relatera med Preemraff’s halter i nuläget och kommande halter 

till följd av utbyggnaden.  

Eten och propen: eten och propen, är i sig inte bevisat cancerogena, men de omvandlas i kroppen till 

etenoxid och propenoxid, vilket är ämnen som vi vet är cancerogena (IARC, 2013). Vid Lahälla låg 

eten och propen på årsmedelvärden av 1 respektive 1,3 µg/m3 (tabell 27 MKB A). Halterna av eten 

visade sig ligga på ungefär dubbelt så hög nivå som vid de andra stationerna som Preemraff ansåg 

jämförbara. Halterna av propen låg på ungefär 6 gånger genomsnittet. Innan 2008 fanns en 

precisering av miljömålet Frisk Luft på 1 µg/m3 för eten, detta byttes ut mot butadien eftersom det 

fanns för få mätningar på eten att det var svårt att följa upp. Medicinska lågrisknivåer för propen är 

1,7–17 µg/m3 (MKB A). Vilka halter som kan vara skadliga är dock mycket osäkert då evidensen 

baseras på djurstudier och epidemiologiska studier saknas (Axelsson et al. 2008; IARC, 2013). Det 

man kan uttala sig om är att halterna av eten och propen sticker ut mot miljöer utan detta 

punktutsläpp och att halterna kan ligga på eller nära möjliga risknivåer. Om VOC-halterna tillåts 

öka med tillståndet för den nya ROCC-tekniken kan vi förvänta oss ökade halter av eten och propen. 

Hur stor denna ökning blir går inte att säga då data på enskilda VOC-ämnens ökning saknas. En stor 

del av den totala halten av VOC:er består av icke-reaktiva alkankolväten så ett överslag utan denna 

data kan ge gravt fel hälsoskattningar både uppåt och nedåt.  

  

 
CC Halterna på Birger Jarlsgatan låg på 1 µg/m3 men låg nära en bensinstation och påverkades för mycket av 
bensinångorna där för att anses representativ skriver SLB Analys och Stockholm Stad på sidan 35 (Stockholm 
Stad och SLB Analys, 2020) 



Kapitel 2. Leukemirisk av oljeraffinaderiets luftutsläpp 

Slutsatsen Miljömedicinskt centrum vid Västra Götalandsregionen har dragit av alla hittills utförda 

utredningar gällande förekomst av cancer i närområdet till Preemraff Lysekil är att anhopningen av 

leukemifallen mest sannolikt handlade om en slumpvis förhöjd frekvens av sjukdomsfall. Senare års 

uppföljningar, både i området och hos anställda, har inte förändrat denna slutsats (MKB A och D). 

Metod  

För att bedöma om leukemirisken associerad med luftutsläpp från Preemraff mest sannolikt är 

slumpmässig eller inte har olika metoder använts. Först, har de statistiska sambanden utvärderats i 

de vetenskapliga artiklarna(Barregard, Holmberg, and Sallsten 2009) och AMM-rapporterna som 

undersökt dessa samband.  Sedan har litteratursökningen utvidgats till att omfatta övriga relevanta 

rapporter som nämns i underlaget ovan och om effekter likande dem i Lysekil kan hittas vid liknande 

exponeringar i andra områden. Jag har här letat efter meta-analyser på bland annat Pubmed 

rörande leukemi och befolkningens exponering av luftföroreningar från oljeraffinaderier. Jag har 

särskilt vägt in data från områden med liknande miljölagstiftning. Sökorden var både ”Oil 

refinery/petrochemical OCH leukaemia/leukemia” och ”Refinery/petrochemical OCH cancer”. 

Därefter har jag uteslutit yrkesexponeringar. Tre relevanta systematiska sammanställningar eller 

meta-analyser hittades som berörde den aktuella exponeringen och leukemi och presenteras 

här(Domingo et al. 2020; Lin et al. 2020; Jephcote et al. 2020). Vid en vidare genomgång ansågs 

studien av Lin et al (2020) som mest representativ för denna industri. Vidare har det gjorts en 

genomgång av kunskapsläget baserat Bradford Hill kriterierna som syftar till att bland annat skilja 

slumpfynd av association mot troligen kausala samband (Ioannidis 2016; Hill 2015).  

Slutsatsen är att det är troligare att leukemieffekterna uppstått p g a kausala samband än av 

slumpmässiga. Underlaget för denna slutsats presenteras nedan: 

Studier av boende nära raffinaderiet och leukemirisk 

I studier utförda av Arbets- och Miljömedicin i Göteborg så fann man att de som bor i närheten av 

oljeraffinaderiet, i Brastads och Lyse församling, hade en statistiskt säkerställd ökad risk för leukemi 

(Barregård et al. 2009, 2016). Den första studien gällde fall från 1995–2004, då man fann 19 fall mot 

förväntade 8,6, alltså mer än dubbelt så många än förväntat, detta resultat är statistiskt säkerställt 

(Barregård et al. 2009). Man undersökte även mycket gediget om det fanns andra faktorer som 

kunde påverka risken, såsom yrkesexponering eller boendemiljö, men inga skillnader kunde hittas 

som kunde förklara den dubblerade risken i området nära raffinaderiet (Barregård et al. 2007). Man 

genomförde även mätningar av ett litet antal av de möjliga cancerogena ämnen som släpps ut av 

oljeraffinaderier. Utav ämnena man mätte, fann man inga halter höga nog som med den dåvarande 

samlade kunskapen självklart kunde förklara effekterna, man hävdade dock att det kunde finnas fler 

ämnen som kan orsaka cancer än de få man mätt (Barregård et al. 2006). Trots detta gick Preemraff 

inte vidare med mätningar av fler ämnen vad vi har kunnat hitta.  

När man senare följde fall från 2005–2014 fanns fortfarande en ökad risk för leukemi, den här 

gången var fallen 16 mot förväntade 12,7, men fallen var för få för att den förhöjda mängden skulle 

kunna säkerställas statistiskt. När forskarna däremot slog ihop samtliga fall av leukemi i Brastad och 

Lyse under åren 1975–2014, hade man ett underlag stort nog för att uttala sig statistiskt, och man 

fann då 49 fall mot förväntade 35,1. Detta gav ett statistiskt säkerställt resultat med en relativ risk 

det vill säga kvot mellan antal fall och förväntat antal fall på 1.40 (95% konfidensintervall 1,03–1,84) 

(Barregård et al. 2016). Det statistiska p-värdet i Barregård et al. 2009 var 0,02 för hela 30-

årsperioden och 0,001 för den senare 10-årsperioden. Även om p-värde bara är en samlad del av en 



bedömning så är p-värdet ett statistiskt mått på sannolikheten att noll-hypotesen (här: att det inte 

finns något samband mellan raffinaderiets luftutsläpp och ökad risk för leukemi) är sann givet våra 

observationer, förenklat kan man säga att det är ett mått på hur sannolikt det är att slumpen 

förklarar våra resultat.  Ett p-värde på 0.02 här innebär till exempel att det är 2% sannolikhet att 

observera de förhöjda antalet leukemifall, eller en ännu större förhöjning, om det var så att det de 

facto inte var en faktisk förhöjning. Ett p-värde på 0,001 innebär alltså att samma sannolikhet är 

0,1%, vilket får anses som mycket lågt. Vi har även studerat om det skulle kunna vara ett fynd av så 

kallad massignifikans som kan uppstå om man studerar många frågeställningar samtidigt, t.ex. om 

man studerade samband mellan väldigt många cancerformer eller många exponeringar samtidigt, 

men det är inte fallet här. P-värdet i sig är bara en liten del av en grundlig bedömning. Vi har även 

studerat om det är rimligt att klustret av leukemifall runt Preemraff i den tidigare studien (Barregård 

et al. 2009) utifrån en klusteranalys av Goodman et al., där rekommendationer gavs för att särskilja 

kluster utav miljöfaktorer, slump eller andra orsaker om infektioner (Goodman et al. 2014). Deras 

rekommendationer är att särskilja om man först identifierade ett kluster och sedan letade efter 

möjliga miljöfaktorer eller om klustret upptäcktes när man utförde en epidemiologisk studie med en 

tydlig och inte bred frågeställning. Andra faktorer som kan påverka är om man har dålig koll på om 

fallen verkligen har bott i området den tid det tar för sjukdomsutvecklingen, eller om 

diagnosticeringen av fall kan påverkas geografiskt. Vidare rekommenderar de att man fortsätter att 

följa fallen för att se om det är en fortsatt ökning av fall. Man rekommenderar också att man 

studerar om infektioner i området kan vara en förklaring till det identifierade cancerklustret. 

Preemraffstudien identifierade klustret i de två närmaste församlingarna som en del av en klart 

avgränsad studie, diagnosticeringen av fall skiljer sig inte åt från jämförande områden, fallen har 

bott i området tillräcklig tid, det har funnits en fortsatt ökning av fall. Eftersom man har jämfört med 

församlingar i närheten och inte på en bredare kommunnivå och befolkningen därför delar samma 

affärer och andra infrastrukturer för samhällsservice verkar det inte troligt att en infektion bara 

skulle drabba två mindre församlingar.  Vi har även bedömt möjligheten av att detta är ett 

slumpfynd genom Bradford Hill-kriterierna för kausala samband mellan hälsoeffekter och 

exponering(Ioannidis 2016; Hill 2015).  

Bradford Hill-kriterier  

Strength (styrka) 

Ju starkare samband man ser, desto större är sannolikheten att det inte är ett slumpfynd. Här såg 

man ett statistiskt säkerställt samband på 1,40, ett starkt samband för att vara en miljöexponering.  

Consistency (reproducerbarhet) 

Vid riskbedömningar kan man dock fortfarande behöva fler studier för att säkerställa att de fynd 

man ser inte är slumpmässiga. Då är det så kallade ”Consistency”-kriteriet man använder för att 

bevisa en effekt. Man brukar då leta efter meta-analyser eller översiktsartiklar där forskare väger 

samman resultat av liknande studier. Finns det liknande leukemi-effekter för boenden runt 

oljeraffinaderier i andra områden? Här vill man kanske speciellt titta på de områden som har 

liknande miljölagstiftning. Tre översiktsartiklar inom ämnet kom ut i våras, alla tre drog slutsatsen att 

den sammanlagda evidensen stödjer ett samband mellan leukemi och att bo nära oljeraffinaderier (i 

Jephcote et al. 2020, Domingo et al. 2020 även liknande petrokemisk industri). En av 

översiktsartiklarna publicerades av en mycket välrenommerad grupp från Harvard. I denna 

översiktsstudie  fann Harvardgruppen  att effekterna man sett i Lysekil var mycket lika de som hittats 

i andra studier, se figur 1 nedan (Lin et al. 2020). I en sammanvägning av alla studier Harvardgruppen 

analyserat fann man att det fanns en statistiskt säkerställd ökad risk av leukemi för boenden i 



närheten av oljeraffinaderier och liknande petrokemisk industri. Alla studier som ingick i meta-

analysen studerades för att se om de höll en tillräckligt hög kvalité och Harvardgruppen valde även 

att ta med studien från Barregård et al. 2005 som en studie med tillräckligt pålitligt resultat. Även en 

översiktsartikel från Domingo et al. (2020) och en från Jephcote et al. (2020) fann att det verkade 

finnas en förhöjd cancerrisk, särskilt leukemi, för boenden nära en oljeindustri (Domingo et al. 2020; 

Jephcote et al. 2020). Dessutom visar andra uträkningar från Harvard att den icke utvinnande 

oljeindustrin i Sverige potentiellt kan kosta Sverige 30 lungcancerfall årligen (Lin et al. 2018). 

Tabell 1, här visas effekterna av de olika studierna som vägdes samman i meta-analysen av Lin et al 

2020 (med godkännande av användning från Lin et al.) 

 

 

Specificitet 

Med hjälp av detta kriterium bedömer man om det man ser är en väldigt specifik effekt i en väldigt 

specifik befolkning, alltså en effekt som inte verkar ha en någon annan rimligare förklaring. Här har 

Barregård et al. 2007 gjort ett gediget arbete med att leta efter andra möjliga förklaringar och inte 

hittat några. Befolkningen där man ser effekt är de som befinner sig i det området som borde ha 

högst exponering enligt rådande vindriktning. Om utsläppen från Preemraff rent teoretiskt skulle ha 

orsakat leukemifallen så borde även liknande effekter ha setts bland de som arbetade i yrken där 

man kan förvänta sig en större exponering såsom operatörer. I en studie av Järvholm et al. 1997 fann 

de en 3-4 gånger ökad risk för leukemi för de som arbetade som operatörer vid oljeraffinaderierna 

på västkusten, inklusive Preemraff, jämfört med förväntat antal (Järvholm et al. 1997). Vid en 

uppföljning av Järvholms studie fann man fortfarande en ökad leukemirisk med 10 fall jämfört med 

de förväntade 6 fallen. Risken var 3 gånger högre än normalt hos de jobbade innan 1975 mot de som 

jobbade efter 1975 vilka hade dubblad risk (Nilsson et al. 2013). 

Barregård et al. (2009) har i studien jämfört antal leukemifall i församlingarna, Lyse och Branstad, 

som ligger närmast raffinaderiet (se figur 1) med liknande församlingar som bedöms vara 



oexponerade. Lyse och Branstads församlingars leukemifall har även jämförts med hela Västsveriges 

fall. Alla leukemifallen under 1995–2004 hade flyttat in till området under observationstiden och alla 

bodde inom 2-5 km radie från raffinaderiet. Alltså finns det en hög specificitet både gällande 

exponering och andra möjliga störfaktorer.  

 

Temporalitet (rätt i tiden) 

En exponering måste ha skett innan man ser en effekt och detta gäller särskilt för cancer som kan ta 

lång tid att utveckla och där det inte är lämpligt att mäta exponering och utfall samtidigt. Leukemi 

tar ca 8-20 år att utveckla (Linet and Bailey 1981). Studierna i området tittade på exponering som 

skedde i god tid innan man såg en cancereffekt. Barregård et al. 2007 och 2009 såg att i stort sett 

alla leukemifall hade bott väldigt länge på samma plats. Översiktsartiklarna såg också en större 

sammanhängande effekt i de studier där man hade en lång exponering innan effekt (Domingo et al 

2020, Lin et al. 2020, (Jephcote et al. 2020).  

Biologisk gradient  

Med detta kriterium studerar man om effekterna ökar med exponeringen, vilket är mindre komplext 

för ämnen med ett förväntas linjärt samband, men kan bli mer komplext om sambanden inte är 

linjära. Vissa ämnen kan ha en annan lutning på kurvan mellan effekt och exponering, så kallade dos-

responssamband i MKB kallad kvantitativa samband. 

 I MKB A sidan 227 görs bedömningen av Preemraff att det är osannolikt att anledningen till 

sjukdomsfallen skulle vara bensen eller andra cancerogena ämnen i luft var främst baserad på den 

kunskap man har om det kvantitativa sambandet mellan risk för leukemi och exponering för bensen 

och andra misstänkta ämnen. Med dessa samband skulle i storleksordningen mindre än 1 fall uppstå 

under tioårsperioden 2005–2014 i närområdet.   

Här har man antaget ett linjärt samband där man extrapolerat högdosexponerade gummiarbetare 

från Pliofilmkohorten till lågexponerade med en lågdosexponering från omgivningsmiljö (Barregård 

et al. 2009). Vi kommenterar här att det berörda kvantitativa sambandet mellan bensen och leukemi 

bygger på mått i en studie gummiarbetare (Infante 1977). Eftersom Pliofilmkohorten har legat till 

grund för de kvantitativa sambanden och såldes riktvärden så har det pågått många försök från 

industrin att påverka resultaten och den ingående data (Smith 2010; Infante 2013). Liknande försök 

med manipulering av data har även upptäckts i Shells studie om bensenexponering vid deras 

Raffinaderiets placering markeras 

ungefärligt av pilen, det rosa 

området och det gråa området är 

församlingar där leukemifallen var 

fler jämfört både med de fem 

omgivande församlingarna och hela 
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oljeraffinaderier (Egilman et al. 2007). När man sedan ska extrapolera de kvantitativa sambanden 

från Pliofilmkohorten till en lågdosexponering blir effekterna beroende av om sambandet mellan 

dos-respons kan antas vara linjärt eller inte. Det kvantitativa sambandet har också starkt kritiserats 

för att underskatta cancerriskerna (European Environment Agency, 2002. Det finns idag många 

toxikologiska studier som tvärtom visar på en supralinjär effekt av bensen vid lågdoshalter (vidare 

sammanställda i Barregård et al. 2009). Något som sedan dess även stöds av nya statistiska 

beräkningar av dos-responssamband mellan bensen och leukemi (Vlaanderen et al. 2010). Nyare 

sammanställningar av evidensen vid lågdosexponering verkar inte heller finna ett tröskelvärde för 

effekt mellan bensen och leukemi (Smith 2010). Något oljeindustrin visserligen visste redan 1948 då 

en rapport kom ut att ett riktvärde för bensen borde ligga på noll (API, 1948). 

Kunskapen är dock mindre om de kvantitativa sambanden mellan leukemi och bensen från 

omgivningsmiljö, särskilt för vuxna. Det finns en studie från Danmark som såg en effekt av 

kvävedioxider och akut myeolid leukemi (Raaschou-Nielsen et al. 2016). Här fick de använda 

kvävedioxid som ett exponeringsmått på trafikexponering där de tror att den bidragande 

luftföroreningen kan vara bensen men att tillräckligt bra exponeringsmått så långt tillbaka saknades. 

Men studier finns för bensen och barnleukemi i urban miljö där exponeringstiden innan sjukdom är 

kortare och det därför varit lättare att beräkna exponeringsmått. Här finner man i en metaanalys 

publicerad i den ansedda tidskriften Environmental Health Perspective liknande kvantitativa 

samband (Filippini et al. 2019) mellan bensen och leukemi som de i Preemraffstudien (Barregård et 

al 2009, 2016). Bland annat ingick en studie om barnleukemi och exponering för bensen i där 

effekter sågs redan vid halter över 1,3 µg/m3 (Houot et al. 2015). Detta talar emot att man kan 

förkasta Preemraffstudien som mest sannolikt slump baserat på det kvantitativa sambandet dvs att 

bensenhalterna skulle vara för låga för att framkalla denna effekt. Givet MKB:s kommentar så borde 

även dessa studier förkastas men flera av dem är gjorda av erkända forskare i väl ansedda tidskrifter. 

Se figur 2, för att se dos-responskurvan mellan bensen och leukemi i Filippini et al 2019.  

 



 

En annan sak som kan nämnas i det här sammanhanget är att man förlitar sig på mätningar under en 

relativt kort tid, enstaka veckomätningar under 2003–2004 och 2007 för en kumulativ exponering 

som sträcker sig lång tid tillbaka. Nu har vi bara skrivit om bensen och kvantitativa samband, att 

uttala oss om kvantitativa samband av andra cancerogena ämnen i luft generellt bör varken vi eller 

författarna till MKB:n då man bara mätt ett litet antal. Än en större anledning att väga in 

försiktighetsprincipen och Miljöbalkens omvända bevisbörda innan man förkastar fynden om 

leukemi hos boende i församlingarna närmast Preemraff.  

 

Plausibility (rimlighet) 

Figur 2, figur och figurtext av 

Filippini et al. 2019 (får 

användas för icke-kommersiellt 

bruk). Dose–response meta-

analysis of childhood leukemia 

risk from benzene exposure for 

(A) all leukemias (Crosignani et 

al. 2004; Heck et al. 

2014; Houot et al. 2015; Janitz 

et al. 2017; Raaschou-Nielsen et 

al. 2018; Vinceti et al. 2012), (B) 

acute lymphoblastic leukemia 

only (Crosignani et al. 

2004; Heck et al. 2014; Houot et 

al. 2015; Janitz et al. 

2017; Raaschou-Nielsen et al. 

2018; Vinceti et al. 2012), and 

(C) acute myeloid leukemia only 

(Heck et al. 2014; Houot et al. 

2015; Janitz et al. 

2017; Raaschou-Nielsen et al. 

2018; Vinceti et al. 2012). Spline 

curve (black solid line) with 95% 

confidence limits (gray dashed 

lines). RR, risk ratio. 
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Med detta kriterium studerar man om det finns en rimlig förklaring mellan exponering och effekt. 

Många ämnen som släpps ut vid ett oljeraffinaderi har visat sig vara cancerogena (Pearce et al. 

2015), exempelvis bensen, eten och propen (de två senare efter omvandlingen i kroppen till 

etenoxid och propenoxid). Men det förekommer även hundratals andra kolväten, såsom polycykliska 

aromatiska kolväten (PAH), och metaller vid liknande industrier, men här vet vi inte omfattningen.  

En annan faktor som stöder rimligheten i fynden är att inga ökade leukemifall fanns när raffinaderiet 

just hade startat (det krävs en tid mellan exponering och utveckling av cancer) (Barregård et al. 

2009) 

Experiment 

Experimentet här skulle innebära att man stängde ner Preemraff´s anläggning under den tid det tar 

för cancer att utvecklas för att se om leukemifallen återgår till det normala. Det är inget vi har 

kunnat bedöma här. 

Analogi 

Här ska man bedöma om liknande exponeringar har gett samma resultat och evidensen är stark för 

luftföroreningars påverkan på cancer generellt både genom epidemiologisk evidens och evidens från 

djur- och cellstudier (Cohen et al. 2017; WHO 2016; Loomis et al. 2013).  

Slutsats 

Vår slutsats är att vi finner att det finns viss evidens för att det kan finnas ett orsakssamband mellan 

Preemraff’s utsläpp och en ökad risk för leukemi, även om man aldrig helt kan utesluta slumpen, så 

är den ganska osannolik i detta fall. Eftersom det finns en stor osäkerhet för hur mycket bensen som 

befolkningen redan utsatts för historiskt och det är den kumulativa dosen som kan vara skadlig bör 

försiktighetsprincipen råda från att exponera befolkningen ytterligare. Vidare finns det en viss risk 

för andra hälsorisker till exempel korttidseffekter av svaveldioxid vid ett driftstopp.  

Begränsningar 

De positiva effekterna av den nya anläggningen är att producera renare bränslen för främst fartyg i 

och med hårdare krav på svavelinnehåll. Detta kommer att leda till avsevärt minskade utsläpp av 

svavel, kväveoxider, VOC:er och metaller då fartygen använder produkten. Hur mycket denna 

minskning i sin tur påverkar vår hälsa är ju beroende av hur ofta fartyget befinner sig nära land. Den 

mesta förbränningen kommer ske längre bort från land än att emissionerna kan påverka hälsan hos 

boende på fastlandet - detta sagt utan att förringa de hälsoproblem sjöfartens utsläpp bidrar till i 

och nära vissa hamnstäder eller sjöfartsleder.  Denna utredning har inte vägt effekterna vid 

slutanvändning mot dem hos boende nära anläggningen. Om vi använder exemplet från MKB, att 

utsläppen av partiklar bara är en liten del av den totala summan, så kommer slutprodukten från just 

det här raffinaderiet påverka en liten del av den sammanlagda summan av luftföroreningar från hela 

marknadens bränsle. Fokus på denna utredning är enbart på om den planerade utbyggnaden 

kommer att påverka den lokala befolkningen hälsa.  

Luftföroreningar som inte tagits upp 

Vi har inte kommenterat partiklar, eller stoft som det kallas i denna MKB, eftersom det här inte 

bedöms vara några ökade halter med nuläget. Baserat på mätningar på andra platser med liknande 

industrier förekommer även andra cancerogena kolväten som (till exempel toluen, etylbensen, och 

xylen) och metaller. Vilka nivåer omgivningen utsätts för är ännu inte kartlagt i Lysekil. Den 

kontinuerliga förbränningen för energiproduktion i anläggningen sker i gasform på ett sådant sätt att 



metallutsläpp troligen inte är ett problem, enligt MKB. Metallutsläpp sker främst från den sk 

crackern och består då av bly, nickel, vanadium, krom, zink och koppar i kg per år. Bidraget av 

metaller vid fackling, som används vid driftstörningar, är osäkert. En annan luftförorening som inte 

tas upp är ozon, vilket bildas vid reaktioner mellan syre och både kvävedioxid och VOC:er. Ozon är 

hälsovådligt, men kan inte utredas här på grund av brist på data.  

Kopplingen mellan raffinaderiet och klimatpåverkan, innehåller inte någon koppling till hälsoeffekter 

som kan utredas här trots att ansökan gäller att släppa ut 2,7 miljoner ton per år. I argumenten 

används också att en omställning kommer att ske till biobränslen, men varför denna anläggning, som 

syftar till att ta bort svavel, då skulle behövas är högst osäkert. En av de största fördelarna med 

biobränslen är att råvaruprodukten nästan inte innehåller något svavel. Denna anläggning, som 

MKB:n avser, bör alltså främst ses som en investering i förädling av fossila bränslen, inget annat.  
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