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Ventilationskontrollerna behöver reformeras
VVS-Forum ägnar till stor del sitt andra nummer 2018 åt olika
ventilationsfrågor, bland annat stöder de den obligatoriska
ventilationskontrollen (OVK). Vi på PP Polymer håller med. En
obligatorisk ventilationskontroll är mycket bra och behövs
verkligen. Tyvärr har dagens OVK blivit ett urvattnat
instrument, som borde upphöjas till att kontrollera
ventilation med avseende på hur lokalen används samt kopplas
ihop med en kontroll av inomhusluftens kvalitet.
Ett av föredragen på årskonferensen ”Healthy buildings 2017
Europé” som hölls 2-5 juli i Polen handlade om ”The Good, the
Bad and the Ventilation”. Pawel Wargocki beskrev vad
ventilation står för. Ventilation har uppfattats som den
parameter med vilken man kan styra inomhusluftens
förhållanden. Om man har hög genomloppshastighet på
ventilation så tas det automatiskt som ett tecken på att
inomhusklimatet är bra och om det är låg luftomsättning så är
luften dålig.
Så enkel är tyvärr inte verkligheten. Man måste dessutom ha
kunskap om vilka föroreningar eller ämnen som luften
innehåller. Ventilationen används idag också för att reglera
energiförbrukningen. Det är en balansgång och vi på PP Polymer
välkomnar debatten om en reformation kring OVK-systemet.
Vi vill föreslå att själva kontrollen förbättras rent tekniskt
och att man samtidigt inför ett kontrollsystem för
inomhusluftens
faktiska
kvalitet.
T
ex
med

luftkvalitetsmätningar. Stickprovskontroll med visst intervall
gör att man över tid bygger upp en databank och medför att det
blir enklare att spåra orsakerna när inomhusluftens kvalitet
upplevs dålig av brukarna. Detta tror vi skulle innebära att
fastighetsägare och ansvariga för skötsel av fastigheter tar
dessa kontroller på allvar och vidtar åtgärder om resultatet
så kräver.
I en undersökning som VVS-Forum utfört under 2017 hos
allmännyttiga bostadsföretag visade det sig att mer än hälften
av ventilationssystemen inte är godkända enligt OVK.
Intressant lista över farliga ämnen
Allmänt intressant information om hälsofarliga ämnen finns att
läsa i en studie där man sammanställt publicerat material
kring luftkvaliteten i olika bilars kupé. För att få
jämförelsematerial gällande de ämnen som medför risk för
människans hälsa jämförde man studier gjorda i inomhusluft.
Studien innehåller en noggrann genomgång av relevant forskning
och publicerade rapporter från stora delar av världen som
Japan, Kina, Polen, Danmark övriga EU och USA etc.
I bedömningen av hälsorisker i luften i bilars kupé har bland
annat danska EPAs undersökning av barns exponering av ämnen i
inomhusluft varit viktig. Den undersökningen visar ämnen som
kommer från mattor, byggnadsmaterial, inredning och leksaker i
barnkammare.
Utifrån denna övergripande sammanställning över hälsofarliga
ämnen gjorde man en hälsoriskbedömning. De farligaste ämnena
(som finns klassificerade inom EU och är harmoniserade efter
LCI-värden, Lowest Concentration of Interest) listas nedan med
hälsoeffekterna per ämne inom parentes.
Bensen
(canceriogen, ögon och andningsirritation)
Naftalen
(canceriogen, ögon och andningsirritation)
Formaldehyd
(canceriogen, ögon och andningsirritation)
Acrolein
(ögon och andningsirritation, vävnadsskada vid
långvarig exponering)
Krotonaldehyd(ögon och andningsirritation)
Fenol
(ögon och andningsirritation)

Denna studie bekräftar PP Polymers synsätt och stärker våra
rekommendationer när våra undersökningar i fastigheter visar
förekomst av de ämnen man klassificerade ovan. Man måste ta
närvaron av dem på stort allvar eftersom de tydligt innebär
hälsorisker, oavsett om det finns gränsvärden eller oavsett om
de når upp till arbetshygieniska gränsvärden eller inte.
Källa: The Dansih EPA/riskassessment of hazardous substances
in the indoor environment of cars – a pilot study.
Skärpta regler för hormonstörande Bisfenol A
Bisfenol A som redan finns med på EU’s kandidatlista
fastställs nu dessutom vara hormonstörande i miljön. Det
innebär att reglerna hårdnar kring användandet i
konsumentprodukter. Barn är särskilt utsatta och gränsvärdena
sänks kraftigt i hela EU. Bisfenol A får t ex inte överföras
överhuvudtaget till dricksvatten och livsmedel som riktar sig
till barn 0-3 år. Och för övriga grupper sänks gränsvärdet för
överföring från 600 µg BPA/kg till 50 µg BPA/kg livsmedel.
Dessutom omfattar lagen också lacker och ytskikt i
dricksvatten och livsmedelsförpackningar. De nya reglerna
börjar gälla 6 september 2018
Källa: www.vvs-forum.se/nyheter/2018/februari/
Bisfenol A – ny analys hos PP Polymer
Eftersom ämnet bisfenol A varit

föremål

undersökningar, se nedan, och visat sig
hälsoeffekter har vi investerat i utrustning
vårt laboratorium för att kunna erbjuda analys
Vi fastställer förekomst av ämnet och kan även
halter bisfenol A förekommer.
Kontakta oss gärna för mer information.
Läs mer:
Draft NTP CLARITY-BPA core study report
FDA-Erklärung
EFSA Veröffentlichung zum wissenschaftlichen
BPA-Bewertung
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