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Angående avsaknaden av riktlinjer för luftkvalitet i badanläggningar
- Öppet brev till Socialstyrelsen och Boverket
När miljö- och hälsoskyddsnämnder genomför tillsyn använder vi bland annat Socialstyrelsens råd för
Bassängbad SOSFS 2004:7. Mycket litet sägs i denna om lägstanivå på luftkvalitet. Specifika krav på
ventilationens utformning saknas också helt i Boverkets föreskrifter. Detta försvårar tillsynen och
riskerar dessutom att kravnivån ställs mycket olika mot verksamhetsutövare med badanläggningar i
olika kommuner.

Det krävs tydligare lagstiftning
Den ramlagstiftning och de funktionskrav som idag finns för den som bygger och ska driva en
badanläggning, är otillräcklig. Bassängnätverket önskar liknande kvalitetskrav för luft i
badanläggningar som det finns för badvattenkvalitet. Det behövs också specifika krav på
ventilationens utformning; redan vid planeringsstadiet ska man tillgodose god luftutbyteseffektivitet
i zonen där badande och personal vistas genom planering av friskluftsintag.
Om regelverken saknas eller är alltför otydliga blir det ohållbart både för verksamhetsutövare och
tillsynsmyndigheter.

Hälsoeffekter
I ett seminarium anordnat i november 2012 av en arbetsgrupp inom Miljösamverkan i Stockholms
län, Bassängnätverket, lades fokus på ventilation i badanläggningar. Deltog vid seminariet gjorde
representanter för både Socialstyrelsen och Boverket. Föreläsningar gavs av experter på
ventilationsutformning, hur fuktskador ska undvikas samt om luftföroreningars hälsoeffekter i
simhallar.
Det som framkom om hälsoeffekter var mycket nedslående. I de undersökningar som gjorts bland
badhuspersonal och aktiva simmare i Sverige gällde att ända upp till 25 procent av de mest aktiva
simmarna och närmare hälften av badhuspersonalen led av problem kopplat till brister i luftkvaliteten i simhallar. Vidare framkom att det riktvärde WHO har för exempelvis trikloramin i luft, är
långt över den nivå där akuta effekter på hälsan uppstår hos badande och badhuspersonal.

Bassängnätverket menar sammanfattningsvis att det för
badanläggningar krävs:
-

riktvärden för luftkvalitet
krav på teknisk utformning av ventilation
forskning på luftkvalitet och hälsoeffekter

Bassängnätverket vill framföra att dessa aspekter bör beaktas bl.a. i den revidering av allmänna råd
för bassängbad som enligt Socialstyrelsen förslag ska ske 2015. Bassängnätverket deltar gärna i en
sådan revidering.
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