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Asbest, riskmiljöer idag, mätningar

Per Leanderson
Arbets- och miljömedicin i Linköping
23 november 2018

https://www.eea.europa.eu/publications/environmental_issue_report_2001_22

Asbest och latenstid för mesoteliom (lungsäckscancer)
Import av asbest till Storbritannien och förväntat antal dödsfall i mesoteliom (från sid. 52 i länken nedan)

Man har slutat använda asbest men patienter med 
asbestrelaterad sjuklighet kommer att finnas länge.
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https://www.youtube.com/watch?v=7hEWCtyir2g

Tobak 

Mera “Late Lessons from Early Warnings” 

Asbest 

https://www.youtube.com/watch?v=Paml0G3G8cE

Smog 

https://www.youtube.com/watch?v=M054Q334o4s

European Environment Agency (EEA)
https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2

https://www.eea.europa.eu/publications/environmental_issue_report_2001_22

Nya dåligt testade kemikalier och/eller verksamheter…
– Ibland blir det fel och så blir folk sjuka…. 

Försiktighetsprincipen – betrakta nya 
kemikalier eller ämnen som farliga om man inte 
visat på motsatsen.

Dagbrott i Québec där man fram till 2010 utvann vit asbets
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Eternit – cement armerad med vit asbest (krysotil)

”Ren” vit asbest (krysotil)Samhället Asbestos i Québec 45.8018014, -71.9651683

Mg3(Si2O5)(OH)4

https://www.mindat.org/min-975.html

Krysotil – vit asbest
Den mest vanligt använda.

Jeffrey Mine ("Johns-Manville Mine"), Asbestos, Les Sources RCM, Estrie, Québec, Canada

https://www.mindat.org/loc-581.html
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https://da.se/2012/08/asbestutvinning-aterupptas-i-kanada/
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McCulloch J. Saving the Asbestos Industry, 1960 to 2006. Public Health Rep. 2006; 121(5): 609–614.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1564458/pdf/phr121000609.pdf

http://www.preventcancernow.ca/justice-denied-mistreatment-of-former-canadian-asbestos-workers-continues-today/
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Riskmiljöer 

Så mår våra hus Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m., Boverket, 2009
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2009/sa_mar_vara_hus.pdf

Asbest i; ventilationskanaler, kakelfix och -fog, golvplattor, runt rör, som 
brandskyddsisolering vid värmekällor och som fasad- och takbeklädnad (eternit).

https://www.prevent.se/kemiguiden/uppslagsboken/speciella-krav-for-vissa-kemiska-produkter-och-amnen-/asbest/asbest-matning/

Kontroll
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Ur Gränsvärdeslistan, AFS 2018:1
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2018-1.pdf

Gränsvärden

I AFS 2006:01 finns föreskrifter som gäller verksamheter där risk finns för 
exponering av asbest och asbesthaltigt damm. 

Gäller för företag samt personer som utsätts för asbesten inom sitt yrke.

Några exempel på regler är:

 Generellt gäller att tillstånd från Arbetsmiljöverket krävs innan asbestsanering kan påbörjas.
 Personer som ska arbeta med asbestsanering ska ha genomgått utbildning.
 Särskilda regler gäller för övervakning av personer som arbetar med asbest.
 Asbesthaltigt damm får ej spridas.
 Asbesthaltigt avfall ska lämnas på särskilda deponier.
 I Sverige måste material asbestsaneras om det innehåller 1 viktsprocent asbest eller mer.

AFS 2006:01, Asbest: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/asbest-foreskrifter-afs2006-1.pdf?hl=AFS%202006:01

Regler
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