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PCB  I  LYSRØRARMATURER
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PCB – Polyklorerte Bifenyler - fantes ikke på jorden for åtti-nitti år siden. I dag finnes det spor av dette
stoffet i jordsmonnet og på havbunnen, i planter, dyr og mennesker over hele verden.
PCB er et industrikjemikalie som ble utviklet på 1920-tallet. På grunn av sine egenskaper som: 
god elektrisk isolasjonsevne, kjemisk og termisk stabilitet, lite korrosjonsdannende, gode 
smøreegenskaper, lavt damptrykk og lite brennbarhet, var den et godt egnet produkt på mange
områder. Disse produktene, som bl.a omfattet selvkopierende papir, elektronisk utstyr og bygg-
produkter, avga PCB til omgivelsene mens de var i bruk. Når de ble kastet, utgjorde de en varig 
forurensningskilde.

Det skumle med PCB er at det ikke er akutt giftig. Vi merker ikke at vi blir forgiftet, men over tid kan
det gi endringer i kroppens immunforsvar, forplantningsevne, hormonbalanse, skader på hud og lever,
samt at det kan fremkalle kreft. Fostre og spedbarn er mest følsomme for PCB. Giften tas opp i krop-
pen ved berøring eller innånding, og lagres i fettvev. 
PCB konsentreres i næringskjeden, der rovdyr og mennesker står øverst. Et eksempel på dette er
Norges største ugle, hubroen, som er høyt oppe i næringskjeden. Den har så mye PCB i seg at den går
under kategorien spesialavfall (mer enn 50 ppm tilsvarer 50mg PCB per Kg materiale), og skal sendes
til Finland for destruksjon, da de har godkjente anlegg for dette. Et annet eksempel er at en liten kon-
densator i et lysarmatur kan forgifte 30 milliarder liter vann (30 millioner kubikkmeter).

PCB  vurderes som en av verdens farligste miljøgifter, og i Norge står stoffet på listen over
prioriterte miljøgifter der utslippene skal stanses innen år 2008.

Det er et myndighetskrav at kondensatorer i innendørs lysrørarmaturer produsert fra og
med 1965 til og med 1979 skal fjernes, dersom det ikke kan dokumenteres at de likevel er
PCB-frie. Forbudet gjelder fra 1. januar 2008.
For utendørs belysning er fristen satt til 1. juli 2008.

I bygninger oppført i tidsrommet 1950 - 1980 ble det som regel benyttet PCB-holdige materialer i
enkelte installasjoner og konstruksjoner. Disse finnes hovedsakelig i offentlige og private næringsbygg,
men kan også finnes i boliger, garasjer og lignende. PCB-holdige kondensatorer i belysningsanlegg kan
også forekomme i bygninger som er oppført eller rehabilitert i perioden 1980 -1984. 
Det er ingen krav om utskifting av armaturer produsert fra og med 1980. Det er ikke gitt at det er
PCB-holdige kondensatorer i alle lysrørarmaturer produsert før 1980. Det finnes unntak. Besparelsen 
på vedlikeholdsbudsjettet kan bli betydelig hvis det ikke kan påvises PCB i kondensatoren. 

Kartlegging av PCB-holdige lysarmaturer skjer ved visuell inspeksjon og/eller ved analyse. 
Analyse krever demontering av kondensator og innsending av denne til godkjent laboratorium.
Demontering av armatur eller kondensator tilkoplet strøm må skje i samarbeid med autorisert 
installatør, eller personer godkjent for dette arbeidet.
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Det finnes ulike måter å fjerne PCB-holdige kondensatorer i lysrørarmaturer på:

1. Kun skifte ut den PCB-holdige kondensatoren i armaturen. Vi vil gjøre oppmerksom på at man ikke
oppnår noe enøk-gevinst eller enøk-støtte ved å velge dette alternativet, etter vår vurdering en
ufornuftig og uøkonomisk løsning.

2. Bruke en ”kit-løsning” som enkelte leverandører har. Her beholdes den eksisterende armaturkassen.
All innmat blir fjernet og erstattet av ny armaturinnmat tilpasset eksisterende kasse. Dette er 
spesielt aktuelt der følgekostnadene blir betydelige. Med følgekostnader menes for eksempel 
omgjøring / ny himling, omgjøring av ventilasjonsanlegg, malerarbeider, etc. 

3. Skifte ut lysrørarmaturen i sin helhet til lavenergiarmaturer (T-5 lysrørarmatur).

Moderne belysningsutstyr har flere fordeler: ca. 20 %  lavere energiforbruk, store forbedringer på
optikk, og reflektorer som gir et høyere lysutbytte. Dette kombinert med moderne reguleringsteknikk
gir den største energigevinsten etter vår mening. Beregninger som er utført viser besparelser på 
40 - 70 % av el-forbruket som går til belysning. I yrkesbygg utgjør lysbruken ca. 20 - 50 % 
av el-forbruket. Antall nye armaturer kan i mange tilfeller reduseres og likevel tilfredsstille minimum-
skravet til lysstyrke (lux) i rommet. Kort sagt, man trenger færre lysarmaturer som gir mer lys og
bruker mindre strøm. Nye lysrør har en levetid på ca.15.000 timer, mot de gamle ca. 9.000 timer. 
Ved å gjøre dette kan man få reduserte driftskostnader og slipper hyppig skifting av lysrør.        

PCB-holdige armaturer innendørs skal være skiftet ut før 1. januar 2008.  
For å sikre forsvarlig håndtering av PCB-holdige kondensatorer som skal fjernes er det opprettet en
ordning for innlevering av kasserte lysarmaturer gjennom EE-ordningen. EE-avfall i et lysrørarmatur er
lysrørene, som inneholder kvikksølv og PCB-holdige kondensatorer. 
EE-ordningen er en innsamlingsordning for elektrisk og elektronisk avfall, og er gratis.
Kostnader til transport til oppsamlingsplass må imidlertid dekkes av avfallsbesitter (byggeier).

Oslo, 20.04.2007 
for OPAK AS

Tom Grøttumsbråten
ingeniør
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