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Nyhetsbrev nr 4

2010-02-26

Snön lyser vit på taken
Nyhetsbrevsläsar´n är vaken
Glömmer en stund att för brödfödan gno
Startar computern med varsam klo
Skriver till oss, to me and for yo
…

Om luften står still under taken,
Skriv en rapport om den saken!
Men skriv kort, högst en kvarts A4-sida. Säkert har du några intressanta innemiljöerfarenheter
eller tankar som kan intressera oss andra i SWESIAQ. Skicka till nyhetsbrevet@swesiaq.se.
Kalendarium
2010-03-16--17 Sveriges Energiting 2010, Stockholmsmässan Älvsjö
Sveriges Energiting är en årlig mötesplats där över 600 föreläsningar presenteras under två
dagar. Energimyndigheten är arrangör tillsammans med Elsäkerhetsverket.
I år har forskningsrådet Formas en session den 16 mars med temat: Miljöteknik - från forskning till affär (session 9). Den tar sin utgångspunkt i en forskningssatsning på miljöteknik
som Formas har gjort tillsammans med näringslivet, VINNOVA och Energimyndigheten.
Elva energirelaterade forskningsprojekt presenteras av forskare och företag som ingår i
projekten. Gå in på hemsidan www.sverigesenergiting.se
2010-03-10 Innemiljö för Miljöinspektörer – tillsyn och måluppfyllelse. IVL, Stockholm
IVL i Stockholm anordnar flera heldagskurser om innemiljö (se nedan också). Mer
information om kurserna finns på www.kunskap.ivl.se .
2010-03-25 Hållbara saneringar av förorenade byggnader. Norrköping. Workshop anordnad
av nätverket Förorenade byggnader
Förorenade byggnader är ett rikstäckande, tematiskt nätverk inom Renare mark. Nätverkets
syfte är att vara ett forum för att främja utvecklingen inom undersökning, riskbedömning och
åtgärder av förorenade byggnader. Den 25 mars anordnas en workshop i Arbetets museum i
Norrköping om hållbara saneringar av förorenade byggnader. Under 2010 hålls även fyra
temamöten via telefon och Netviewer då vi diskuterar riktvärden för inomhusluft, provtagningsstrategier, återanvändning och åtgärdsmöjligheter. Nätverket Förorenade byggnader
ser stora fördelar att samarbeta med SWESIAQ och vill önska SWESIAQ:s medlemmar
varmt välkomna till nätverkets workshop och temadiskussioner. Anmälan är möjlig direkt till
ann-kristin.karlsson@wspgroup.se, tfn 086886057 t.o.m. den 5 mars. Läs mer på
www.renaremark.se/temaavdelningar/byggnader.

2010-04-15 SWESIAQ:s kombinerade års- och vårmöte, Lustikulla, Stockholm
Ett måste för alla SWESIAQ-medlemmar! Det kommer att bli en heldag (kl 9-16) med föredrag, diskussioner och årsmötesförhandlingar. Vi kommer att ta upp sanering av byggnader ur
olika perspektiv och följa upp hur det har gått för våra arbetsgrupper. Vi avslutar med årsmötesförhandlingar. Bocka av i almanackan och fundera över vilka du vill ha i styrelsen.
Avgiften för att delta i allt utom årsmötet är 500:- inkl. kaffe för- och eftermiddag. Men,
medlemmar går gratis och att bli medlem kostar från och med 2010 bara 250:- per år.
Bricklunch finns på Lustikulla och den får alla (även medlemmar) betala själva. Du hittar en
blankett för medlemsansökan på www.swesiaq.se/SWESIAQ_ansokan.pdf. Vill Du bli
medlem – fyll i och skicka in blanketten till oss. Anmäl dig sedan till vår-/årsmötet genom att
skicka e-post till arsmote2010@swesiaq.se . Välkommen!
2010-04-21 Innemiljö för fastighetsförvaltare. IVL, Stockholm
Heldagskurs. Mer information finns på www.kunskap.ivl.se .
2010-05-19 Materialval och innemiljö för arkitekter och byggnadskonstruktörer IVL, Sthlm
Heldagskurs. Mer information finns på www.kunskap.ivl.se .

Referat
Bo Glas: Avhandling om metodologiska aspekter på ospecifika innemiljöbesvär.
I avhandlingen förs flera intressanta diskussioner runt samband mellan exponering och besvär
i problembyggnader som det inte finns plats att kommentera här. I en undersökning mätte man
mer än 100 olika ämnen i åtta byggnader. För de flesta ämnena varierade halterna mer inom
byggnaderna än mellan byggnaderna. Det enda ämne för vilket man fann samband mellan
exponering och besvär var ozon. De personer som hade besvär hade lägre halter av ozon än
de besvärsfria, något som ev. kan ses som stöd för hypotesen att vid reaktioner mellan ozon
och vissa VOC-typer bildas särskilt irriterande luftföroreningar (som förbrukar ozonet). Du
kan ladda ner avhandlingen på http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:285169
Anders Lundin
Allergifakta 2010
I årets Allergifakta från Astma och Allergi Förbundet
ges dels en översikt av den senaste svenska forskningen
på allergiområdet, dels en specialgranskning av miljön
på allergiförskolor jämfört med vanliga förskolor.
Beställ eller ladda ned pdf från förbundets sida
www.astmaoallergiforbundet.se/Infomaterial/.
Rosmari Johansson

Pronet: EU-projekt för att ta fram goda exempel på hur man kan förbättra innemiljön
Huvudsyftet med Pronet-projektet (Pollution Reduction Options NETwork)
har varit att ta fram och utvärdera interventioner i syfte att förbättra inomhusmiljön “Indoor
Air Quality” samt minska trafikrelaterade hälsorisker. Projektet avslutades 2009 och har
resulterat i en trevlig hemsida där man kan klicka sig fram till några exempel på positiva
interventioner. Texten är på engelska. Du hittar Pronet på www.proneteurope.eu.
Anders Lundin

Från styrelsen
Vid SWESIAQ:s workshop i november om Sanering av byggnader med skadad innemiljö
bildades tre arbetsgrupper som ska arbeta med olika aspekter av sanering av skadade
byggnader. Grupperna ska avge rapporter vid SWESIAQ:s vårmöte 15 april. Arbetet i
grupperna sker i form av telefonmöten via internet. Om du vill delta i arbetet kan du ta
kontakt med någon av grupperna:
 Sanering av lokaler och bohag: sanering_bohag@swesiaq.se (se nedan också!)
 Sanering av krypgrunder: krypgrunder@swesiaq.se
 Sanering med kemiska ämnen: sanering_kemi@swesiaq.se
Lägesrapport från arbetsgruppen för Sanering av lokaler och bohag.
Saneringsgruppen har haft 4 sammanträden över nätet. 11 personer har suttit var och en på sin
kammare med headset och dator livligt diskuterande riktlinjer för hur en professionell sanering skall gå till. Många yrkesgrupper är representerade: arbetsmiljöingenjör, skadeutredare,
avfuktningsexperter, byggnadsingenjörer, laboratoriefolk och naturligtvis saneringsentreprenörer. Resultatet av vårt arbete kommer att presenteras den 15 april. Vi har 4 platser kvar i
mötesprogrammet, man kan högst vara 15. Nästa sammanträde handlar om utbildning för
sanerare, hälsoaspekter av mögel, kontrollprovtagning, laboratorieanalyser och kvalitetssäkring. Vi har klarat av den grundläggande texten när det gäller skadeutredarens åtgärdsplan
och personligt skydd och omgivningsskydd. Vi ser framför oss att andelen lyckade saneringar
kommer att öka under förutsättning att fastighetsägare beställer sanering enligt de riktlinjer vi
tar fram. Vill du vara med och påverka/bidra med din expertis är du välkommen att höra av
dig till bjorn.malarstig@anoZona.com.
Björn Mälarstig

Om du inte vill stå med som prenumerant på nyhetsbrevet: Skriv till nyhetsbrevet@swesiaq.se

