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SWESIAQ:s vårmöte 21 mars 

Vårt kombinerade vår- och årsmöte hålls nästa år i 

Lund vid Centre for Healthy Indoor Environments (CHIE). 

Två intressanta föreläsningar är redan inbokade: 

- Hillevi Hemphäla, forskare i synergonomi, talar om 

hur belysning påverkar oss, vad menas med rätt 

belysning, vilka lampor bör vi använda, hur farligt är 

bländning och flimmer. 

- Joakim Pagels, forskare i aerosolteknologi Lunds 

universitet, talar om luftrenare och partikelformiga 

luftföroreningar – om olika typer av partikelluft-

renare, deras prestanda och vanliga missförstånd. 

Boka in 21 mars för nya perspektiv på innemiljön. 

Mötet blir kostnadsfritt, mer information i nästa 

nyhetsbrev! 

Inomhusmiljö i skolan och förskolan 

 

Den uppskattade konferensen Inomhusmiljö i skolan 

och förskolan (hölls i Stockholm 3-4 oktober) kommer 

tillbaka 7-8 februari. Som SWESIAQ-medlem får du 

15 % rabatt. Ansök om medlemskap i förväg (via vår 

hemsida). Anmäl dig före 22 december på Ability 
Partners hemsida för ett ännu bättre pris! 

Luftkvalitet i bostäder i Kalifornien 
SWESIAQ-stipendiaten Fredrik Domhagen refererar 

en av presentationerna vid årets AIVC-konferens (Air 

Infiltration and Ventilation Centre). 

Konferensen hölls den 13-14 september i Nottingham, 

England. En av sessionerna på konferensen handlade 

om ventilationssystem och luftkvalitet. Iain Walker 

(Lawrence Berkeley National Lab., Berkeley, USA) pre-

senterade där preliminära resultat från en omfattande 

fältstudie som påbörjats på kaliforniska bostäder 

byggda efter 2008 då den kaliforniska nationella stan-

darden uppdaterades (Assessing Occupant and Out-

door Air Impacts on Indoor Air Quality in New Cali-

fornia Homes, Iain S. Walker et al). Totalt ska mät-

ningar utföras på 70 hushåll där de resultat som presen-

terades var från 16 hushåll. I studien mättes bland 

annat halter av olika föroreningar samt ventilations-

flöden i bostäderna. Mätresultat samlades in för varje 

bostad under en veckas tid. 

De flesta bostäderna hade frånluftsventilation med 

genomsnittliga luftflöden som låg ungefär 50 % över 

kraven. Intressant var att samtliga bostäder utom en 

hade ventilationen avstängd innan mätningarna påbör-

jades. Viktigt att notera är att enligt de riktlinjer som 

tillämpades ska ventilationen enkelt kunna stängas av 

och sättas på av de boende. De boende tillfrågades och 

flera påstod sig veta hur ventilationssystemet fungera-

de men hade trots detta valt att stänga av det. Ventila-

tionen var däremot igång under mätningarna. 

PM2.5 (luftburna partiklar mindre än 2.5 μm) mättes 

både i bostäderna och utomhus. Resultaten visar att de 

genomsnittliga halterna var högre utomhus (5.3 μg/m3) 

än inomhus (3.6 μg/m3) vilket tyder på att utomhus-

luften är den huvudsakliga källan till PM2.5. 

CO2-koncentrationerna (medel över en timme) var 

högst i sovrummen (622 ppm) där anledningen tros 

vara att sovrumsdörren normalt är stängd över natten. 

Koncentrationer av formaldehyd mättes i sovrum och 

vardagsrum. Halterna i flera bostäder låg nära högsta 

rekommenderade värdet från den kaliforniska myndig-

heten för hälsa och miljö som är 55 μg/m3 (tim-medel-

värde, som långtidsmedelvärde rekommenderas i Kali-

fornien ett så lågt värde som 9 μg/m3!). Detta kan jäm-

föras med WHO Europe som rekommenderar att hal-

terna inte tillåts överstiga 100 μg/m3 (medel över 30 

minuter). Beräkningar, som tar hänsyn 

till luftläckage, visar att ökad ventila-

tion är en bra metod för att sänka hal-

terna av formaldehyd. 

Fredrik Domhagen, doktorand vid 

Byggnadsteknologi, Chalmers 

Alla läsare är välkomna att skriva i nyhetsbrevet! Skicka ditt bidrag till nyhetsbrevet@swesiaq.se. 
Ansvarig utgivare är SWESIAQ:s styrelse. Redaktör är Anders Lundin. Besök SWESIAQ:s hemsida www.swesiaq.se 

 

Återkommer till Stockholm 7-8 februari 
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Ftalater – källor, upptag, tidstren-
der och hälsoeffekter 

Huan Shu disputerade den 29 september 

med avhandlingen Phthalates, on the issue 

of sources for human uptake, time trends and 

health effects. Vi gratulerar Huan som är 

tidigare SWESIAQ-stipendiat! 

En grupp kemikalier som kan vara farli-

ga för människans hälsa och utveckling är de som kan 

interagera med människans hormonsystem. Sådana 

ämnen finns i t.ex. PVC-mattor, leksaker, rengörings-

medel och kosmetika. Ett exempel är s.k. ftalater som 

framförallt används som mjukgörare i PVC-plast. 

Huan har följt ftalater från deras källor i vardagslivet, 

över läckage till den omgivande miljön där ftalater kan 

hittas i luft, damm, vatten, och föda, till upptag hos 

människa där nedbrytningsprodukter av ftalater rutin-

mässigt kan mätas i urin och blod, och slutligen till 

eventuella hälsoeffekter relaterade till sådan exponer-

ing. Arbetet grundades på den värmländska SELMA-

studien där man följer cirka 2000 par av mödrar och 

barn från tidig graviditet över förlossning och upp i 

skolåldern för barnen. Huan har kunnat visa att före-

komst av PVC-golv i hemmet är starkt relaterade till 

förhöjda nivåer av en viss typ av ftalater i urinen – en 

typ som nu håller på att fasas ut. Hon fann att expone-

ringen för vissa ftalater under fostertiden ökade risken 

för luftvägsbesvär hos spädbarn. Positivt är att hon såg 

att utfasningen av t.ex. DEHP (dietylhexylftalat) i sam-

hället också har medfört lägre halter av metaboliter 

(nedbrytningsprodukter) av DEHP i urinen hos de 

undersökta mödrarna. 

Huan fortsätter nu som postdoktor-

forskare vid Stockholms universitet där 

hon ska riskvärdera kemikalier. Läs en 

intressant avhandling! 

 

 

Påverka SWESIAQ! 

Snart, 21 mars, är det dags för vårt årsmöte i Lund. 

Tänk på att föreningen inte blir bättre än resultatet av 

alla våra gemensamma ansträngningar: 

- Vi behöver bli fler som jobbar aktivt i föreningen. 

För att vara med i styrelsen behöver du inte vara inne-

miljöexpert. Det viktiga är att du vill och har tid att 

jobba med de viktiga innemiljöfrågorna. Kontakta 

valberedningens ordförande Ola Spetz.  

- Om du är medlem och vill påverka vår verksamhet - 

skriv en motion till årsmötet! Skicka förslaget till vår 

ordförande Maria Nordberg senast 18 februari. 

Nanopartiklar och nanomaterial 
Rapporten Nanomaterial i arbetsmiljön - Om mätning av 

nanopartiklar, riskbedömning, tillämpning av föreslagna och 

befintliga gränsvärden och åtgärder  har tagits fram vid 

IVL Svenska miljöinstitutet av Ann-Beth Antonsson, 

Willem Duis, Pär Fjällström och Bo Sahlberg. Den 

ger en bra översikt över problemen med nanomaterial 

och de stora kunskapsluckor som fortfarande finns, 

bl.a. när det gäller hälsoeffekter. 

Aktivitetsbaserade kontor 
Några svenska forskare har undersökt olika aspekter på 

hur de anställda upplevt en förändring från kontors-

landskap till ett aktivitetsbaserat kontor. Enligt artikeln 

Perceptions of performance and satisfaction after relocation 

to an activity-based office upplevdes förändringen över-

vägande positivt. 

Ny manual för fuktmätning i betong 
Idag är det vanligt att betong innehåller mineraliska 

tillsatsmaterial som flygaska eller slagg. Detta kan 

medföra att betongen blir mycket tät så att fukttrans-

porten blir långsam och betongen svår att torka. Den 

långsamma fukttransporten försvårar också fuktmät-

ningar i betongen eftersom mätningarna påverkas av 

tätheten i de mätsystem som används. För att undvika 

innemiljöproblem är det naturligtvis mycket viktigt att 

känna till den korrekta fukthalten så inte fuktig betong 

byggs in i konstruktionerna. Därför ska fuktmätningar 

i betong fr.o.m. 9 oktober ske enligt en mer komplice-

rad metod och enligt den nya RBK Fuktmätningsmanual 
version 6 som kan laddas ner via länken.  

Men är det tillräckligt att fukthalten mäts korrekt? Läs 

Joakim Thunborgs debattinlägg nedanför! 

 

SWESIAQ debatt 
Den nya betongen, bara en liten del av 

det riktiga problemet 

Det har på senare tid uppdagats mer och mer problem 

(eller brist på kunskap) om den nya betongen. De nya 

receptens olika inblandningar ger egenskaper som 

branschen saknar erfarenhet av. Diskussionen har där-

med inriktats på att uttorknings-beräknings-program-

men ger felaktiga uppskattningar, att betongen blir 

tätare och därmed svårare att torka ut om den blivit 

uppfuktad i ett tidigt skede och på stora osäkerheter vid 

mätning då varken mätutrustningen eller metoderna 

klarar av den täta betongen. Mycket handlar om att 

man så snabbt som möjligt vill kunna konstatera att 

betongen får en relativ fuktighet (RF) under 85 %. Som 

alltid är tidsplanerna korta och tid är pengar. Det är här 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1131172/FULLTEXT01.pdf
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http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00140139.2017.1398844?needAccess=true
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00140139.2017.1398844?needAccess=true
http://www.rbk.nu/ladda-ner--bestall/fuktmatningsmanual__36
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någonstans vi går vilse. Det är inte detta som är det 

stora problemet! 

 

Det egentliga problemet är skadorna i materialen som 

påverkar byggnadernas brukare. Skadorna uppkommer 

i den sammansatta konstruktionen av betong, avjäm-

ningsmassa, lim och matta. Denna typ av konstruktion 

läggs på miljontals kvadratmeter golvyta varje år. Vi 

skadeutredare märker att en allt större andel av skade-

utredningarna berör nya byggnader med just dessa ska-

dor. Skadorna handlar inte om att mattorna bubblar sig 

utan att det sker oönskade kemiska reaktioner som i sin 

tur påverkar brukarna. 

Men skulle det inte lösa sig om vi torkade ner alla be-

tongplattor till 85 %? 

Det enkla svaret är NEJ. Alla vill komma till 85 % 

men ingen vet varför. Idag saknas många kunskaper: 

- När uppkommer skadorna? 

- Hur uppkommer de? 

- Vilka ämnen reagerar i materialen? 

- Vilka nya ämnen bildas? 

- Hur samverkar de olika delarna av den sammansatta 

konstruktionen? 

- Vad driver reaktionerna? 

- Vilka är de egentliga, hälsorelaterade gränsvärdena? 

Fukt i betongplattan är bara en del av problemet. Andra 

viktiga faktorer är värme, limmängd, alkalitet och 

ämnen i produkterna. 

Varför blir det så här i ett modernt samhälle? 

Jag har under de senaste åren pratat med representanter 

från de fyra materialtillverkarna (betong, avjämning, 

lim och mattor). Ingen av dessa arbetar i dagsläget med 

något gemensamt projekt där det undersöks hur den 

sammansatta konstruktionen beter sig och hur/när ska-

dor uppstår. 

Det finns mycket att säga om informationen från mate-

rialtillverkarna. Allt från direkt felaktig information 

om hur produkterna torkar och fungerar till något som 

verkar vara en ovilja att söka svaret till skadeorsaker 

när skador har konstaterats. Det tycks alltid handla om 

tillkortakommanden hos någon annan inblandad.  

Trenden tycks gå mot lansering av produkter som lovas 

kunna användas i fuktigare miljöer än 85 %. Är detta 

trovärdigt när det saknas kunskap om varför dessa pro-

dukter påverkar så många människor negativt?  

Jag anser att denna sammansatta konstruktion inte upp-

fyller gällande myndighetskrav med dagens kunskaps-

läge och därför inte borde få användas. Varken Miljö-

balkens försiktighetsprincip eller BBR:s krav på fukt-

säkerhet är uppfyllda. Hur länge ska vi fortsätta använ-

da en konstruktion som vi vet ger skador som påverkar 

inomhusmiljön? Vem ska sätta stopp? Materialtillver-

karna tar just nu inte ansvar för den sammansatta kon-

struktionen. I vår fria marknad finns det ingen stark 

aktör, ingen stark stat eller branschorganisation som 

sätter ned foten. Allt bara fortgår.  

Nu vet Du om det – jag hoppas att du gör vad du kan 

åt problemet och inte bara stillsamt ser på när det fort-

sätter!   

Joakim Thunborg, civilingenjör, byggdoktor, diplo-

merad fuktsakkunnig på Bengt Dahlgren. 

 

Mera SWESIAQ debatt… 

Försök inte mäta luftkvalitet! 

… Luftsensorn som håller koll på inomhusluften och 

upptäcker partiklar och VOC… Denna information 

skickas i realtid till din smartphone… Du kan följa 

kvaliteten på inomhusluften … och få varningar till din 

smartphone…  

Det här är utdrag från en hemsida. En av många som 

gör reklam för ”högteknologiska sensorer” som mäter 

partiklar, VOC, koldioxid mm. i realtid. Man kan få 

fina kurvor på sin smartphone och även koppla sensor-

erna till en luftrenare som går igång så fort luftkvali-

teten blir för låg. Eller för s.k. ”behovsstyrd” ventila-

tion. Äntligen fri från innemiljöproblem! 

Tyvärr är detta för bra för att vara sant. Jag tänkte be-

gränsa min kritik till hur dessa sensorer mäter VOC. 

VOC är en sammanfattning för tusentals olika flyktiga 

ämnen. Det finns några olika typer av sensorer, de mest 

känsliga är kanske fotojonisationssensorerna (PID). 

Det finns även mindre känsliga metalloxidsensorer 

(MOS). Gemensamt för sensorerna är att de inte kan 

skilja mellan olika VOC och inte reagerar alls för 

många andra typer av flyktiga ämnen/gaser som före-

kommer i luften. En PID-sensor reagerar t.ex. inte mot 

formaldehyd. 

Vad menar vi med ordet ”luftkvalitet”? Här följer den 

definition som jag tycker är den enda rimliga (se 

mailto:joakim.thunborg@bengtdahlgren.se


SWESIAQ-modellen): Med luftkvalitet menas luftens 

totala förmåga att påverka en människas hälsa och väl-

befinnande, dvs. en sammanfattande bedömning av 

hälsoeffekterna av alla typer av luftföroreningar som 

finns i luften. Men tyvärr vet vi alltför litet om detta. 

Dels är det i praktiken omöjligt att mäta allt som kan 

finnas i luften, dels är kunskaperna otillräckliga om 

hälsoeffekterna, särskilt vid lägre koncentrationer. 

En expertgrupp inom EU har tagit fram den så kallade 

EU-LCI-listan med hälsorelaterade riktvärden för f.n. ca 

110 VOC-ämnen i inomhusmil-

jön. En PID-sensor är olika käns-

lig för olika VOC-ämnen. I tabel-

len nedanför har jag som ett exem-

pel kombinerat EU-LCI:s riktvär-

den med motsvarande PID-käns-

lighet* för några ämnen som kan 

finnas inomhus: 

 

 
*Data från en känslig PID-sensor (inte sensorn på bilden, 

länkens MDL/ppb-värden är omräknade till µg/m3) 

Kolumnen till höger visar att sensorn saknar förmåga 

att bedöma ämnenas hälsoskadlighet. Om detektorut-

slaget 1 representerar detektionsgränsen så skulle ut-

slaget 30 kunna innebära en halt av toluen eller alfa-

pinen som ligger betryggande långt under EU-LCI-

listans motsvarande riktvärde. Men utslaget 30 kan 

också ha orsakats av en halt av styren eller acetaldehyd 

som ligger strax över respektive riktvärde eller en halt 

av ättiksyra som är 10 gånger högre än riktvärdet för 

ättiksyra! Det troliga är dock att värdet 30 är en sam-

manlagd respons på låga halter av några av dessa äm-

nen plus tusentals andra. Är 30 ett så högt värde att det 

är dags att starta luftrenaren? Klarar luftrenaren att 

eliminera alla skadliga luftföroreningar? Ingen vet!  

Ibland mäter man inomhus höga halter av något som 

man vet påverkar hälsan, t.ex. radon eller i sällsynta 

fall kolmonoxid eller formaldehyd (PID-sensorn mäter 

inget av dessa ämnen). Då kan man uttala sig om att 

luftkvaliteten är dålig på grund av just de uppmätta hal-

terna. Men någon allmän bedömning av luftkvaliteten 

går aldrig att göra med nu tillgängliga mätinstrument 

eller sensorer. Tro inte på den som påstår något sådant! 

Anders Lundin  

 

På gång inom innemiljöområdet 

7-8 februari 2018 i Stockholm 
Inomhusmiljö i skolan och förskolan 2017 
15 % rabatt för SWESIAQ-medlemmar. 

Läs mer i början på detta brev eller på: 
www.abilitypartner.se 

12-15 mars 2018 i Kiruna 
Cold Climate HVAC conference 
Läs mer på: http://www.cchvac2018.se/ 

14-15 mars 2018 i Kalmar 
Fukt och inomhusmiljö - Hållbart byggande 
Läs mer: http://www.conservator.se/utbildningar/seminarium/ 

21 mars 2018 i Lund 
SWESIAQ:s vår- och årsmöte hos CHIE 
Läs mer i början på detta brev! 

18-20 april 2018 i Cassino, Italien 
5th Workplace and Indoor Aerosols Conference 
Läs mer på: http://www.aerosols2018.eu/  

24-25 april i Stockholm 
Inomhusmiljö – Teknologisk Institut 
Programmet blir klart närmaste dagarna. Samarrange-

mang, 15 % rabatt för SWESIAQ-medlemmar. Mer 

information i nästa nyhetsbrev och på TIAB:s hemsida. 

22-27 juli 2018 i Philadephia, USA 
Indoor Air 2018 
ISIAQ:s stora konferens. Skicka in ditt bidrag före 

15 januari. Läs mer på: http://www.indoorair2018.org/ 

    God Jul 

 

 

 

 

 

          önskar SWESIAQ:s styrelse 
 

 

EU-LCI rikt- PID detektions- EU-LCI riktvärde/

värde (µg/m3) gräns (µg/m3) Detektionsgräns

Acetaldehyd 1200 45 27

Alfa-pinen 2500 12 210

Styren 250 9 29

Toluen 2900 12 250

Ättiksyra 1200 470 3

Säkert har du funderingar över mycket inom innemiljöområdet. Skriv ned dina tankar! 

Informera om aktiviteter som är på gång eller intressanta rapporter som du läst eller skrivit! 
Skriv till nyhetsbrevet@swesiaq.se  

Om du vill avbryta din prenumeration på nyhetsbrevet: Skriv till nyhetsbrevet@swesiaq.se 

PID-sensor, ø20 mm 

Jul firades även för hundra år sedan och julgranarna står vid  

porten. Nu bär det av med släde till julbönen och sällskapet 

kommer inte att bli uppätet av vargar på vägen hem. 
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http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/eu-lci/values_sv
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