
 

 

Nyhetsbrev nr 58             2018-03-12 

 

Välkomna till SWESIAQ:s vår- och års-
möte i Lund 21 mars! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program och anmälningslänk sist i detta nyhetsbrev. 

Centre for Healthy Indoor Environments och 

SWESIAQ bjuder in till en avgiftsfri konferens.  

Alla SWESIAQ-medlemmar får särskild kallelse till 

årsmötet som beräknas börja kl 15. 

Anmäl dig senast 16 mars! 

 
Finska folkhälsomyndighetens regler 

om inomhusmiljö 
Den finska motsvarigheten till svenska social-

styrelsen/folkhälsomyndigheten heter Valvira – 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovår-

den. Valvira har en lättläst hemsida på bl.a. svenska 

språket. På sidan om Boendehälsa kan man bl.a. läsa om 

radon, buller, mikrobiella skador, kemikalier inomhus, 

partiklar, tobaksrök och snuskighet  i bostäder. 

Längst ner på sidan finns länkar till de finska krav som 

ställs på olika experter: expert på hälsoriktigt byggan-

de, expert på inomhusluft och expert på fuktskador. I 

Sverige kan ju vem som helst kalla sig innemiljöutre-

dare och kvaliteten på de innemiljöutredningar som 

utförs blir därför mycket varierande. I Finland ställs 

däremot detaljerade krav på kunskap och erfarenhet 

hos den som utger sig för att vara expert på inomhus-

luft och anförtros det ofta svåra innemiljöutrednings-

uppdraget.  

Den finska Förordningen om boendehälsa innehåller i sig 

flera detaljerade bestämmelser och kompletteras av 

utförliga anvisningar kopplade till de olika paragrafer-

na. Del 1 av anvisningarna anger bl.a. hur man gör kor-

rekta mätningar av olika miljöfaktorer, detaljerade an-

visningar om fukt, temperatur, drag, ventilation. Del 3 

av anvisningarna handlar om luftanalyser – både gaser 

och partiklar, hur mätningarna ska göras och dokumen-

teras. De innehåller även åtgärdsgränser för några äm-

nen, bl.a. för 2-etylhexanol (läs också debattinlägget 

från Tom Follin i detta nyhetsbrev).  

Valviras åtgärdsgräns för 2-etylhexanol är 10 µg/m3 i 

inomhusluften (koncentration mätt som toluenekviva-

lenter; den verkliga koncentrationen är ca 30 % högre). 

Vid förfrågan uppger Pertti Metiäinen på Valvira föl-

jande motivering till detta värde:  

Brukarna rapporterar mer symptom vid högre 2-etylhexa-
nolkoncentrationer (över 10 µg/m3) i inomhusluften. VTT, 
det finska tekniska forskningscentret, har en databas där 
golv med plastbaserade golvbeläggningar och -lim i “friska 
byggnader” (byggnader utan extra fukt och med lågemitte-
rande byggnadsmaterial, klass M1) har mindre än 4 µg/m3 

2-etylhexanol i inomhusluften. I denna databas indikerar 
koncentrationer över 4 µg/m3 att byggnadsmaterialen är 
skadade eller högemitterande. 2-etylhexanol är en indika-
tor för skada eller högemitterande material men utgör inte 
själv någon hälsorisk. Kanske bildas i samband med skadan 
några, ännu okända, föreningar eller anaeroba mikroorga-
nismer (luften under plastmattan är syrefri) som kan för-
klara varför hälsoeffekter uppstår? Över åtgärdsgränsen 
10 µg/m3 – som ligger långt över 4 µg/m3 – anger brukarna 
mer symptom i enkäter. 10 µg/m3 var också det kritiska vär-
de som angavs i en äldre svensk studie (Follin T; 1997; Airing 
out pollutions; Healthy Buildings/IAQ '97; Global issues and 
regional solutions; Proceedings: eds. Wood J E, Grimsrud D 
T, Boschi N; vol 3, 1997, 353-356).  

Sammanfattningsvis har vi nog en hel del att lära oss 

från Finland om innemiljö. Tack Pertti Metiäinen och 

tack Lars Rosell för tipset om Valvira!

  

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 

 

http://www.valvira.fi/web/sv/miljo-och-halsa/halsoskydd/boendehalsa
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150545
http://www.valvira.fi/documents/18502/2503508/Asumisterveysasetuksen_soveltamisohje_1_SV.pdf/7f82e42b-2855-4bbf-ae85-36efa22f0c21
http://www.valvira.fi/documents/18502/2503508/Asumisterveysasetuksen_soveltamisohje_3_SV.pdf/25e29240-8295-477c-9453-cc3eac99c9b1
mailto:nyhetsbrevet@swesiaq.se
http://www.swesiaq.se/


OVK:n i hetluften igen 

E2B2 – ett samverkansprogram mellan 

Energimyndigheten och IQ Samhälls-

byggnad – har tagit initiativ till ett pro-

jekt som via diskussioner och intervjuer 

undersökt hur den obligatoriska venti-

lationskontrollen fungerar.  Resultatet har samman-

ställts i rapporten Moderniserad ventilationskontroll. Projek-

tet leddes av RISE och har inspirerat till ny debatt om 

det gamla diskussionsämnet – den dåligt fungerande 

OVK:n. I Svensk Ventilations nyhetsbrev Kanalen 2018-

02 finns mer att läsa. I en debattartikel i den allmän-

politiska portalen Altinget.se uppmanar Britta Permats 

(vd Svensk Ventilation), Maritha Sedvallson (ordf. 

Astma- o Allergiförbundet) och Ola Månsson (vd In-

stallatörsföretagen) bostadsminister Peter Eriksson 

”… att ta krafttag för att stävja en ohållbar situation. 

Ett första steg är att modernisera lagstiftningen”. 

Läs också debattartikeln i spalten bredvid. 

Nuvarande regler för OVK:n kan man läsa om i Bover-

kets regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem 2012. 

Det verkar finnas missförstånd om några av reglerna. 

På sid. 26 i dokumentet kan man läsa: ”Vid återkom-

mande besiktning ska kontrolleras att ventilations-

systemet hållits i stånd och att ventilationen är rätt in-

justerad…”.  

För att kontrollera injusteringen är det 

nödvändigt att mäta luftflödena i de oli-

ka ventilationsdonen. Här ger Boverket 

(genom Wanda Rydholm) klart besked: 

Det räcker inte att mäta luftflöden i någ-

ra enstaka stickprov eller i t.ex. 30 % av 

rummen utan alla rum ska mätas!  

Ett annat missförstånd är att OVK-kontrollanten bara 

ska intressera sig för om anläggningen klarar de venti-

lationsbestämmelser som gällde när huset byggdes. 

Men av texten på s. 18 i regelsamlingen framgår: ”Om 

ventilationssystemets kapacitet inte är anpassad till 

den faktiska verksamheten i byggnaden, bör funk-

tionskontrollanten upplysa byggnadens ägare om 

detta. Vidare bör kontrollanten notera förhållandet i 

protokollet och hänvisa till krav som finns i arbetsmil-

jölagstiftningen och i miljöbalken.” Enligt Boverkets 

allmänna råd BFS 2017:4 - VÄS 3 gäller också anmäl-

ningsplikt för bl.a.: 

 ”Ändring av anordning för 

ventilation för att anpassa 

ventilationsflöden till ändrad 

användning av en byggnad, 

exempelvis till följd av byte 

av verksamhet, förändrad 

planlösning eller avsevärt 

ökat personantal.”  

 

SWESIAQ Debatt 

Modernisera ventilationskontrollen! 

Rapporten Moderniserad ventilationskontroll 

(se artikeln intill) upplever jag som något 

spretig men den inspirerade till egna tan-

kar. Här är några citat ur rapporten med 

mina kommentarer. 

”OVK är ett bra system och värt att bygga vidare på” 

Javisst, lika självklart som bilbesiktningen! 

”Att ge kommunerna möjlighet att ta ut en avgift för hand-
läggning av OVK-ärenden ses av många som en förutsätt-
ning för att OVK:n ska kunna fungera” 

Att ventilationsanläggningarna fungerar är viktigt för 

folkhälsan. Samhället måste kunna ställa krav, dels på 

kvaliteten hos OVK-kontrollanterna och deras rappor-

ter, dels på att fastighetsägarna åtgärdar brister i an-

läggningarna. Samhället måste också ha tillräckliga re-

surser för att klara en effektiv uppföljning. Det är rim-

ligt att fastighetsägarna betalar (jämför med avgifterna 

för miljö- och hälsoskyddsnämndernas tillsyn). 

”Vidare är lagstiftningen för ventilation inte anpassad till ny 
teknik, såsom behovsstyrd ventilation, och olika myndig-
heters lagstiftning skiljer sig också åt när det gäller bl.a. re-
ducerad och avstängd ventilation.” 

Som jag skrivit i en tidigare artikel i nyhetsbrevet är 

jag orolig för hälsoeffekterna av ett ogenomtänkt infö-

rande av behovsstyrd ventilation och att det är viktigt 

att reglerna för detta blir bra och tydliga. Jag har också 

tagit upp riskerna med helt avstängd ventilation, t.ex. 

under hela natten och frågat våra tre aktuella myndig-

heter om detta är tillåtet. Boverket svarar (genom Wan-

da Rydholm, tack Wanda!) att ny- och ombyggda ven-

tilationsanläggningar får konstrueras så att flödena kan 

reduceras, men att ventilationsanläggningen i princip 

aldrig får stängas av helt. Jag har ännu inte fått svar 

från Arbetsmiljöverket och hoppas kunna återkomma 

med deras svar och svaret från Folkhälsomyndigheten. 

Jag instämmer i att det är viktigt att myndigheterna 

talar samma språk, att reglerna är grundade på samma 

vetenskapliga underlag och att formuleringarna är lik-

nande så att läsaren kan jämföra. Däremot bör kraven 

kunna vara olika. Byggreglerna bör ligga i framkant så 

att nya byggnader uppförs med hänsyn till de senaste 

erfarenheterna. Folkhälsomyndigheten bör kunna stäl-

la större krav på ventilationen i t.ex. förskolor och bo-

städer än vad som gäller för arbetslokaler som utnyttjas 

av friska vuxna. De krav som kan ställas vid OVK:n 

bör givetvis förändras när lagstiftningen/reglerna för-

ändras. Men detta ligger egentligen utanför diskus-

sionen om den obligatoriska ventilationskontrollen. 
Dags för filterbyte? 

http://www.e2b2.se/library/3679/slutrapport_moderniserad_ventilationskontroll.pdf
http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2018/03/Kanalen_2018_02.pdf
http://www.svenskventilation.se/wp-content/uploads/2018/03/Kanalen_2018_02.pdf
https://www.altinget.se/artikel/debatt-battre-lag-behovs-for-battre-luft
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2012/regelsamling-for-funktionskontroll-av-ventilationssystem-ovk.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2012/regelsamling-for-funktionskontroll-av-ventilationssystem-ovk.pdf
http://www.e2b2.se/library/3679/slutrapport_moderniserad_ventilationskontroll.pdf


”Inkludera innemiljön och brukande av lokalen i OVK:n på 
ett bättre sätt.” 

Jag tror inte att OVK-kontrollanterna ska försöka sig 

på att bedöma innemiljön som helhet. Man nämner 

t.ex. mätningar av temperatur och koldioxid. Detta är 

tidsödande om det ska göras korrekt, eftersom värdena 

varierar och är beroende av mycket. Innemiljöbedöm-

ning är en svår och tvärvetenskaplig uppgift, se t.ex. 

texten i SWESIAQ-modellen.  OVK-kontrollanten bör fo-

kusera på att bedöma ventilationsanläggningens bi-

drag till innemiljön i olika lokaler. För att kunna göra 

detta krävs kunskap om lokalens användning samt bl.a. 

mätning och bedömning av luftflöden, luftriktningar, 

tryckförhållanden, nedsmutsning av tilluftssystemet, 

placering av till- och frånluftsdon samt uteluftintag. 

Istället för att skaffa sig flera och komplicerade upp-

gifter vid OVK-besiktningen bör kontrollanterna kon-

centrera sig på huvuduppgiften.  

Mina sammanfattande tankar 

- Bra ventilation är viktigt för folkhälsan (det finns 

mycket forskning på det) och samhället bör ansvara för 

att ventilationsanläggningarna kontrolleras regelbun-

det. Fokus bör vara hälsan för nuvarande brukare. 

- Kontrollen bör ske på ett enhetligt sätt över landet 

(standardiserade, elektroniska protokoll). 

- OVK:n får inte plottras bort med andra komplicerade 

uppgifter som allmän inomhusmiljöbedömning eller 

bedömning av energihushållning. 

- Hur de olika lokalerna används måste vara en ut-

gångspunkt för bedömningen. 

- I lokaler med stor personbelastning (skol- och sam-

lingslokaler mm.) bör kontrollanten ange hur många 

personer som luftflödet maximalt klarar att ventilera. 

Detta bör anges med skylt vid lokalingången. 

- Eftersom orsaken till OVK bör vara folkhälsoskäl, 

anser jag att ansvaret för samhällets tillsyn över 

OVK:n hellre bör ligga hos miljö- och hälsoskydds-

nämnderna och Arbetsmiljöverket än hos byggnads-

nämnderna. 

- En effektiv tillsyn kräver att samhället har tillräckliga 

resurser. Det är lämpligt att verksamhetsutövarna (fas-

tighetsägarna) betalar för tillsynen. 

Anders Lundin  

 

 

Replik på Lars Rosells inlägg 
i debatten om golvskador 
och limnedbrytning 

Läste med intresse Lars Rosells kom-

mentar till ett tidigare inlägg från 

Joakim Thunberg om mätningar då nedbrutet mattlim 

misstänktes förorena inneluften. I min värld är det 

självklart att mäta i den luft människan vistas i, alltså i 

rumsluften. Att pumpa ut prov under en uppskuren 

mattflik förefaller omöjligt. Luftvolymen under matt-

fliken kanske motsvarar ett pumpslag med en Dräger-

pump. Oavsett vilken pump som används måste den 

utsugna luften ersättas med ny luft; det går inte göra en 

vanlig VOC-mätning under mattan genom att stoppa in 

ett Tenax-rör och pumpa ut 3 liter luft ur en volym på 

0,01 liter. Varifrån kommer ersättningsluften och vad 

innehåller den? Sannolikt till stor del från rumsluften 

respektive från betongen under limmet. Detta säger 

inget om hur det står till i rumsluften.  

Vid tolkningen av laboratoriesvaren gör jag en jämfö-

relse mellan halten 2-etylhexanol, halten TVOC och 

halten n-butanol. Om vi t.ex. har 3 µg/m3 av 2-etyl-

hexanol och 20 µg/m3 TVOC kan det tyda på limned-

brytning, samtidigt som vi har en mycket god luftväx-

ling (låg TVOC-halt). Om TVOC-halten däremot är 

200 µg/m3 vid samma halt 2-etylhexanol så beror tro-

ligen halten 2-etylhexanol på att det ligger en relativt 

ny PVC-matta i rummet. God luftväxling sänker ju 

även koncentrationen av gaserna från limnedbrytning-

en. Ett absolut gränsvärde går alltså inte att sätta, utan 

hänsyn måste tas till TVOC-halten och luftväxlingen. 

Jag brukar anse (med normal ventilation och TVOC-

koncentrationen något så när normal) att en 2-etyl-

hexanol-koncentration av 3-4 µg/m3 inte indikerar 

onormal limnedbrytning, att 4-6 µg/m3 är en gråzon 

där kompletterande undersökning fordras (skär upp, 

sniffa, känn på limmet) och att slutligen värden över 

7 µg/m3 indikerar onormal limnedbrytning. 

Vad är då normal limnedbrytning? Jo det är en ringa, 

initial nedbrytning som orsakas av limfukten och som 

under mattan resulterar i typisk lukt av nedbrutet lim 

men som knappast ger sig tillkänna ovanför mattan.  

Denna nedbrytning orsakas inte av en för fuktig betong 

och lär förekomma under alla limmade PVC-mattor 

under den första tiden (ett par år?). 

Som Lars Rosell även påpekar vet vi ju inget om sam-

bandet mellan limnedbrytning och ohälsa men fram till 

den dagen någon lyckas visa vad i luften som orsakar 

besvären när limnedbrytning förekommer kan vi inte 

annat än anta att om koncentrationerna av nedbryt-

ningsprodukter är högre än normalt så kan även det 

hypotetiska, hälsopåverkande ämnet X ha en högre 

koncentration än normalt och då innebära hälsorisk. I 

praktiken råder dock ingen tvekan om att det finns ett 

samband mellan limnedbrytning och vissa typer av 

hälsobesvär. 

Tom Follin  

 

  Vill du arbeta med ISIAQ , vår moder-
organisation? Förslag till personer i 
styrelsen ska lämnas före 1 april. 

http://www.swesiaq.se/media/18556/swesiaq-modellen-version-60.pdf
mailto:Anders.b.lundin@bredband.net
mailto:tom@byggmiljogruppen.se
https://www.isiaq.org/


På gång inom innemiljöområdet 

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 
Kostnadsfritt, läs mer nedanför! 

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 

Samarrangemang med 15 % rabatt för SWESIAQ-

medlemmar. Extra rabatt vid anmälan före 6 april. 

Läs mer: TIAB:s hemsida. 

17 maj i Lund 
EUROVENT och CHIE workshop, bl.a.: 

Pawel Wargocki – Relationship between ventilation, health 

and cognitive performance  

Anna Oudin – Exposure to particles and dementia. 
Kostnadsfritt. Mer information inom kort på hem-

sidan för Centre for Healthy Indoor Environments. 

30-31 maj i Stockholm 
Inomhusmiljö i skolan och förskolan 

Samarrangemang med 15 % rabatt för SWESIAQ-

medlemmar. Extra rabatt vid anmälan före 6 april. 

Läs mer: Ability Partners hemsida  

22-27 juli 2018 i Philadelphia, USA 
Indoor Air 2018 
ISIAQ:s stora konferens. Läs mer på: 
http://www.indoorair2018.org/ 

 

 

 

 

 

Healthy Indoor Environments Workshop – SWESIAQ:s vår- och årsmöte 2018-03-21 

Plats: Stora Hörsalen, plan 2 (entréplan), IKDC, Sölvegatan 26, Lund 
Vägbeskrivning: http://www.design.lth.se/om-institutionen/hitta-hit/ 
Läs mer och anmäl dig senast 16 mars: http://www.chie.lth.se/events/upcoming-events/2018-03-21-chie-workshop/ 

Program 
09.15 – 09.30 Registrering & kaffe 

09.30 – 09.40 CHIE hälsar välkommen till dagens workshop 

09.40 – 09.50 SWESIAQ informerar 
09.50 – 10.30 Människor i den byggda miljön, inomhusluftkemi o ventilationsstrategier,  
   Sarka Langer, IVL Svenska Miljöinstitutet 

10.30 – 11.10 Luftrenare och partikelformiga luftföroreningar – olika typer av partikel-luftrenare,  
deras prestanda och vanliga missförstånd, Joakim Pagels, Lunds universitet 

11.10 – 11.20 Bensträckare 

11.20 – 12.00 Ljusets påverkan på människan, Hillevi Hemphälä, Lunds universitet 

12.00 – 12.50 Lunch 

12.50 – 13.30 Innemiljöproblem och viktiga åtgärder ur ett allergiperspektiv, Marie-Louise Luther, 
Astma- och Allergiförbundet 

13.30 – 14.10 Luftburen smittspridning i inomhusmiljö, Jakob Löndahl, Lunds universitet 

14.10 – 14.55 Diskussion – Workshop 

14.55 – 15.00 Sammanfattning 

15.00 – 15.10 Workshopen avslutas + fika 

15.10 - SWESIAQ:s årsmöte för alla medlemmar 
 

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 

http://www.cchvac2018.se/
http://www.conservator.se/utbildningar/seminarium/
http://www.chie.lth.se/
http://www.aerosols2018.eu/
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http://www.indoorair2018.org/
http://www.design.lth.se/om-institutionen/hitta-hit/
http://www.chie.lth.se/events/upcoming-events/2018-03-21-chie-workshop/
mailto:nyhetsbrevet@swesiaq.se%20!
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