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Hälsa och Bygg  - Ny enhet hos Boverket  

Boverket har fått ett regeringsuppdrag att 

under åren 2018-2021 förstärka arbetet 

för att nya och befintliga byggnader ska 

vara säkra och ha en god inomhusmiljö. 

För att genomföra regeringsuppdraget 

har Boverket startat en ny enhet som heter Hälsa och 

Bygg.  Enheten ska inte bara arbeta med regeringsupp-

draget utan har även arbetsuppgifter utöver detta inom 

det område som omfattas av BBR:s avsnitt 6. Hygien, 

hälsa och miljö samt avsnitt 7. Bullerskydd. Enheten är 

under uppbyggnad och kommer bli fullt bemannad 

under hösten 2018. Målet är att bli totalt 16 anställda 

inom ansvarsområdena. 

Uppdraget har tre olika delar och det är i dagsläget inte 

helt beslutat hur de olika delarna kommer att utformas: 

1. Uppföljning av Betsi: Boverket ska uppdatera 

materialet från den tidigare rikstäckande undersök-

ningen Betsi (bebyggelsens energianvändning, 

tekniska status och innemiljö). Det finns i detta re-

geringsuppdrag inte resurser för att göra en lika 

omfattande studie. Därför måste det väljas ut vilka 

delar och inriktning som är mest relevanta i dags-

läget. 

2. Identifiera och utreda systematiska fel: Bover-

ket ska identifiera och utreda fel inom byggandet 

och utbredda skador i byggnadsbeståndet som kan 

påverka människors hälsa eller säkerhet. Även 

starta upp en expertfunktion med särskild kompe-

tens att identifiera utbredda byggskador och deras 

orsaker. 

3. Informationsinsats: Boverket ska verka för ökad 

kunskap om hur fel och skador kan undvikas, utan 

att hämma den tekniska utvecklingen och med 

beaktande av byggnadens tekniska egenskapskrav. 

Skälen till regeringens beslut (utdrag) 

I Sverige tillbringar människor större delen av sin tid 

inomhus och inomhusmiljöns kvalitet har stor betydel-

se för människors hälsa, välbefinnande och presta-

tionsförmåga. Till exempel kan fuktskador i bygg-

nader, liksom kemiska ämnen som avges från olämpli-

ga eller skadade material, ge upphov till luftvägsbesvär 

och andra allergiska symptom. Utbredda hälsobesvär 

på grund av brister i inomhusmiljön kan föra med sig 

betydande samhällsekonomiska kostnader. Därför är 

en god inomhusmiljö en förutsättning för att nå riksda-

gens mål om långsiktigt hållbara byggnadsverk och ef-

fektiv resurs- och energianvändning samt god inom-

husmiljö. I syfte att främja god inomhusmiljö och mot-

verka samhällsekonomiska kostnader till följd av ut-

bredda hälsoproblem bedömer regeringen att det finns 

skäl att förbättra förutsättningarna för att framtagen 

kunskap på området kommer berörda parter till del. 

Kommentar: I dagsläget håller enheten på att byggas 

upp samtidigt som strategiska vägval och inriktningar 

diskuteras. En dialog är påbörjad med berörda men ska 

utökas. Forskare och andra aktörer med kunskaper/er-

farenheter inom området är välkomna att kontakta oss. 

Joakim Thunborg 

Joakim är medlem i SWESIAQ:s styrelse och anställd 

på den nya enheten Hälsa och Bygg 
 

Ny arbetsgrupp på gång: 
Beställningsmall för SWESIAQ-modellen 

Tanken med arbetsgruppen är att skapa en mall som 

underlättar för beställare och konsulter att beställa en 

innemiljöutredning enligt SWESIAQ-modellen. 

Mallen ska bestå av: 

 Uppdragsbeskrivning 

 Arbetsfördelning 

 Egenkontroll för berörda parter 

Sex personer har redan anmält sitt intresse för gruppen 

som planerar inleda sitt arbete under hösten. Normalt 

sker mötena via internet (GoToMeeting) så det blir 

inga resor. Alla SWESIAQ-medlemmar som är intres-

serade av bra innemiljöutredningar är välkomna att 

delta. Särskilt saknar gruppen kompetenser från bestäl-

lar- och myndighetssidan. Om du är intresserad – 

kontakta Joakim.Thunborg@boverket.se.  

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. 
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Glöm inte bort att söka 
SWESIAQ:s studentstipendium! 

Du vet väl att SWESIAQ delar ut stipendier till 

studenter och doktorander inskrivna vid svenska hög-

skolor och universitet för resa och logi vid deltagande 

i kurser/konferenser inom innemiljöområdet. Upp till 

10.000 kr per gång kan sökas. Nästa ansökningstillfälle 

är den 15 september. Läs mer på vår hemsida! 

Titta på presentationer från CHIE! 
Nu finns nya YouTube-inspelningar tillgängliga via 

Centre for Healthy Indoor Environments (CHIE:s) 

hemsida. Det finns inspelningar från SWESIAQ:s 

vårmöte den 21 mars och från workshopen den 17 maj 

”Particles, Ventilation and Health”. Dessutom äldre 

presentationer med den kände innemiljöforskaren 

Charles Weschler. Klicka på länken: 
http://www.chie.lth.se/events/recorded-seminars/. 

SWESIAQ:s behandling av data i med-
lems- och nyhetsbrevsregistret 
Vi har ett gemensamt register för medlemmar och 

nyhetsbrevsprenumeranter. För prenumeranter är en-

dast epost-adressen registrerad. För de som dessutom 

är medlemmar är också registrerat: medlemmens 

namn, hemort (så vi får en uppfattning om föreningens 

spridning inom landet), eventuell arbetsgivare, datum 

för inträde i föreningen samt faktureringsuppgifter och 

uppgifter om när avgiften betalats. 

Medlems- och nyhetsbrevsregistret är endast tillgäng-

ligt för styrelsen och vi använder det inte för något an-

nat ändamål än för att komma i kontakt med medlem-

mar eller prenumeranter – absolut inte för extern sprid-

ning. Medlemsregistret är för närvarande delvis till-

gängligt för alla medlemmar efter inloggning på 

hemsidan, men den funktionen kommer troligen att tas 

bort. Hör av dig till oss i styrelsen om du har funder-

ingar över registret. 

SWESIAQ:s styrelse 

På gång inom innemiljöområdet 

22-27 juli 2018 i Philadelphia, USA 
Indoor Air 2018 
ISIAQ:s stora konferens. 

Läs mer: http://www.indoorair2018.org/ 

20-21 november i Stockholm  
Inomhusmiljö  

Teknologisk Instituts konferens i samarrangemang 

med SWESIAQ. 15 % rabatt för SWESIAQ-medlem-

mar. Information kommer senare på TIAB:s hemsida.   

Sommarhälsning 

Nu stundar äntligen sommaren! Efter en 

kall vinter och en rekordvarm majmå-

nad har vi fått känna av hur temperatu-

ren inomhus påverkar oss, både på gott 

och ont. 

Det har hänt en hel del på innemiljöområdet under året 

inom SWESIAQ. Ett exempel är vår- och årsmötet, 

med intressanta föreläsningar vid Centre for Healthy 

Indoor Environments (CHIE) i Lund som lockade 

många deltagare. SWESIAQ har även varit medar-

rangör vid tre konferenser tillsammans med Tekno-

logisk Institut och Ability Partner där vi varit modera-

tor, hållit presentationer samt presenterat SWESIAQ-

modellen och föreningen. På nationellt plan är också 

innemiljöfrågorna högaktuella. Boverket har t.ex. fått i 

uppdrag av regeringen att under åren 2018-2021 för-

stärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska 

vara säkra och ha en god inomhusmiljö (se artikel i 

detta nyhetsbrev!). Att SWESIAQ´s nyhetsbrev nu når 

ut till fler än 1400 läsare är toppen! Ju fler vi är som 

intresserar oss för att skapa hälsosamma och komfort-

abla inomhusmiljöer, desto bättre. 

Som alla vet är vi ju inomhus i genomsnitt 90 % eller 

mer under året. Så passa nu på att njuta av uteluften i 

skog och mark, på sjön och vid havet. Alla våra läsare 

önskas en riktigt skön sommar! 

Linda Hägerhed, SWESIAQ:s ordförande 

 

.  

 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 
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