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Rapporter från Indoor Air 2016
Två SWESIAQ-stipendiater besökte Indoor Air,
ISIAQ:s stora konferens i Gent, Belgien 3-8 juli. Vi
redovisar först Taha Arghands sammanfattning av ett
intressant föredrag och därefter Juan Wangs egen presentation. Tahas presentation finns i nyhetsbrev 45.

Hudupptag av SVOC från luften
Under Indoor Air 2016 presenterades över 800 artiklar av
forskare från hela världen inom områdena luftkvalitet, ventilation och byggd miljö. Här följer mitt sammandrag av
Gabriel Bekös presentation. Gabriel är docent vid Danmarks
tekniska universitet och var en av konferensens huvudtalare.
Vi upprepar det lyckade samarbetet med Teknologisk
Institut från förra höstmötet. Kort om programmet:

 Ohälsa relaterad till inomhusmiljöproblem – senaste
forskningen
 Hälsoeffekter för barn i dåliga inomhusmiljöer
 Innemiljöproblem i skolor och förskolor
 Hur hanterar kommunerna innemiljöproblem?
 Hur undersöker man om ventilationssystemet
fungerar?
 Innemiljöutredningar - praktikfall
 Hälso- miljö- och boendefrågor för invandrare
 Buller i bostäder: regler, hälsorisker, åtgärder
 Innemiljö och juridik
 Fukt- och mögelskador i samband med
renoveringar
Kostnaden är 5980 kr före 14 oktober. Sedan blir det
dyrare. Det fina är att SWESIAQ-medlemmar får
15 %, dvs. nästan 900 kr i rabatt. Det är alltså klart lönsamt att bli medlem innan du anmäler dig (250 kr/år,
blankett på www.swesiaq.se)!
Hela programmet och anmälningsformuläret finns på
Teknologisk Instituts hemsida:
http://www.conductive.se/konferenser-inomhusmiljo2016.html#program=dag1.

Nuförtiden har det blivit mycket vanligt
med olika typer av kemikalier som
används för olika ändamål, bl.a. SVOC.
SVOC är en förkortning för halvflyktiga, organiska föreningar med en kokpunkt mellan ca 250-400 C. SVOC ingår i stor utsträckning i produkter för
personlig hygien, sprayer, bekämpningsmedel och
ingår som hjälpämnen i material som används till
möbler, inredning och kläder. Många av dessa ämnen
misstänks ha negativ hälsopåverkan. I princip finns det
tre sätt som SVOC kan tas upp av människokroppen:
förtäring, inandning och upptag via huden. Tidigare
forskning har betonat inandning och förtäring som de
huvudsakliga exponeringsvägarna för dessa innemiljöföroreningar. Exponeringsvägen hudupptag har ansetts
vara begränsad till direkt hudkontakt med föroreningskällan. Emellertid har man nyligen genom biomonitorering (man mäter i koncentrationen av ämnena i människokroppen) och genom att ta fram teoretiska modeller över hudupptag kunnat visa att hudupptag direkt
från luften är en ungefär lika viktig och ibland viktigare källa till personlig exponering i jämförelse med vad
man får i sig via inandning.
Nyligen har ett intresse för studier av hudupptag av
SVOC börjat växa fram. I vissa studier har man studerat hur kläderna påverkar hudupptaget av olika SVOC.
Man har funnit att klädernas påverkan på hudupptaget
bl.a. beror på typ av textilmaterial och även hur olika

SVOC växelverkar med textilmaterialet. I experimentella studier har man sett att rena kläder kan motverka
hudupptaget men att kläder som redan exponerats för
samma inomhusluft har sämre skyddseffekt och t.o.m.
kan öka hudupptaget jämfört med naken hud!
Sammanfattningsvis och i ett nötskal: Vi är grodor!
En groda andas genom sin
hud, genom insidan av
munnen och genom lungorna.

Hudupptag påverkar inte bara
huden utan också vår hälsa och
vårt välbefinnande i allmänhet. Vi måste vara mer vaksamma mot luftkvaliteten i vår omgivning och inte
äventyra vår hälsa genom att använda produkter som
försämrar vår miljö.
Taha Arghand, doktorand vid Chalmers Tekn. Högskola, avd. för bygg- o miljöteknik, Installationsteknik

Samband mellan ohälsa och fukt/mögel/dålig ventilation i svenska småhus

tion, riskfaktorer noterades, rumstemperatur och relativ luftfuktighet mättes liksom luftväxling med spårgasteknik.
Resultat, hälsofrågor (med definitioner enligt ovan):
9 % hade astma-attacker, 11 % hade väsande andning,
26 % allergi, 50 % luftvägsinfektioner och 26 % hade
annan snuva (rinit).
Resultat, tekniska data (genomsnittsvärden, spridning inom parentes): Luftomsättning 0,37 (0,071,14) oms/h. Fukttillskott 1,7 (-0,5 till 4,9) g/m3.
Samband: Väsande andning var vanligare hos personer som bodde byggnader med fukt eller mikrobiell
växt i grundläggningen. Astma-attacker var mindre
vanliga i byggnader med högre luftomsättning men
vanligare i hem med mögellukt enligt inspektörens bedömning. Luftvägsinfektioner var vanligare i hem med
högt fukttillskott. Även annan snuva var vanligare i
hem med högt fukttillskott.
Juan Wang, doktorand hos Arbets- och miljömedicin,
Uppsala universitet.

Sammanfattning: Vår studie tyder på att högre luftväxling i bostäder har betydelse för att minska astmasymtom.
Fukt eller mikrobiell påväxt i byggnadskonstruktioner, mögellukt, låg luftväxling och högt fukttillskott i inomhusluften
kan vara riskfaktorer för astma, luftvägsinfektioner och annan snuva hos vuxna.

Höga partikelhalters bidrag till astmatiska symtom och allergiutveckling

Det finns inte många epidemiologiska
studier som baseras på inspektioner och
mätningar i bostadsmiljö. Huvudsyftet
med denna studie var att undersöka samband mellan miljöfaktorer och hälsobesvär hos vuxna i svenska småhus. Studien är en del av den svenska nationella BETSI-studien
som genomfördes 2008 och baseras på ett stratifierat
slumpmässigt urval av enfamiljshus i hela Sverige.
Stratifiering skedde genom att husen delades in i fem
klasser beroende på byggnadsår: äldre än 1960, 196075, 1976-85, 1986-95 och 1996-2005 med ungefär lika
många byggnader i varje åldersklass. Inspektion och
mätning skedde i 605 bostäder. 1160 vuxna (äldre än
18 år) besvarade ett medicinskt frågeformulär om luftvägsbesvär.

Aerosolkonferensen EAC samlade ca
800 forskare från hela världen. Många
ämnen berörs av det stora begreppet
aerosolforskning, däribland luftburna
partiklar i atmosfären, aerosoler från
förbränningsprocesser, syntes av funktionella nanopartiklar och aerosoler i inomhusmiljöer
– för att nämna några. Ett ämne som jag fann extra intressant var hälsoeffekter från inhalerade partiklar.
Man har länge vetat att lungceller producerar oxiderande stressämnen när de exponeras för höga partikelhalter, och att lungsjukdomar såsom KOL och astma
är vanligare hos personer med hög partikelexponering.

Frågorna gällde läkardiagnostiserad astma, väsande
andning och astma-attacker (i båda fallen under de senaste 12 månaderna), allergi (mot pollen och pälsdjur)
samt luftvägsinfektioner och annan snuva (i båda fallen under de senaste tre månaderna). Vid besöken undersökte inspektörer bostad och byggnadskonstruk-

Malin Alsved, vår tredje SWESIAQ-stipendiat deltog i
den årliga europeiska aerosolkonferensen EAC i Tours
i Frankrike 4-9 september. Här är Malins rapport.

En forskargrupp från Max-Planck institutet i Mainz i
Tyskland (Adjuvant function of diesel and toner particles in
the development of allergies) har studerat hur lungceller
reagerar på exponering av kombinationer av partiklar
– dels kolhaltiga partiklar från en dieselmotor och dels
organiska partiklar från en skrivare. Syftet är att se om
dieselpartiklar, som vi idag har i ökad koncentration
omkring oss, bidrar till en ökad utveckling av allergier.

Bättre samarbete med vår
moderorganisation ISIAQ!

Malin presenterar sitt projekt om ventilationssystem i operationssalar

I projektet undersöktes synergieffekter hos lungcellers
immunologiska försvarsreaktioner vid exponering av
båda sorternas partiklar, jämfört med enbart dieselpartikelexponering. Det immunologiska försvaret visade sig reagera lite starkare vid samexponeringen av
de båda partikelsorterna. Även om skillnaderna var
ganska små, tycker jag att detta är en intressant frågeställning. Allergier blir ju vanligare och vanligare utan
att vi förstår varför.
Ett annat projekt syftade också till att undersöka hälsa
i samband med höga partikelexponeringar och allergena partiklar. En forskargrupp i Cincinnati i USA (Tiina
Reponen et al.; Efficiency of a free-standing air cleaner in
reducing children’s exposure to fungal spores [konferensposter]) undersöker om barn med astma som bor nära mo-

torvägar (dvs. exponeras för höga partikelhalter), får
mindre astmatiska besvär om de har en luftrenare i sitt
sovrum. I projektet installerades HEPA-filtrerande luftrenare i barns sovrum under en månads tid, och senare
ska det utvärderas om barnens astmatiska symtom blev
lindrigare med denna behandling. Samtidigt mättes
halterna av svampsporer i luften, och resultatet visade
att dessa reducerades signifikant av luftrenaren.
Studier har tidigare gjorts på barn med astma som exponeras för höga partikelhalter i sin vardag, och man
har då sett att de får svårare astmatiska symtom, eftersom den inflammatoriska processen i lungorna hålls
igång konstant. Vid filtrering av inomhusluften får barnet ett avbrott i den konstanta exponeringen av höga
partikelhalter under natten, vilket ger lungorna en
chans att återhämta sig. Att filtrera luften i ett rum är
en enkel åtgärd, och om det visar sig att svåra astmatiska symtom kan undvikas, skulle detta kunna öka livskvaliteten för många barnfamiljer utan höga kostnader
Vad jag tycker är spännande med dessa två projekt är
att de undersöker vanliga besvär som astma och allergier från ett nytt perspektiv med målet att man – genom
att förstå orsaken – kan minska exponeringen och på
så sätt slippa svåra symtom och dyra behandlingar.

ISIAQ, International Society of Indoor Air Quality and Climate är den internationella förening som SWESIAQ är en underavdelning till, ett sk. chapter. Övriga chapters
är FISIAQ i Finland, NIO i Norge, ISIAQ.nl i Nederländerna och ISIAQ.is på Island. Från och med 2016
har SWESIAQ genom undertecknad fått en post i
ISIAQ:s styrelse. Mitt uppdrag innebär att utveckla
och öka samarbetet mellan ISIAQ och de olika
chapters och även mellan chapters. Under hösten
kommer jag att arbeta med att sammanställa de olika
chapters´ arbetssätt och aktiviteter. Här kan
SWESIAQ vara en inspirationskälla för övriga
chapters. Vi har ju ett regelbundet nyhetsbrev (nu nära
1000 prenumeranter!), två årliga möten/konferenser,
flera konsensusdokument: ”SWESIAQ-modellen”,
”Utredning av mikrobiell påväxt i byggnader” och
”Medicinska utredningar av inomhusrelaterad ohälsa”.
Vi har även aktiva medlemmar!
Den inom innemiljöområdet högt rankade vetenskapliga tidskriften Indoor Air publiceras på uppdrag av
ISIAQ. ISIAQ har sedan 1978 anordnat den internationella vetenskapliga konferensen Indoor Air som äger
rum vart tredje år. ISIAQ är även medarrangör till den
något mer praktiskt inriktade vetenskapliga konferensen Healthy Buildings. Närmast kommande konferens
är Healthy Buildings Europe som organiseras tillsammans med Lublin University i Polen 2-7 juni 2017.
ISIAQ:s nuvarande styrelseordförande är
Marcel Loomans som är docent vid avdelningen för Byggd miljö vid universitetet i
Eindhoven i Nederländerna.
Några länkar:
ISIAQs hemsida:
www.isiaq.org
Healthy Buildings Europe 2017: http://www.hb2017-europe.org/
Healthy Buildings Asia 2017: http://www.hb2017-asia.org/

Linda Hägerhed, SP Sveriges Tekn. Forskningsinst.

På gång inom innemiljöområdet
14 oktober Anmälan höstmötet
Sista dagen för anmälan med det låga priset!

15 oktober Studentstipendiet
Sista dagen för ansökan
Läs mer på www.swesiaq.se

23-24 november i Stockholm

Malin Alsved , doktorand i Ergonomi och Aerosolteknik,

SWESIAQ:s höstmöte i samarbete med Teknologisk Institut

Lunds Tekniska Högskola

Läs mer i nyhetsbrevets första artikel!

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