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Nyhetsbrev nr 48

Enkäten till SWESIAQ:s medlemmar och prenumeranter
I somras skickade SWESIAQ:s styrelse ut en enkät
med sju frågor till alla nyhetsbrevsprenumeranter. Vi
ville veta dina tankar om innemiljöfrågor och vad du
vill få ut av SWESIAQ. Över 100 personer har svarat
på enkäten vilket är glädjande. Bland de som svarade
var majoriteten miljö- och hälsoskyddsinspektörer,
arbetsmiljöingenjörer eller innemiljö-/fuktskadeutredare.

2016-11-01
mindre lyckad lösning i en skola i Halland. Vi efterlyser flera fallrapporter från fältet. Ni som är hälsoskyddsinspektörer, innemiljöutredare eller fastighetsförvaltare: Skriv om era intressanta fall – antingen som
en fallrapport eller gör som Marie-Louise: belys en debattartikel med ett verkligt fall! Kom ihåg att vårt nyhetsbrev inte blir bättre än summan av alla era bidrag!

En av våra huvudaktiviteter är att ge ut ett nyhetsbrev
och därför var vi nyfikna på vad ni ville läsa mer om:

De områden som läsarna tycker är viktigast är ny
forskning och nyheter inom innemiljöområdet, lyckade lösningar (förebyggande eller sanering av skador)
samt mätmetoder och utredningsmetodik. Vi tar till oss
detta. När det gäller utredningsmetodik så kommer
snart SWESIAQ-modellen ut i en ny mer utförlig version. Den skickades på remiss till alla medlemmar den
31 oktober.
Det vi kanske borde skriva mer om är lyckade lösningar. I detta nummer skriver Marie-Louise Luther om en

En annan fråga i enkäten var vad ni vill se mer av inom
SWESIAQ. Diagrammet ovanför visar att web-länkar
till källor med bra information var mest intressant, följt
av inspelade seminarier som man kan se när man vill.
Det här visar att läsarna har tillit till information från
SWESIAQ och vill se föreningen som kunskapskälla.
Men kom ihåg att vi är en ideell förening med begränsade resurser! Roligt är också att intresset är stort
för lokala seminarier. Vi gjorde för något år sedan ett
lyckat försök med en pubkväll i Uppsala. Ni som vill
dra igång en träff med innemiljötema – kontakta
styrelsen så kan SWESIAQ bidra på olika sätt.
Ni som vill diskutera innemiljöfrågor via LinkedIn:
Logga in och sök på ”Hälsosam innemiljö för alla –
sharing is caring”! Ett trevligt resultat av enkäten var
att åtta personer anmälde sitt intresse av att jobba med
föreningen!
Hela enkätresultatet finns på hemsidan.
Styrelsen

Du missar väl inte SWESIAQ:s höstmöte i Stockholm 23-24 november?
Vi samarbetar med Teknologisk Institut och du kan se
hela programmet och anmäla dig via deras hemsida:
Inomhusmiljö 2016 och SWESIAQ:s höstmöte .

Anmäl dig före 4 november och spara in 1000 kr på
deltagaravgiften. Utöver detta får SWESIAQ-medlemmar 15 % - mer än 1000 kr - i rabatt. Det lönar sig alltså
att bli medlem innan man anmäler sig! Medlemsavgiften är 250 kr/år, blankett finns på SWESIAQ:s hemsida.

Enkla, observationsbaserade mått
på fukt- och mögelskador fungerar!
Referat av MJ Mendell & K Kumagai; Observation-based
metrics for residential dampness and mold with dose-response relationships to health: A review; Indoor Air; 2016.

I stora tidigare genomgångar av forskning om hälsoeffekter av fukt- och mögelskador (F/M) har forskargrupper inte kunnat hitta några pålitliga samband mellan de hälsobesvär som är vanliga i byggnader med
F/M och de luftkoncentrationer som man mäter med
olika tekniska mätmetoder (mögelsporhalter, MVOC
osv.), se t.ex. WHO guidelines for indoor air quality:
dampness and mould; 2009. Däremot har man sett
statistiska samband med olika enkla observationsbaserade mått: t.ex. mögellukt, tidigare fukt- och vattenskador, synliga mögelfläckar osv., se t.ex. M.J. Mendell
et al; Respiratory and Allergic Health Effects of Dampness,
Mold, and Dampness-Related Agents: A Review; 2011).

Det finns flera problem med att använda sig av dessa
observationsbaserade mått. Ett problem är att olika forskare använt sig av olika mått – i en studie mögellukt

vid golvlisterna, i en annan förekomsten av kondens på
insidan av fönster osv. Några studier har kombinerat
olika mått, t.ex. indikatorerna mögellukt, synligt mögel och kondens. Om en av dessa förekommer blir det
1 poäng, om alla tre förekommer samtidigt blir det 3 p.
Då kan man gradera F/M: 0 p.= ingen F/M, 1 p. = lindrig F/M, 3 p. = mycket allvarlig F/M. De här enkla
metoderna har visat sig fungera förvånansvärt bra!
Genom att införa olika nivåer av F/M skulle man teoretiskt sett kunna skapa gränsvärden/åtgärdsnivåer.
Om man t.ex. använder den ovan nämnda metoden
skulle man kunna besluta att 0-1 poäng medför en acceptabel hälsorisk medan 2 poäng och över är en oacceptabel F/M som måste åtgärdas.
Det är den här typen av resonemang som ligger bakom
den nya genomgång som huvudförfattaren till den
artikel som nämndes ovanför (Mendell et al; 2011), har
gjort tillsammans med K Kumagai. Man har funnit 33
vetenskapliga studier (däribland två studier av
styrelsemedlemmar i SWESIAQ!) som använt sig av
observations-baserade mått på F/M med minst tre
nivåer av F/M (t.ex. ingen, lindrig, allvarlig). I rapporten har man systematiskt gått igenom och diskuterar dessa studier. Man fann att i några fall ökade hälsobesvären monotont när de indikerade nivåerna på
F/M ökade. Med detta menas att låga värden på
indikatorn för F/M hade samband med lindriga hälsobesvär (låg oddskvot, OR) medan högre värden hade
samband med allvarligare hälsobesvär (hög OR).
Författarnas slutsatser är att
man visserligen i framtiden
hoppas på att ta fram pålitliga mikrobiologiska mätmetoder för att bedöma F/M
- man nämner några lovande metoder. Men tills vidare
borde det gå att förfina de observationbaserade måtten
för att ta fram praktiskt användbara indikatorer för att
bedöma F/M. Indikatorerna skulle sedan kunna
användas för att bedöma vilka F/M som kan accepteras
och vilka som måste åtgärdas. Forskarna menar att
indikatorerna bör starkare betona mögellukt som
indikator. Den har visat sig fungera bra – även för att
bedöma fukt- och mögelskador dolda i byggnadskonstruktionen.
Det finns en viktig slutsats av rapporterna av Mendell
m.fl. som man bör hålla i minnet vid innemiljöutredningar. Lite förenklat kan man säga att forskarna bedömt den mänskliga näsan som ett pålitligare ”instrument” för att bedöma fukt- och mögelskador än de nu
tillgängliga mikrobiologiska mätmetoderna!
Anders Lundin

BETSI-data: Innemiljö och hälsa i
svenska bostäder
Vi har i tidigare nyhetsbrev (Sarka Langer i nr 41 och
Juan Wang i nr 44 och 47) rapporterat om olika resultat från Boverkets stora BETSI-undersökning (Bebyggelsens Energianvändning, Tekniska Status och Innemiljö). Nedanför rapporterar Greta Smedje om innemiljön i svenska bostäder grundade på BETSI och
även om en vidarebearbetning av BETSI-data som hon
gjort tillsammans med Karin Engvall, Dan Norbäck,
Juan Wang (alla Uppsala Universitet) och Håkan
Nilsson ( KTH och WSP).
Planering och datainsamling genomfördes under åren 2006-2008
och en rad rapporter publicerades
under åren 2009-2011. För bostadsdelen av undersökningen valdes hus av olika ålder som tillsammans skulle ge en representativ bild
av bostäderna i landet. I en enkätundersökning deltog
ca 3900 vuxna boende i 2100 småhus och ca 5800 vuxna i 3700 lägenheter i flerbostadshus. Besiktningar och
vissa mätningar gjordes i ca 600 av dessa småhus och
i lika många av flerbostadshusen. I varje flerbostadshus besiktigades två lägenheter. Fördjupade mätningar
gjordes i ca 150 av småhusen och i lika många flerbostadshus, med en lägenhet per hus. Några resultat:
 70 % av småhusen och 40 % av flerbostadshusen
har skador eller tecken på allvarligt eftersatt underhåll.
 45 % av skadorna är fuktskador som bedöms kunna
påverka inomhusmiljön.
 Andelen hus med mögelväxt på kallvindar och i
krypgrunder har ökat sedan början av 1990-talet.
 Ca hälften av flerbostadshusen och 80 % av småhusen har en luftomsättning som inte klarar Folkhälsomyndighetens riktvärde om 0,5 oms/h.
 Boende i flerbostadshus rapporterar fler hälsosymptom än de som bor i småhus, speciellt de som
bor i hus byggda under perioden 1976-85.
 I flerbostadshus är klagomål på dålig luftkvalitet
och lukt vanligast i hus byggda 1976-85.
 Det förekommer få klagomål på dålig luftkvalitet
bland de som bor i nya småhus.
Vi har nu vidarebearbetat data genom att bl.a. undersöka samband mellan uppgifter om hälsa från enkäten
och tekniska uppgifter från besiktningarna. Fuktproblematik i husen har bedömts genom att lägga samman
uppgifter om uppmätt fuktkvot i material, av besiktningspersonen observerad fukt/mögel/brist samt förekomst av ”riskkonstruktion”. Utifrån detta bedömdes

40 % av småhusen ha fuktproblematik i grunden, 32 %
i ytterväggarna och 38 % på vind/underlagstak.
Fuktproblematik i grunden var relaterad till såväl astma som irritationsbesvär (se nyhetsbrev 47), varför
detta studerades vidare. Husen delades upp i sex grupper, dels utifrån typ av grund (källare/krypgrund/platta
på mark) och dels utifrån eventuell fuktproblematik
(ja/nej). Vi fann:
 Lägst andel hälsobesvär bland de som bodde i hus
med krypgrund utan fuktproblematik.
 Högst andel hälsobesvär bland de som bodde i hus
med platta på mark med fuktproblematik (överliggande isolering eller dålig dränering).
Ett kanske oväntat resultat var att det finns krypgrunder som fungerar bra utan att orsaka hälsobesvär - även
om projektet inte undersökte omständigheterna närmare. Inte bara fukt i konstruktionen utan även hög
luftfuktighet hade samband med mer symtom. I
BETSI redovisas såväl relativ som absolut luftfuktighet samt fukttillskott. Sambandet med symtom
var starkare för absolut luftfuktighet och fukttillskott
än för relativ luftfuktighet. Resultatet understryker att
det kan vara viktigare att kontrollera absolut luftfuktighet och fukttillskott än relativ luftfuktighet.
Betydelsen av ventilationen har analyserats dels utifrån typ av system, dels utifrån uppmätt luftomsättning. Ventilationssystemen har indelats i tre huvudtyper; mekanisk till- och frånluft (FT), mekanisk frånluft
(F) och självdrag. De som bodde i hus med FT-ventilation hade mindre ohälsosymtom än de i hus med annan
typ av ventilation. Merparten av husen uppfyllde inte
riktvärdet 0,5 oms/h, men andelen som klarade riktvärdet var högre för husen med FT-ventilation - 28 % mot 14 % för såväl hus med F-ventilation som de med
självdrag. Det fanns också en tendens till att det var
mindre vanligt med såväl astma som övriga besvär
bland de som bodde i hus med högre luftomsättning.
En längre artikel finns i Bygg & Teknik, nr 5/2016.
Greta Smedje, Inst för medicinska vetenskaper/Arbetsoch miljömedicin, Uppsala universitet

Rökfritt boende – går det?
Gratis halvdagskonferens
i Örebro 23 november
Många upplever idag problem med
passiv rökning i bostäder och att det
är svårt att hitta lägenhet i rökfria
flerbostadshus. Läs mer på sista
sidan! Anmäl dig via länken.

SWESIAQ Debatt
Brister i det förebyggande arbetet
för god inomhusmiljö i skolor
Getingeskolan i Halmstad har ofta förekommit i lokala
medier i Halland under hösten. Barnverket (en nationell
föräldraförening) menar att problemen i Getingeskolan
visar på ett systemfel. Förebyggande riskbedömningar
utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv saknas i skolornas systematiska kvalitetsarbete.

Svensk Ventilation och Astma- och
Allergiförbundet genomförde 2015
en undersökning till landets kommuner om inomhusluftens betydelse för
arbetsmiljön i skolan. Den visade att
bara hälften av kommunerna hade
kartlagt vilka skolor som har problem med fukt- och
mögelskador – skador som ju kan försämra inomhusluftens kvalitet kraftigt. Undersökningen visade också
att bland de kommuner som inte gjort någon kartläggning (en fjärdedel av kommunerna) var det bara 20
procent som planerat att kartlägga under de kommande
tre åren. 25 procent av kommunerna visste inte om någon kartläggning gjorts.
Trots statlig medfinansiering (skolmiljarden) svarade
90 procent av kommunerna att bristande ekonomiska
resurser hos fastighetsägaren kan stå i vägen för renoveringar. 70 procent menade att bristande rutiner för
uppföljning av underhållsbehovet i kommunens skolor
riskerar vara ett hinder för att söka statligt stöd för upprustning. Fler än 40 procent svarade att okunskap hos
fastighetsägaren står i vägen för att söka stödet i kommunerna. Ladda ner rapporten från Svensk Ventilation!
När så få kommuner genomfört inventeringar av fuktskador i skolorna, spelar möjligheten att använda försiktighetsprincipen i Miljöbalken en viktig roll (se
exemplet Getingeskolan i Halmstad). Borde det inte
räcka med att det finns tecken på byggnadsrelaterade
symtom för att bedöma inomhusmiljön som olägenhet
för människors hälsa? Eller krävs även mätningar som
visar på problem i inomhusmiljön? I Getingeskolan
har i något skede även diskuterats att bara flytta vissa
elever som får symtom av inomhusmiljön (bland annat
elever med allergi) men låta andra elever gå kvar i
skolan trots fuktskador. Hur stämmer detta med försiktighetsprincipen i Miljöbalken?
Astma- och Allergiförbundet har tillsammans med
andra under flera år arbetat för ett statligt investeringsstöd för renovering av skollokaler. Det resulterade i
regeringsbeslut om den så kallade skolmiljarden (en
miljard för åren 2016-18). Men eftersom en majoritet

av kommunerna svarat att fastighetsägarna har bristande ekonomiska resurser för renovering av skollokaler
trots stödet är det inte säkert det får den effekt som var
tänkt. Det finns även fortsättningsvis en oro över att
kommunerna inte har en tydlig bild över renoveringsbehoven kopplade till inomhusluft och ventilation. Det
är en risk att många kommuner saknar rutiner för förebyggande underhåll av skolor för att undvika bl.a. fuktskador.
För att renovering av skollokaler ska prioriteras krävs
resurser men också kunskap hos beslutsfattare i kommunen och hos skolornas fastighetsägare. Här har
SWESIAQ:s medlemmar en viktig roll för att öka
medvetenhet och kunskap om hur fuktskador och innemiljöproblem påverkar elevernas hälsa och vilka konsekvenser det får att låta bli att renovera skolor!
Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö
Astma- och Allergiförbundet

Korta fakta om innemiljöproblemen i Getingeskolan
(från olika lokala media)

Redan 2011 förelades barn- och ungdomsnämnden att
mäta inomhusluften på Getingeskolan i Halmstad. Men
dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden fick aldrig
något svar på frågan om ventilationen i skolan räckte till
för alla elever och personal.
När förskolan skulle invigas 2015 upptäcktes läckage i
taket. I högstadiet (i samma del av skolan) upptäcktes
takläckage nu i höst. I augusti sökte några elever upp
allergimottagningen med huvudvärk, eksem och andningsbesvär. Flera föräldrar hörde av sig till miljöförvaltningen om att deras barn mådde dåligt av inomhusmiljön. Miljöförvaltningen inspekterade lokalerna i augusti
och noterade att det trots vissa åtgärder kändes en avvikande lukt i vissa rum och förelade därför barn- och
ungdomsnämnden att låta en oberoende expert göra en
byggnadsteknisk undersökning av samtliga lokaler.
Men i väntan på undersökningen blev oron bland föräldrarna så stor att föräldraföreningen krävde att skolan
skulle stängas. Men fastighetsnämndens ordförande
menade att det inte fanns skäl att stänga skolan även
om han medgav att problemen borde åtgärdats tidigare.
Till slut beslutade barn- och ungdomsnämnden att
stänga skolan med hänvisning till försiktighetsprincipen
eftersom man ansåg att det finns en uppenbar risk för
att elever kan få besvär om de vistas i lokalerna.

På gång inom innemiljöområdet
4 november Anmälan höstmötet
Sista dagen för anmälan med lägre pris!

16-17 november i Åbo
NORDIC-BALTIC MEETING OF OCCUPATIONAL HEALTH AND
ENVIRONMENTAL MEDICINE

Två hela dagar med forskarföredrag, mest om inomhusmiljö och hälsa. € 150 för båda dagarna. Läs mer:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/tyoterveyshuolto/tros
si/tapahtumakalenteri/Sivut/home.aspx

23 november i Örebro
Rökfritt boende – går det?

Gratis halvdagskonferens som bl.a. vänder sig till fastighetsägare, miljöinspektörer och politiker i miljönämnder. Konferensen kommer att filmas och läggas
upp på webben för att kunna ses efteråt. Läs mer på:
Astma- och Allergiförbundets hemsida.

2-5 juli 2017 i Lublin, Polen
Healthy Buildings Europe 2017

En av ISIAQ:s stora konferenser. Läs mer på:

23-24 november i Stockholm
SWESIAQ:s höstmöte i samarbete med Teknologisk Institut

http://hb2017-europe.org/

Läs mer i detta nyhetsbrev!
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

