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Vårmötesdeltagarna. Övre raden visar föreläsarna, från vänster: Anders Kumlin, Jan Kristensson, Åslög Dahl, Maria Alm, Lars
Ekberg, Maria Nordberg (SWESIAQ:s ordförande), Joakim Thunborg
Foton: Nina Geynts

SWESIAQ:s vårmöte i Göteborg 29 mars
46 personer deltog i SWESIAQ:s vårmöte hos Botaniska analysgruppen i Göteborg. Dessutom deltog 7 personer på distans via Skype. Alla medlemmar kan ladda
ner (de flesta) presentationerna på vår hemsida efter
inloggning. Klicka i högerkolumnen!

SWESIAQ:s årsmöte 29 mars
I SWESIAQ:s årsmöte som följde efter vårmötet deltog
18 personer. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att arbeta
med frågan om att möjliggöra för att även företag ska
söka kunna söka medlemskap. Nya i styrelsen blev:
Maria Alm, ledamot (nyval 2 år)
Maria Alm arbetar på lokalförvaltningen, Göteborgs
stad med rådgivning och stöd i innemiljöfrågor till
lokalförvaltningens fastighetsförvaltare och till driftoch serviceenheter vid lokalförvaltningen samt rådgivning till verksamheter ute i förvaltningens byggnader.
Hon leder utredningar vid upplevda besvär i inomhusmiljön och ger råd vid åtgärder. Maria arbetar även med
strategiskt arbete och rutiner för bättre inomhusmiljö
och är utbildare inom förvaltningen. Hon har tidigare
arbetat som gruppchef på WSP Byggnadsfysik och med
konsultuppdrag. 2001 doktorerade hon vid Chalmers

Tekniska Högskola, Byggnadsfysik. Bild på Maria
finns högst upp i mitten!
Caroline Tandefelt, suppleant (nyval 1 år)
Caroline arbetar som miljöinspektör
med inriktning på bostadtillsyn vid
miljöförvaltningen i Malmö. Stor del av
arbetet läggs på uppsökande tillsyn i
områden med lägre välfärd och olovliga
boenden. Hon har även varit med och
initierat en operativ bostadsgrupp som syftar till att
koordinera tillsyn mellan olika myndigheter samt att
skapa kunskapsallianser mellan civilsamhället och
myndigheter. Caroline är uppvuxen i Malmös miljonprogram och har startat upp Gatukraft Lindängen, ett
medborgardrivet nätverk för social och fysisk upprustning av miljonprogrammet i Lindängen i Malmö.
Övriga styrelsefunktionärer:
Maria Nordberg, ordförande (omval 1 år)
Love Lagercrantz (kvarstår 1 år)
Aneta Wierzbicka (kvarstår 1 år)
Linda Hägerhed (nyval 2 år)
Anders Lundin, suppleant (omval 1 år)
Joakim Thunborg, suppleant (omval 1 år)

SWESIAQ:s råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem
I mitten av mars 2017 färdigställdes dessa råd efter att
synpunkter inhämtats genom en
remissrunda bland föreningens
medlemmar. Tidigt i dokumentet
återfinns en summering av krav
och råd beträffande ventilation.
Därefter följer en genomgång av den avsedda
funktionen och vanliga funktionsbrister för olika typer
av ventilationssystem. Dokumentet är skrivet med
hänsyn till de olika förutsättningar som råder i olika
typer av byggnader med olika typer av ventilationssystem. Förutom en generell checklista som är tillämpbar oavsett typ av ventilationssystem presenteras därför
även en separat checklista för hus med självdrag och
mekanisk frånluft. Grunden i råden är att undersökningen inleds med enkla kontroller och insamling av
uppgifter om ventilationssystemets uppbyggnad och
tänkta funktion. I många fall räcker detta. I andra fall
kan det bli aktuellt att genomföra mätningar.
Råden är i första hand avsedda att utgöra stöd, dels för
den som ska genomföra en ventilationsutredning, dels
för den som beställer utredningen. Andra aktörer som
kan ha nytta av skriften är exempelvis brukare,
förvaltare, driftpersonal, ventilationskonsulter, skadeutredande konsulter inom andra discipliner än just
ventilation, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, arbetsmiljöinspektörer och arbetsmiljöingenjörer.
Dokumentet finns tillgängligt på SWESIAQ:s hemsida
(klicka på fliken arbetsgrupper). Det är ett levande
dokument som kommer att uppdateras efter hand. Du är
välkommen att skicka dina synpunkter till: ventilationsgruppen@swesiaq.se.
Lars Ekberg, CIT Energy Management/Chalmers
Samordnare i arbetsgruppen för ventilationsfrågor

SWESIAQ föreslår Malmö miljöförvaltning till Stora inneklimatpriset!
I förra nyhetsbrevet rapporterade Johanna Jungevall
från enheten för bostadstillsyn vid Malmö miljöförvaltning om nya rutiner för att få bort ohälsosamma innemiljöer i Malmös hyreslägenheter. SWESIAQ:s styrelse har nu föreslagit Malmö miljöförvaltning till Stora
inneklimatpriset – samma pris som SWESIAQ fick för
SWESIAQ-modellen 2014.
Här följer styrelsens motivering:

”Kombinationen av hyresgäster som har svårt att göra sina röster
hörda och mindre nogräknade fastighetsägare riskerar att skapa
ohälsosamma innemiljöer i storstädernas segregerade bostadsområden. Miljö- och hälsoskyddsnämnderna blir då den yttersta
garanten mot sanitära missförhållanden. Samtidigt är kommunens
skattepengar begränsade och personalen vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna saknar resurser för regelbunden kontroll av
innemiljön i alla hyreslägenheter. Det finns en stor risk för att miljöoch hälsoskyddspersonalen dränks i olika klagomålsärenden av
mindre hälsobetydelse från klagande som är bättre insatta i den
kommunala verksamheten. Enheten för bostadstillsyn har här på
ett föredömligt sätt gjort en genomgripande analys av läget och
tagit fram rutiner som framgångsrikt fördelar kommunens resurser
dit de gör bäst nytta för de kommuninnevånare som bäst behöver
stöd för att få en mer hälsosam innemiljö. En beskrivning av Miljöförvaltningens rutiner finns i bifogade artikel i SWESIAQ:s nyhetsbrev nr 51.”

Malmö miljöförvaltning är givetvis inte ensamma om
att ha blivit föreslagna, men vi i styrelsen håller tummarna. Stora inneklimatpriset delas ut vid Inneklimatgalan (se tidigare utskick) den 18 maj.

Hur påverkas luften i klassrum av
luftflöde och luftomsättning?
Det är ju viktigt med bra ventilation i
lokaler där man vistas, bland annat för
att vädra bort luftföroreningar. Men är
det viktigt att luftomsättningen är bra
eller är det viktigt med tillräckliga luftflöden genom lokalen? Jag tänkte belysa detta genom tre teoretiska exempel på olika klassrum med lite olika ventilationsförhållanden.
Alla rummen har 80 m2 golvyta, är belagda med en
plastmatta som avger totalt 0,8 µg 2-etylhexanol per
sekund och utnyttjas av 30 personer med lektioner som
börjar 08:00 på morgonen. Varje lektion är 45 minuter
lång. Efter exakt 45 minuter lämnar alla personer omedelbart rummet för 15 minuters rast. Alla återkommer
sedan exakt och samtidigt på jämna klockslag, kl 09:00
osv... Obs, detta handlar om en teoretisk drömvärld!
Varje person producerar 10 mg koldioxid per sekund.
Tilluften till klassrummen innehåller 400 ppm koldioxid. Mellan 18:00-06:00 är ventilationen avstängd
men olika läckor ger ändå ett nattflöde genom alla rum
på 5 l/s. De två första klassrummen har dagtid normenliga luftflöden, dvs. 0,35 l/s per m2 golvyta plus 7 l/s per
person, totalt 238 l/s. Flödet i rum 3 är halverat, dvs.
119 l/s. Takhöjden i rum 1 och 3 är 2,4 m, i rum 2 är det
4,8 m. Fullständig omblandning förutsätts, dvs. luftföroreningskoncentrationerna är lika höga överallt.

2-etylhexanol- och koldioxidhalterna kan beräknas med
hjälp av tre vanliga ventilationsformler:
C = Koncentration av en luftförorening [µg/l], [ng/l], [ppm]
Cj = Jämviktskoncentration

C0 = Ursprungskoncentration

m = Total mängd alstrad luftförorening per tidsenhet [µg/s], [ng/s]
Q = Luftflöde [l/s]

n = Luftomsättning [h-1], [s-1]

V = Rummets volym [l]

t = Tid efter förändring [s]

1.

n = Q/V
3.

2.

 Rum 3 med halverat luftflöde har dubbelt så hög
koncentration dagtid (6,72 ng/l) jämfört med rum 1
och 2 (3,36 ng/l). Rum 1 och 2 med samma luftflöden har lika låga halter, trots olika luftomsättning.
 Rum 2 har lägst nattlig luftomsättning och halterna
ökar därför långsammare jämfört med de övriga
rummen. Inget rum hinner nå upp till jämviktskoncentrationen under natten.
Koldioxid

Cj = m/Q

C = Cj – (Cj - C0) * e - n * t

Allmänna data (formel 1 och 2)
Takhöjd (m)
Rumsvolym (l)
Totalt luftflöde (l/s)
Luftomsättning DAG (h-1), (oms/h)
Luftomsättning NATT (h-1), (oms/h)
Jämviktskonc. 2-etylhexanol DAG (ng/l)
Jämviktskonc. 2-etylhexanol NATT (ng/l)
Jämviktskonc. koldioxid LEKTION (ppm)

Rum 1 Rum 2 Rum 3
2,4
4,8
2,4
192000 384000 192000
238
238
119
4,46

2,23

2,23

0,094
3,36
160
1100

0,047
3,36
160
1100

0,094
6,72
160
1801

Fig. 2. Beräknade koldioxidhalter under en förmiddag ( formel 3)

2-etylhexanol

Fig. 1. Beräknade 2-etylhexanolhalter under 1½ dygn efter en
längre tids avstängning av ventilationen ( formel 3).

2-etylhexanol används ofta som indikator för alkalisk
fuktnedbrytning av plastmattor och golvlim. Några
laboratorier har ett riktvärde för 2-etylhexanol på högst
10 µg/m3. Det värdet underskrids under lektionstid i
alla rummen men överskrids kraftigt på natten. Men hur
ska man mäta och bedöma? Om man mäter medelvärdet med passiv provtagare under t.ex. en vecka blir
värdet mycket högre än om man provtar dagtid kl 6-18.
Men figur 1 är bara ett räkneexempel och inget försök
till bedömning av klassrumsmiljön. Figuren visar:
 Höga halter nattetid.
 I alla rummen sker effektiv utvädring de två timmarna före lektionsstart. När lektionerna börjar har halterna nästan stabiliserats, särskilt i rum 1.

Koldioxidmätning kan användas som indikator på upplevt instängd luft med riktvärdet 1000 ppm. Kraftiga
koncentrationssvängningar försvårar bedömningen.
 Rum 3 med det lägsta luftflödet får snabbt klart
högre halter än de övriga rummen.
 I inget av rummen lyckas man vädra ut helt under
rasterna (ner till 400 ppm, dörr/fönster stängda).
 Förhållandena stabiliseras i slutet av förmiddagen;
på eftermiddagen kommer kurvorna mellan kl
10:45-11:45 att i princip upprepas.
 Rum 1 med högst luftomsättning vädras ut bättre under rasterna än rum 2 men halterna ökar också snabbare under lektionerna i rum 1. I genomsnitt under
lektionstid är halterna lägre i rum 2 (833 ppm) än i
rum 1 (933 ppm), ”trots” högre luftomsättning. Båda
rummen klarar i genomsnitt riktvärdet 1000 ppm.
Allmänna kommentarer
De här räkneexemplen har krävt vissa förenklingar ingen hänsyn till sorption, ofullständig omblandning,
mm. men borde ändå ge en tankeställare:
Det blir lätt vilseledande att diskutera en viss lokals
luftomsättning. Det som avgör hur bra ventilationen
lyckas sänka halten av en viss luftförorening är istället
det ventilerande luftflödet samt lokalens totala emission/avgivning av ämnet per tidsenhet – där emissionen
ibland påverkas av lokalens storlek. När man förändrar
luftflöden eller föroreningskällor kan luftomsättningen
ibland få betydelse – men bara inledningsvis.
Anders Lundin, AL Innemiljö

SWESIAQ bidrog till att kloranisoler
inte förbises som förr och att synen på
luftanalyser blev mindre svartvit
För fem år sedan uppmärksammades
kloranisolernas betydelse för innemiljön av SWESIAQ i Nyhetsbrev nr 21. Då
var kloranisoler okända för experter vid
myndigheter, akademier och arbetsoch miljömedicinska kliniker (AMM)
trots att luft- och materialanalyser för de illaluktande
kemikalierna började användas av skadeutredare redan
1999. Kanske berodde experternas kunskapsbrist på
skepsis mot luftanalyser trots att metodiken beskrevs
vetenskapligt i fack-tidskriften Indoor Air redan 2004.
Därför tog vi initiativ till en debatt på SWESIAQ:s våroch årsmöte år 2013 på IMM. En artikel som lyfte nyttan med luftanalyser publicerades också, nämligen Förekomst och effekter av kloranisoler, Bygg o Teknik nr 2, 2013. Sett
i backspegeln medverkade SWESIAQ till att flera aktörer därefter har skrivit om kloranisoler, bland andra Boverket, Villaägarna, AMM i Göteborg och Stockholm.
Vi har även publicerat ett vetenskapligt arbete om kloranisoler, Indoor Air 2016. I artikeln, som tilldelades Best
Paper Award för år 2016, poängterade vi att fler länder
än Sverige använde klorfenoler, de biocider i rötskyddsmedel som ger upphov till kloranisoler. Faktiskt utgör
pentaklorfenol ett av endast fyra ämnen från byggnadsmaterial som uppmärksammades år 1979 då WHO publicerade sin första rapport om innemiljöproblem (de
övriga tre är radon, asbest och formaldehyd). I Sverige
användes klorfenoler i hela miljon-programmet och
förbjöds sedan utan att allmänheten fick veta att
biociderna redan kommit in och fortsatt fanns inomhus.
När klorfenolerna gav upphov till lukt ansåg experter
att innemiljöproblemet orsakades av dold mögelväxt
sammanfattat med begreppet fukt och mögel. Om detta
skrivs i två artiklar: Husbyggaren nr 6, 2015 och Kemisk
tidskrift nr 8, 2016. Så småningom kunde luftprov påvisa
luktens källa men då rådde allmän skepsis mot analyser.
Detta uttrycktes t.ex. i artikeln Kemiska, mikrobiologiska och
partikelmätningar – hjälpmedel eller ”big business?; Bygg o Teknik
nr 04, 2004, som skrevs av experter vid AMM Örebro och

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Därför missades klorfenoler tills helt nyligen i kunskapssammanställningar om problematiska ämnen i
byggnadsmaterial och om typiska fuktorsakade problem. Medborgare som drabbades av lukt från impreg-

nerat trä kunde i årtionden få höra att de var utsatta för
hälsorisk på grund av mögel någonstans i dagiset, skolan, arbetsplatsen eller bostaden. Numera, när även tidningar skriver om kloranisoler, tydliggörs att luktkällan
ofta har missats då man har sökt efter och sanerat för
fukt och mögel. Vi anser att man behöver reda ut den
sammanblandning av klorfenoler och mögel som inträffade då begreppet sjuka-hus-sjuka en gång i tiden började användas i Sverige och man började koppla lukt i
bostäder till astma och allergi IMM-Rapport nr 1, 2016, Detta bland annat för att undvika onödig rädsla för hälsoeffekter plus kostnader för onödiga/felaktiga åtgärder.
Johnny C Lorentzen och Gunnar Johanson,
IMM, Karolinska Institutet
Redaktörens kommentarer:

Klorfenolimpregnerat byggnadsvirke som brutits ned så
att kloranisoler bildas är en av många luftföroreningskällor inomhus. Fenomenet är nämnt i den nya versionen av SWESIAQ-modellen och bör uppmärksammas.
Även upplevt obehaglig lukt är att betrakta som innemiljöproblem. Det finns epidemiologiska samband
mellan upplevd mögellukt (oavsett orsaken) och bl.a.
astma. Det viktiga är alltid att hitta och åtgärda själva
luftföroreningskällan.
Anders Lundin

På gång inom innemiljöområdet
26-27 april i Stockholm
Teknologisk Instituts konferens Inomhusmiljö 2017
Bl.a. SWESIAQ-modellen. Workshop om ventilation fullbokad.

Läs mer och anmäl dig via Teknologisk Instituts hemsida
26 april i Stockholm
Fuktcentrums informationsdag

Läs mer: Program och Anmäl dig här
12 maj i Lund
Konferens om lera i modern inomhusmiljö

Läs mer på: Hållbart byggande i Syd:s hemsida
18 maj i Stockholm, Solliden/Skansen
Inneklimatgalan

Se tidigare utskick till alla prenumeranter
2-5 juli i Lublin, Polen
Healthy Buildings Europe 2017

Läs mer på: http://hb2017-europe.org/

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

