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Översta raden: Från invigningen. Från vänster: professor Marzenna Dudzinska (Lublin University of Technology och huvudansvarig
för konferensen), Harald Meyer (ISIAQ:s vice president) och Ulla Haverinen-Shaughnessy (ISIAQ:s styrelse). Mellanraden längst t h:
docent Pawel Wargocki. Längst ner t h: Marzenna och professor Lidia Morawska, Queensland University of Technology

Healthy Buildings Europe 2017

Minnen från HB 2017

Detta nummer av nyhetsbrevet fokuserar på ISIAQ:s
stora konferens Healthy Buildings 2017 Europe. Den
hölls 2-5 juli vid tekniska högskolan i Lublin, Polen
och samlade mer än 300 deltagare. SWESIAQ som är
en av ISIAQ:s lokalavdelningar - chapters - hade på
första dagens kväll organiserat en sammankomst
mellan de olika chapters, se nästa sida. Tidigare under
dagen hade Anders Lundin presenterat den nya versionen av SWESIAQ-modellen och dagen efter
presenterade SWESIAQ-stipendiaten Karin Lovén
sin forskning om städkemikalier (se nyhetsbrev 49).
Aneta Wierzbicka kommer att ge Highlights från
HB2017 på TI:s och SWESIAQ:s gemensamma
höstkonferenser (se längre fram i brevet). Här följer
först Karins Lovéns intryck från HB2017.

Efter föreläsningen avslutades öppningsceremonin
med en pampig föreställning (se bilden) som hyllning
till Lublin som i år firade sitt 700-årsjubileum.

Öppningsföreläsningen ”The Good,
the Bad and the Ventilation” hölls av
Pawel Wargocki från Danmarks Tekniska Universitet (se bild). Pawel berörde bl.a. vikten av att vid undersökningar och rapporteringar definiera vilken typ av ventilation som används i olika byggnader - naturlig eller
mekanisk ventilation eller luftkonditionering. Att försöka kontrollera och förhindra emissioner vid källan
(source control) och inte bara säga att ventilationen ska
klara av att ventilera bort föroreningarna lyftes också
som en viktig fråga.

En av konferensens många parallella sessioner handlade om inomhusluftens kemi. En intressant presentation gavs av Jonathan Williams vid Max Planck-institutet i Berlin på temat ”emissioner av flyktiga organiska ämnen från människor”. Med hjälp av ett avancerat
instrument för analys av flyktiga organiska ämnen
(PTR-ToF-MS), som egentligen används för atmosfärsmätningar, har man börjat analysera utandningsluften från människor. Frågan om de människor som vistas i en lokal själva kan vara en viktig kemisk källa till
luften inomhus diskuterades. Jonathan presenterade
mätningar gjorda på en fotbollsarena och i en biograf
där flera specifika ämnen i luften kunde härledas till
specifika händelser under fotbollsmatchen respektive
filmerna. Detta gällde framförallt händelser kopplade
till spänning och komedi. Dessa typer av gasmätningar
skulle kunna användas för att predicera speciella aktiviteter. På längre sikt skulle de även kunna användas
för medicinsk diagnos via utandningsluften.
Konferensens sista plenumpresentation gavs av professor Lidia Morawska (se bild) och handlade om hälsosamma hus, hälsosamma städer. Hon diskuterade bland
annat skillnaden mellan olika typer av ranking av
städer beroende på vilka faktorer man räknar in som
till exempel infrastruktur. De olika rankningarna efter
”most liveable cities” och ”quality of living” presenterades som exempel. Lidia diskuterade också den
snabba tekniska utvecklingen som möjliggör användning av små sensorer som kan övervaka luften i våra
städer i större utsträckning än idag. I samband med
detta presenterade hon även begreppet urbanome – the
genome of the city.
Karin Lovén, doktorand vid Avdelningen för ergonomi
och aerosolteknologi, Lunds tekniska högskola

HB2017 Lublin – Chapter workshop
Vid workshopen fanns många
önskemål om bättre stöd från
ISIAQ till de olika chapters.
ISIAQ representeras här av
vice-president Harald Meyer.
Han flankeras här av Esko
Kukkonen, FiSIAQ och Piet
Jacobs, ISIAQ.nl

Under förra årets
ISIAQ-konferens i Gent
togs initiativ till ökat samarbete mellan ISIAQ:s chapters. Vid HB2017 arrangerade SWESIAQ en workshop med 18 deltagare från Danmark, Sverige, Nederländerna, Finland, Island, Norge och Polen. Deltagarna
från aktiva chapters presenterade först verksamheterna
i respektive länder:

Nederländerna, ISIAQ.nl, har 40 chapter-medlemmar. Man arrangerar konferenser, publicerar nya forskningsrön, och highlights
från konferenser på sin egen hemsida och i olika tidskrifter.
Norge, ISIAQ.no, har f n 280 medlemmar. Förutom en hemsida har
man en aktiv och öppen Facebook-grupp som bl.a. informerar om
kommande aktiviteter.
Sveriges chapter, SWESIAQ är en ideell förening med ca 300 medlemmar. arrangerar minst två konferenser per år. Arbetsgrupper
tar fram allmänt tillgängliga dokument som kan laddas ner från
föreningens hemsida. Ett elektroniskt nyhetsbrev med 6-8 nummer per år har drygt 1100 prenumeranter.
På Island, ISIAQ.is, har man f n ett lågt men växande medlemsantal. Man arrangerar möten och deltar också i undervisning.
Finlands chapter, FiSIAQ, har 200 medlemmar och arrangerar
stora konferenser för både forskare och praktiker. Man har utvecklat ett nationellt klassificerings-system för emissioner från
byggprodukter (M1-M3, 4000 produkter) och ett system för att
klassificera innemiljö (S1-S3).

Efter presentationerna delades deltagarna upp i grupper för att diskuterar tre frågor: goda exempel, ISIAQ:s
roll och möjligheter till samarbete mellan chapters.
Alla deltagare ansåg att ökat samarbete mellan olika
chapters och med ISIAQ är önskvärt och bör stödjas av
ISIAQ och införas gradvis och på olika sätt.
Till en början skulle de olika chapters kunna länka till
varandras hemsidor. Man kan samarbeta runt nyhetsbrev, cirkulera och låna texter från varandra. För att
bättre stödja samarbete mellan ISIAQ:s nyhetsbrev och
nationella nyhetsbrev planeras redaktörer för nationella nyhetsbrev bjudas in till redaktörsgruppen för
ISIAQ:s nyhetsbrev.
Olika chapters kan skicka inbjudningar till varandras
möten och kanske även organisera möten som allmänt
tillgängliga webinars. Här finns emellertid risk för
begränsning pga. språkbarriärer om mötena inte sker
på engelska, ett språk som kanske inte alla är bekväma
med. Mellan de nordiska länderna finns dock vissa
förutsättningar att förstå varandras språk. SWESIAQ:s
nyhetsbrev har redan några prenumeranter utanför
Sverige. Inget av de olika chapters ställde som krav för
medlemskap att man även är ISIAQ-medlem.
Linda Hägerhed, ISIAQ:s chapter-samordnare

SWESIAQ är samarbetspartner i tre
stora höstkonferenser
På samma sätt som vid tidigare höstkonferenser kommer SWESIAQ att samarbeta med Teknologisk Institut
vid innemiljökonferenserna i Stockholm och Göteborg
I år samarbetar vi också med Ability Partner som ordnar konferensen Inomhusmiljö i skolan och förskolan.
Styrelsemedlemmar från SWESIAQ fungerar som
moderatorer och delvis som talare. SWESIAQ-medlemmar får 15 % rabatt på konferensavgiften. Det är
klart lönsamt att ansöka om SWESIAQ-medlemskap
innan du anmäler dig.

Inomhusmiljö i skolan och förskolan
Stockholm 3-4 oktober
Rabatterat pris före 22/9.
Läs mer och anmäl dig:

www.abilitypartner.se

• Aktuell forskning om ohälsa och prestationer relaterad
till inomhusmiljön
• Lagar och förordningar kring inomhusmiljön – aktuell
praxis, ansvarsfördelning och tillämpning i praktiken
• Luft och ventilation samt fukt och mögel i skolor och
förskolor – tillsyn och hantering för att säkerställa en
god inomhusmiljö

SWESIAQ bjuder in till nya
arbetsgrupper!
Under året har två av SWESIAQ:s arbetsgrupper slutfört sitt arbete och vi bjuder därför in alla medlemmar
till att delta i uppstarten av tre nya arbetsgrupper:
Beställningsmall för SWESIAQ-modellen
Vision: 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.

Preliminär tidsperiod för arbetet: nov 2017 – april 2018.

Vi söker medlemmar som vill engagera sig i denna
arbetsgrupp.
• Buller i skolan och förskolan – hur skapar vi bra
ljudmiljöer för såväl barn/elever som personal?
• Ute är inne – miljö- och hälsoskyddsaspekter i barnens
och elevernas utomhusmiljö
• SWESIAQ – allt du behöver veta om de nya
uppdateringarna inom systematisk utredning av
inomhusmiljö
• Förebyggande arbete och egenkontroll – se över och
skapa goda rutiner för en ren, hygienisk och hälsosam
inomhusmiljö.

TIAB-konferenserna Inomhusmiljö

Kontakta: joakim.thunborg@bengtdahlgren.se
Råd om saneringsmetoder
Vision: Ta fram råd om vilka saneringsmetoder som
finns för olika typer av skador som orsakar inomhusmiljöproblem. Även beskriva olika saneringsmetoders
för- och nackdelar. Det bör även ingå en beskrivning
av hur en sanering bör utföras när det gäller praktiska
krav, som t.ex. avskärmning.
SWESIAQ:s styrelse är medveten om att detta är en
både svår och känslig fråga, men vi anser att denna typ
av råd är angelägna att ta fram.
Preliminär tidsperiod för arbetet: nov 2017 – okt 2018.

Vi söker medlemmar (från olika branscher) som vill
engagera sig i denna arbetsgrupp. Vi söker även
medlemmar som kan ge förslag om hur detta arbete
skulle kunna utföras som ett projekt som får
ekonomiskt stöd.
Kontakta: joakim.thunborg@bengtdahlgren.se
Praktiska råd om skador som kan orsaka
inomhusmiljöproblem
Vision: Ta fram praktiska råd som beskriver vilka typer
av skador och problem som påträffas i det svenska
byggnadsbeståndet. Detta kan aldrig bli en heltäckande
beskrivning men vi vill lyfta fram de vanliga problemen samt olika förhållanden som ofta förbises i
utredningar. Det är inte helt klart hur dessa råd ska
utformas utan det är också ett arbete för arbetsgruppen.
Preliminär tidsperiod för arbetet: nov 2017 – okt 2018.

Läs mer och anmäl dig på:
http://www.tiabkonferens.se/konferenser.html

Vi söker medlemmar som vill engagera sig i denna
arbetsgrupp.
Kontakta: maria.alm@lf.goteborg.se

SWESIAQ debatt

SWESIAQ:s studentstöd

Några kommentarer i debatten om klorfenoler/kloranisoler

Ansökningstiden förlängs!

Det är uppenbart att historiska misstag begicks när man
under några decennier trodde (eller ville tro) att klorfenolbehandling var ett problemfritt sätt att göra trävirke fukttåligt, se t.ex. artikeln Elak lukt från rötskyddsmedel i
våra hus (Åberg, Lorentzen; Bygg&Teknik, nr 5, 2017).
Det är styrelsens uppfattning att innemiljöproblem och
fukt- och mögelskadade byggnader är stora och komplicerade problemområden som långt ifrån är begränsade till förekomsten av klorfenolbehandlat byggnadsvirke. I Miljöhälsorapport 2017 där man delat upp förekomsten av besvär av bl.a. ”fukt och mögel” och
”mögellukt” efter byggnadsår syns ingen kraftig
ökning av antalet besvär för de årsklasser när klorfenolbehandlat virke användes vid nybyggnation.

För att alla intresserade studenter ska hinna med så här
direkt efter sommaren, har styrelsen beslutat förlänga
ansökningstiden för vårt resestipendium för studenter
med en månad till 15 oktober 2017. Läs mer om
stipendiet på vår Hemsida.

På gång inom innemiljöområdet
3-4 oktober i Stockholm
Inomhusmiljö i skolan och förskolan 2017

Rabatt för SWESIAQ-medlemmar.
Läs mer tidigare i nyhetsbrevet och på:
www.abilitypartner.se

16-17 oktober i Stockholm
Praktisk hantering av fukt och mikroorganismer i inomhusmiljön

Trots detta är det ett faktum att det som upplevs som
”mögellukt” inte alltid handlar om mögel eller bakterier utan att just lukten av kloranisoler från klorfenolbehandlat virke är ett problem som ofta förbisetts och
som det finns all anledning att vara medveten om vid
innemiljöutredningar.

SIPU-kurs. Läs mer på: SIPU:s hemsida.

Styrelsen

Teknologisk Institut Sthlm

24-25 oktober i Stockholm och
21-22 november i Göteborg
Inomhusmiljö – Teknologisk Institut/SWESIAQ

Rabatt för SWESIAQ-medlemmar.
Läs mer tidigare i nyhetsbrevet och på:

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

