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Nyhetsbrev nr 55
Äntligen en innemiljökonferens på Sveriges framsida!

2017-11-02
Inomhusmiljö i skolan och förskolan
Återkommer 7-8 februari!

Konferensen Inomhusmiljö i skolan och förskolan 3-4
oktober uppskattades av de 120 deltagarna och konferensen upprepas 7-8 februari. Du får 15 % rabatt som
SWESIAQ-medlem om du ansökt om medlemskap i
förväg (via vår hemsida). Spara mer pengar: Anmäl dig
före 10 november på Ability Partners hemsida!
Som SWESIAQ-medlem får du 15 % rabatt om du ansökt om
medlemskap i förväg (via vår hemsida ). Läs mer och anmäl
dig på: http://www.tiabkonferens.se/konferenser.html.

SWESIAQ:s studentstipendium
Vid möte 20 oktober beslutade styrelsen
att tilldela Fredrik Domhagen, Chalmers
6674 kr för att besöka konferensen AIVC
2017 i Nottingham. Konferensen fokuserar
på hälsorisker och bevarande av termisk komfort i lågenergihus. Fredrik studerar hur lufttätheten i
byggnader förändras över tid och hur detta påverkar
innemiljökvaliteten, som till exempel fuktsäkerhet och
mögelpåväxt. Fredrik kommer att rapportera i kommande nummer.

Ny rapport från WHO:

Riskfaktorer i miljön beräknas orsaka 8,2 miljoner dödsfall varje år
WHO har kommit ut med en ny
rapport där man uppskattar hur många
dödsfall som skulle kunna undvikas
om omgivningsmiljön förbättras. Om
man bortser från smittsamma sjukdomar och livsstilsfaktorer handlar det
om hela 8,2 miljoner årliga dödsfall
som skulle kunna förebyggas:
3,7 milj. orsakade av luftföroreningar i hemmen (öppen eld inne)
2,3 milj. orsakade av omgivningsluften utomhus
1,0 milj. orsakade av yrkesmässiga miljöfaktorer
0,7 milj. orsakade av passiv rökning

SWESIAQ:s vårmöte till Lund!

De här miljöfaktorerna orsakar främst:

SWESIAQ:s vår- och årsmöte 2018 kommer att hållas
vid to Centre for Healthy Indoor Environments (CHIE) vid
Lunds universitet. Boka in 21 mars! Vår styrelseledamot Aneta Wierzbicka är föreståndare för detta nybildade centrum. Den kände innemiljöforskaren Charles
Weschler besökte nyligen CHIE. Via CHIE:s hemsida
kan du se hans två (engelskspråkiga) föredrag: Inomhusluftens kemi och människans roll samt Hudupptag från

2,5 milj. dödsfall i stroke
2,3 milj. dödsfall i hjärt-kärlsjukdomar
1,4 milj. dödsfall i KOL
1,2 milj. dödsfall i lungcancer

luften av ftalater och andra vanliga ämnen.

Radon beräknas ”endast” orsaka 0,06 miljoner årliga
dödsfall i lungcancer, varav nästan hälften i Europa.
Rapporten PREVENTING NONCOMMUNICABLE DISEASES (NCDs) BY REDUCING
ENVIRONMENTAL RISK FACTORS ger perspektiv på våra egna
innemiljöproblem!

Anders Lundin följer upp artikeln om ventilation i nr 52:

Tankar om tidvis avstängd eller
reducerad ventilation
Genom att behovsstyra ventilationen och reducera luftflödena i oanvända lokaler kan fastighetsägare sänka
energiförbrukningen och spara en hel del pengar (SP
Rapport 2011:13). Men detta är en omdebatterad fråga
där i olyckliga fall sänkta driftskostnader står i motsättning till krav på god luftkvalitet. Jag ska försöka ge en
antydan om hur koncentrationerna av luftföroreningar
påverkas av reducerade luftflöden i tre typer av lokaler:
ett klassrum, ett litet kontorsrum och en liten bostadslägenhet. Klassrummet och kontorsrummet har reducerade luftflöden nattetid mellan kl. 18-06. Lägenheten
har istället reducerat luftflöde under lika lång tid på dagen när ingen är i bostaden (kl. 06-18). I alla tre fallen
tänker vi oss att byggnad och inredning har en konstant
avgivning (emission) ett antal olika luftföroreningar.
Efter lång tid med normalt luftflöde (fullständig omblandning förutsätts) stabiliseras halten av varje luftförorening vid ett visst normvärde som vi sätter till
1,00. Hur snabbt halterna ökar – relativt normvärdet –
kan enkelt beräknas med ventilationsformeln:

C = Relativ koncentration av en viss luftförorening
Cj och C0 =Jämvikts- resp. ursprungskoncentrationen
n = Luftomsättningen, dvs. luftflödet/rumsvolymen
t = tiden efter en luftomsättningsförändring

Man ser i tabellen att vid flödet 0,1 l/s/m2 hinner lufthalten inte helt uppnå jämviktsvärdet efter 12 timmar.
Med hjälp av formeln kan man också beräkna hur fort
halterna sjunker på morgonen. I figur 1 redovisas kurvorna för kontorsrummet med olika luftflöden nattetid.

Figur 1. Utvädringsförlopp på morgonen i ett kontorsrum efter
12 timmar med reducerat luftflöde i två olika nivåer.

I klassrummet som har högre luftomsättning sjunker
halterna snabbare än i kontoret men i bostaden sjunker
de långsammare. I teorin tar det oändligt lång tid innan
halterna är helt normaliserade men med formeln kan
man räkna ut hur lång tid det tar innan halterna sjunkit
till 10 % över jämviktsnivån vid normalt flöde (fig. 2).

Lokalerna har normenliga luftflöden när de är i bruk:
0,35 l/s/m2 golvyta samt dessutom 7 l/s per person i
klassrum (30 personer) och kontor (en person). I tabellen nedanför har angetts lokalernas dimensioner, luftflöden, luftomsättning och luftkoncentrationer. Med
hjälp av ventilationsformeln kan beräknas hur mycket
luftkoncentrationerna stigit efter 12 timmar med två
varianter av reducerat flöde: 0,35 l/s/m2 (blå siffror)
resp. 0,1 l/s/m2 (bruna siffror).
Klassrum Kontorsrum Lägenhet
2

Golvyta [m ]
Takhöjd [m]

80
2,7

12
2,7

50
2,4

Luftvolym (m3]
Normalt luftflöde [l/s]
Normal luftoms. [oms/h]
CjNORMAL (normvärde)
Reducerat luftflöde [l/s]
Cj (Reducerat luftflöde)*

216
238
3,97
1,00
28
8,5

32,4
11,2
1,24
1,00
4,2
2,7

120
17,5
0,53
1,00
17,5
1,0

C (Efter 12 timmar)
Reducerat luftflöde [l/s]
Cj (Reducerat luftflöde)*
C (Efter 12 timmar)

8,5
8,0
30
24

2,7
1,2
9,3
7,6

1,0
5,0
3,5
3,1

* C j (Red. flöde) = C jNORMAL *Normalflöde/Reducerat flöde

Figur 2. Utvädring av lufthalter som byggts upp under 12 timmar
med reducerade luftflöden i tre lokaltyper och vid två nivåer på det
reducerade flödet. Antal timmar det dröjer innan lufthalten sänkts
till 10 % över jämviktsvärdet vid normalt luftflöde.

Kommentarer
Schablonvärdet 0,35 l/s/m2 är tänkt som det luftflöde
som behövs för att hålla nere koncentrationerna av alla
luftföroreningar från byggnad och inredning på en
acceptabel nivå. Tyvärr vet vi mycket litet om vad som
är en acceptabel nivå för olika typer av byggnadsemissioner. 0,35 l/s/m2 kan ibland vara ett onödigt starkt
krav på luftväxlingen, ibland vara helt otillräckligt*.
*Det finns t.ex. forskning som tyder på att förekomsten av
innemiljöproblem bland kontorspersonal sjunker om luftflödena höjs till en nivå betydligt över de svenska normvärdena (Sundell m.fl.; 2011).

Vi antar i detta fall att luftföroreningshalterna ligger på
en acceptabel nivå under längre tid vid normalflöde.
Då kan det vara rimligt att luftföroreningshalterna återställs till denna nivå innan man börjar vistas i lokalen
igen efter reducerat flöde. Figur 2 visar vad som borde
vara en rimlig tid att vänta innan man tar lokalen i bruk.
Man ser att i klassrummet bör det fungera bra om fläktarna varvas upp 1-1½ timme före lektionsstart (se
också SP Rapport 2011:13).
Däremot får en kontorsanställd som kommer till jobbet
kl. 8 räkna med lite sämre luft den första halvtimmen
– även om luftflödet varit 0,35 l/s/m2 under hela natten
och trots normalflöde från kl. 6 på morgonen. Har man
strypt nattflödet till 0,1 l/s/m2 måste uppvarvning av
fläktarna ske redan vid 04:30-tiden på morgonen för att
föroreningshalterna ska vara normaliserade kl. 8. Om
kontorsventilationen är närvarostyrd genom en koldioxidgivare i rummet skapas en ytterligare fördröjning
av utvädringen. Först måste den anställdes utandade
koldioxid – trots låg luftomsättning – orsaka att halten
så småningom blir så hög vid detektorn att omkoppling
sker till normalt luftflöde.
Särskilt problematiskt skulle det bli i en bostadslägenhet med närvarostyrd ventilation. Den som arbetar och
lämnar hemmet obebott kl. 6 startar då automatiskt en
omställning till reducerat luftflöde. Vid återkomsten
kl. 18 till bostaden sker en omställning till normalflöde
men under hela kvällen kommer luftkvaliteten att vara
klart försämrad. Det hinner bli natt innan halterna normaliseras!
Vad tycker myndigheterna?
Boverket skriver på sin hemsida: ”I bostadshus där
ventilationen kan styras separat för varje bostad, får ventilationssystemet utformas med närvaro- och behovsstyrning
av ventilationen. Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än
0,10 l/s per m2 golvarea då ingen vistas i bostaden och
0,35 l/s per m2 golvarea då någon vistas där”. Boverket

accepterar alltså närvarostyrd ventilation, dvs. att luftkvaliteten får vara försämrad under ca 6 timmar (eller
mer om styrning sker med koldioxidgivare) efter återkomst till en bostad där ingen vistats. Men det finns en
hälso-brasklapp: ”Reduktion av ventilationsflöden får inte
ge upphov till hälsorisker.” Den fastighetsägare som vill
hyra ut lägenheter med närvarostyrd ventilation måste
alltså försäkra sig om att hälsorisker inte kan uppstå
trots att halterna av de luftföroreningar som emitteras
från byggnaden – och från de mattor, möbler, datorer,
och andra föremål som finns i lägenheten – är ett par
gånger högre än normalt under flera timmar dagligen!
Boverket har också ett allmänt råd på hemsidan: ”Efter
en period med reducerat luftflöde bör normalt luftflöde
anordnas under så lång tid som krävs för att åstadkomma en
omsättning av luftvolymen i rummet innan det åter används.” En liknande formulering finns i Arbetsmiljö-

verkets råd Arbetsplatsens utformning. Jag tycker att

denna formulering är oklar. Vad menas med ”en omsättning av luftvolymen”? Man får absolut inte tolka detta så
att 1 timme med normalflöde skulle vara tillräcklig vid
luftomsättningen 1 oms/h medan 2 timmar krävs vid
0,5 oms/h. Vid samtal med både Boverket och Arbetsmiljöverket är det heller ingen som försvarar en sådan
tolkning. Mina beräkningar visar istället att även med
så hög luftomsättning som 3,97 oms/h krävs mer än en
timme innan lufthalten är någorlunda återställd till det
värde den hade innan flödet reducerades.
Stäng inte av ventilationen helt!
Wanda Rydholm på Boverket betonar att i arbetslokaler är det tillåtet att reducera luftflödena, dock inte att
stänga av ventilationen helt. En stor risk är då att temperatur och luftfuktighet ökar i intagskanaler och tillluftsfilter, så att mikrobiell växt uppstår. När sedan
fläktarna startas kan gaser och små mikrobiella partiklar frigöras från filter och kanaler och orsaka hälsobesvär (IVL Rapport B 2166, sid. 33). När man stänger
av fläktarna blir luftväxlingen låg (inte noll!), okontrollerad och beroende av otätheter i byggnaden. Halterna av luftföroreningar kan bli höga, särskilt under
längre tids avstängning vid helger och semester.
Ytterligare risker med låga luftflöden är förändrade
tryckförhållanden så att luften rör sig åt fel håll och att
fuktskador uppstår.
Sorptionseffekter
Mina teoretiska exempel innehåller förenklingar. En
förenkling är att ingen hänsyn tagits till sorptionseffekter (se en film eller en avhandling om sorption!). När lufthalten stiger under natten (på dagen i en bostad) kommer en del av luftföroreningen att adsorberas på olika
ytor i rummet. Detta medför att lufthalten inte ökar så
snabbt som beräknat och är lägre än beräknat efter 12
timmar. Vid omkoppling till normalflöde kommer då
utvädringen att ske något snabbare än beräknat. Å
andra sidan börjar det som adsorberats på rumsytorna
återemitteras till inomhusluften. Hur mycket som adsorberas och hur snabbt återemissionen sker beror bl.a.
på typ av luftförorening och materialen i rummets olika
ytor. I många fall kan man räkna med att återemissionen pågår under lång tid och leder till förhöjda
halter i luften trots ett normalt luftflöde. Om återemissionen inte har avslutats när luftflödet reduceras på nytt
efter 12 timmar, kan den ackumulerade mängden på
rummets olika ytor komma att öka för varje dygn.
Detta får till följd att även lufthalterna kommer att öka
– ända tills ett jämviktsläge uppnåtts.
Mina förslag – Tål att diskutera!
Helt avstängd ventilation bör undvikas. Innan variabelt
luftflöde införs bör man undersöka hur det reducerade
luftflödet påverkar fuktbelastningen på olika byggnadsdelar. Luftomsättningen kan mätas enkelt, däremot är det i princip omöjligt att bedöma luftkvalitet
med tekniska mätningar. Därför och innan beslut om

flödesreduktion: Gör istället en subjektiv bedömning
av luftkvaliteten efter lång tid med reducerat luftflöde
(i slutet av en helg) innan omställningen till normalflöde. Observera att ny bedömning krävs så snart inredning eller utrustning byts ut i lokalen:
1. Luftkvaliteten bedöms som helt acceptabel. Det
bör då vara möjligt med närvarostyrd eller tidsstyrd
ventilation. Närvarostyrd ventilation undviks i
bostäder, vårdlokaler, skolor och förskolor.
2. Luftkvaliteten upplevs som tveksam. Närvarostyrd
ventilation kan endast accepteras i lokaler med
oregelbunden användning och hög luftomsättning
(minst 4 oms/h), t.ex. samlingslokaler. Tidsstyrning kan vara möjligt men omkoppling till normalt
flöde måste ske flera timmar innan användning, se
mina exempel. I bostäder med låg luftomsättning
krävs att brukarna själva kan bestämma när flödet
ska reduceras, t.ex. när man reser bort längre tid.
3. Luftkvaliteten upplevs som helt oacceptabel. Reducerat luftflöde bör undvikas och en innemiljöutredning bör inledas för att söka orsakerna till den
dåliga luftkvaliteten.

SWESIAQ är en av fem nationella underavdelningar –
s.k. chapters – till ISIAQ. Som vi berättade i förra
nyhetsbrevet hölls ett möte mellan de olika chapters i
somras vid Healthy Buildings-konferensen och vi hoppas att kunna inleda ett närmare samarbete under hand.
Gå gärna in på deras hemsidor och se vad som händer!
Just nu kan man via den norska hemsidan se två intressanta presentationer om arbetsmiljön i kontorslandskap!

Intresserad av att jobba med
SWESIAQ?
SWESIAQ behöver fler personer som vill jobba aktivt
i föreningen. Vi saknar bland annat hälsoskyddsinspektörer, fastighetsägarrepresentanter och läkare i
styrelsen. För att vara med i styrelsen behöver du absolut inte vara innemiljöexpert. Det viktiga är att du är
engagerad och har tid att jobba med de viktiga innemiljöfrågorna. Om du är intresserad och vill prova på:
kontakta vår ordförande Maria Nordberg och delta i ett
av våra styrelsemöten (hålls som telefonkonferenser).

Har du synpunkter?
Skriv till nyhetsbrevet!

På gång inom innemiljöområdet

Anders Lundin

Inomhusmiljö – Teknologisk Institut

Regeringen satsar 100 miljoner på
sundare byggnader
Pengarna går till Boverket under fyra år 2018-21 och
är tänkta för tre syften:




Bekanta dig med vår norska systeravdelning!

Expertfunktion mot byggskador
Kompetenscentrum för sunda byggnader
Uppdatering av BETSI-undersökningen

21-22 november i Göteborg
15 % rabatt för SWESIAQ-medlemmar.
Läs mer i detta nyhetsbrev eller på: TI:s hemsida.
7-8 februari 2018 i Stockholm
Inomhusmiljö i skolan och förskolan 2017

15 % rabatt för SWESIAQ-medlemmar. Spara pengar
– anmäl dig före 10 nov. Läs mer: www.abilitypartner.se
12-15 mars 2018 i Kiruna

Läs mer: Regeringens pressmeddelande 27 september.

Cold Climate HVAC conference

ALS förvärvar anoZona

14-15 mars 2018 i Kalmar

ALS är ett välkänt företag för kemiska analyser lokaliserat till Luleå och Danderyd. anoZona är också välkänt men har specialiserat sig på analyser vid innemiljöutredningar. Den 3 oktober såldes anoZona till
ALS men verksamheten fortsätter som tidigare i Uppsala. Läs mer på anoZonas hemsida.

Fukt och inomhusmiljö - Hållbart byggande
Läs mer på: http://www.conservator.se/utbildningar/seminarium/

Läs mer på: http://www.cchvac2018.se/

21 mars 2018 i Lund
SWESIAQ:s vår- och årsmöte hos CHIE

Mer information kommer senare
18-20 april 2018 i Cassino, Italien

Skriv ut ditt hus på 24 timmar!
Kanske är det här lösningen på
bostadsbristen? Eller början på nya
sorters innemiljöproblem? En 3Dskrivare som skriver ut ett 38 m2
hus i betong. Klart på 24 timmar. Sedan är det bara att
sätta in fönster och dörrar och litet annat och måla. Och
betala 90 000 kr. Läs mer på Byggtjänsts hemsida!

5th Workplace and Indoor Aerosols Conference

Läs mer på: http://www.aerosols2018.eu/
22-27 juli 2018 i Philadephia, USA
Indoor Air 2018

ISIAQ:s stora konferens. Skicka in ditt bidrag före
15 januari. Läs mer på: http://www.indoorair2018.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

