
 

 

Nyhetsbrev nr 57             2018-02-05 

 

Välkomna till 
SWESIAQ:s vår- och 

årsmöte 21 mars 
 i Lund! 

 

Centre for Healthy Indoor Environments (CHIE) och 

SWESIAQ bjuder in till ett kostnadsfritt heldagsmöte 

med intressanta föreläsningar och avslutande årsmöte 

för alla medlemmar. Program med anmälningslänk finns 

på sista sidan i nyhetsbrevet.  

 

  

  

 
 
 
 
Låt ditt företag stöda SWESIAQ! 
Styrelsen har beslutat föreslå årsmötet att företag får 

möjlighet att bli stödföretag till SWESIAQ. Genom att 

betala en avgift får företaget fria medlemskap för några 

av sina anställda. Företaget får möjlighet att ha sin log-

ga på vår hemsida och kan också placera en särskild 

logga på sin egen hemsida som visar att man stöder oss. 

Detaljer om detta skickas inom kort till alla medlem-

mar i samband med fakturorna för medlemsavgifter.  

Förlängd ansökningstid för 
SWESIAQ:s studentstöd   

Styrelsen har beslutat förlänga ansökningstiden 

för vårt resestipendium för studenter till 1 mars. Tänk 

på att du bl.a. kan söka stöd för resa till Lund och besök 

på vårt vårmöte! Läs mer om stipendiet på vår hemsida. 

Välj bland flera innemiljökonferenser 
under våren! 
SWESIAQ deltar på olika sätt i flera innemiljökon-

ferenser under våren. Styrelsemedlemmar fungerar 

som moderatorer och föreläser, bl.a. om SWESIAQ-

modellen. I några fall får SWESIAQ-medlemmar 15 % 

rabatt på konferensavgiften. Varsågod och välj: 

7-8 februari 2018 i Stockholm 
Inomhusmiljö i skolan och förskolan 

15 % rabatt för SWESIAQ-medlemmar. 

Läs mer: www.abilitypartner.se 

14-15 mars 2018 i Kalmar 
Fukt och inomhusmiljö - Hållbart byggande 

Läs mer: http://www.conservator.se/utbildningar/seminarium/ 

21 mars 2018 i Lund 
SWESIAQ:s vår- och årsmöte hos CHIE 
Kostnadsfritt, läs först i brevet!  

24-25 april i Stockholm 
Inomhusmiljö – Teknologisk Institut 

15 % rabatt för SWESIAQ-medlemmar. 

Läs mer på TIAB:s hemsida 

30-31 maj i Stockholm 
Inomhusmiljö i skolan och förskolan 

Program och detaljer är inte helt klara än. 

Läs mer: http://www.abilitypartner.se/konferenser-kurser/  

Studier av lufttäthetens 
variation i byggnader 
Nedan följer en sammanfattning av det 

arbete som SWESIAQ-stipendiaten 

Fredrik Domhagen presenterade på 

förra årets AIVC-konferens (AIVC = 

Air Infiltration Ventilation Centre), den 13-14 septem-

ber i Nottingham. 

God lufttäthet i byggnader är i många fall en förutsätt-

ning för ett sunt inneklimat. Otätheter i klimatskärmen 

kan förutom fuktproblematik även medföra att föroren-

ingar och dåliga lukter når innemiljön. Vanliga exem-

pel är mögellukt från krypgrunder och fuktproblem i 

kallvindar. Luftläckagens riktning är av betydelse för 

Alla läsare är välkomna att skriva i nyhetsbrevet! Skicka ditt bidrag till nyhetsbrevet@swesiaq.se. 

Ansvarig utgivare är SWESIAQ:s styrelse. Redaktör är Anders Lundin. Besök SWESIAQ:s hemsida www.swesiaq.se 

 

Aneta Wierzbicka, 

föreståndare CHIE 
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vilka problem som kan uppstå. Luft som läcker från 

insida till utsida kallas för exfiltration och luft som 

läcker från utsida till insida kallas för infiltration. 

Att lufttätheten i byggnader ändras över tiden har varit 

känt sedan tidigare. Mätningar har visat att lufttätheten 

i enfamiljshus kan variera med 10 % över året, där 

byggnaderna är som mest lufttäta under sommaren och 

som minst lufttäta under vintern. Mätningar har även 

visat att lufttätheten korrelerar med den uppmätta rela-

tiva luftfuktigheten inomhus. Förändringen i lufttäthet 

tycks vara större i trähus jämfört med betonghus. Stu-

dier har även gjorts på enskilda detaljer av korslimmat 

trä, där en betydande ändring i lufttäthet noterats då 

träet utsatts för torkning. 

Att lufttätheten varierar över året väcker ett par funder-

ingar. När inneluft läcker genom klimatskärmen från 

insida till utsida finns risk att kondens bildas inne i 

konstruktionen. Ofta försöker man motverka detta 

genom att skapa en skillnad mellan till- och frånlufts-

flöden i ventilationssystemet så att ett undertryck er-

hålls i byggnaden. Men vad händer med undertrycket 

när byggnaden blir mer otät? En annan fråga som väcks 

är hur luftläckagen i byggnaden påverkas av den varie-

rande lufttätheten. Vad händer till exempel med luft-

fuktighet och lufttemperatur i en kallvind om luft-

läckaget ökar vintertid? 

För att undersöka sambandet mellan relativ luftfuktig-

het och lufttäthet i en byggnad genomfördes mätningar 

av lufttäthet på en friggebod under 15 dagar där den 

relativa fuktigheten inne i friggeboden styrdes med en 

luftfuktare. Under den första perioden av experimentet 

hölls den relativa fuktigheten runt 90 % och under 

resterande 7 dagar av experimentet hölls den kring 

25 %. Lufttätheten mättes vid flera tillfällen. Resulta-

ten visar att byggnaden var som mest lufttät i slutet av 

uppfuktningsfasen (0.74 l/sm2 vid 50 Pa) och minst 

lufttät i slutet av uttorkningsfasen (1.21 l/sm2 vid 

50 Pa). Det är i samband med detta intressant att 

påpeka att 80 % relativ fuktighet motsvarar cirka 16 % 

fuktkvot i trä, vilket är nivå med vad som återfinns i 

konstruktionsvirke som används vid nybyggnationer. 

Detta väcker förstås frågor om hur lufttätheten på-

verkas av att byggfukten torkas ut. 

För att studera hur exfiltrationen och infiltrationen på-

verkas av variationer i inneluftens relativa fuktighet 

har en numerisk modell utvecklats. Modellen beräknar 

luftläckagen i en byggnad baserat på fuktproduktion 

inomhus samt uteklimat (vindstyrka, vindriktning, 

temperatur och luftfuktighet). 

Simuleringar genomfördes för en teoretisk tvåplans-

villa i Göteborg (klimatdata för ett typiskt år i Göte-

borg) där luftläckagen beräknades över ett år. Villan 

har en kallvind som ventileras genom en horisontell 

spalt vid takfoten på vardera sidan av huset. Resultaten 

från simuleringarna visar bland annat att för den kalla-

ste månaden, januari, är exfiltrationen 5 % högre för 

fallet med simulerat varierande lufttäthet, jämfört med 

fallet då lufttätheten antas konstant över året. 

 

Principskiss av byggnad sedd uppifrån. Vind längs 

med byggnadens ena sida resulterar i ett undertryck 

som drar luft ut från byggnaden och vindsutrymmet. 

I modellen simuleras ett undertryck på 3.5 Pa genom 

en obalans mellan mekanisk till- och frånluft (utan 

vindpåverkan och skorstenseffekt), vilket borde skapa 

infiltration genom vindsbjälklaget. Resultaten visar 

dock att exfiltration sker under större delen av året, 

bl.a. på grund av skorstenseffekt. Eftersom exfiltra-

tionen är beroende av flera olika faktorer som vind, 

lufttäthet och balansen mellan till- och frånluft krävs 

fler studier för att avgöra hur undertrycket i byggnaden 

skall dimensioneras. 

Resultat visar även att byggnadens orientering påver-

kar storleksordningen på exfiltrationen. Eftersom kall-

vinden ventilerades med spalter längsmed takfoten är 

luftläckage från innemiljön upp till kallvinden högre 

då vinden blåser längsmed spalterna jämfört med övri-

ga vindriktningar. Detta är intressant i relation till de 

problem som rapporteras om mögelpåväxt i kallvindar. 

I det fortsatta arbetet planeras lufttäthetsprovningar på 

byggnader där lufttäthetens förändring över tid är i fo-

kus, speciellt tiden från nybyggnation och framåt. Vi-

dare kommer den numeriska modellen utvecklas för att 

kunna inkludera risk för mögelpåväxt i bland annat i 

kallvindar. Arbetet finansieras både av Formas och 

SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond) och 

utförs på avdelningen för byggnadsteknologi på Chal-

mers tekniska högskola. 

Fredrik Domhagen, doktorand vid Byggnadsteknologi, 

Chalmers Tekniska Högskola. Om du är intresserad av 

konferenspresentationen kan du skicka ett epost-

meddelande till mig (länken ovan). 

 

Radonproblem även i USA 

  

mailto:fredrik.domhagen@chalmers.se


SWESIAQ Debatt 

Replik på Joakim Thunborgs 
inlägg om golvskador i ny-
hetsbrev nr 56 

Joakim använder ord som jag tycker kräver en närmare 

definition, speciellt uttrycket ”skada”. Eftersom han är 

byggnadsteknisk skadeutredare så är det väl skador i 

byggnaden han letar efter. Och jag antar att orsaken till 

att han letar efter skada/-or är att (flera) nyttjare av 

byggnaden förknippar ohälsa med vistelse i lokalerna. 

Frågan är då hur man skiljer ett ”friskt” golv från ett 

”skadat”, dvs. vilken grad av påverkan på golvlim-

met (och matta) som ska bedömas vara så ”onormal”, 

dvs. golvlimmet så ”skadat” att innemiljön påverkas??  

Min känsla är att man genom åren kraftigt sänkt trös-

keln för vad som är en ”skada” kontra ”normal” och 

förväntad (mindre) påverkan på golvlim. Förutsätt-

ningar för viss påverkan på dessa lim torde finnas i alla 

betonggolv, om vanligt akrylatbaserat golvlim an-

vänts. Dels finns alltid viss fukt kvar i betong och spac-

kel, och vatten tillförs ju även via själva limmet, dels 

finns alkali, dvs. hydroxidjoner och högt pH-värde, all-

tid i varierande grad i dessa cementbaserade underlag. 

Enligt min mening bör en oönskad fuktpåverkan på lim 

som är av någon betydelse, vara mätbar på ovansidan 

av golvbeläggningen, för att på något (ännu okänt) sätt 

gå att koppla till exponering av människor. Skadan bör 

alltså vara mätbar genom emissionsmätning mot intakt 

golv med FLEC eller annan reproducerbar metod. 

Möjligen kan det vara tillräckligt med subjektiv lukt-

förnimmelse i luft, åtminstone under papperskorgar 

eller dylikt (för att slippa påverkan av hög luftväxling). 

Blotta närvaron av de s.k. ”indikatoralkoholerna”, 1-

butanol och 2-etylhexanol, under matta kan rimligen 

inte vara bevis på skada! Det är i sammanhanget viktigt 

att påpeka att dessa ”nedbrytningsprodukter” också 

kan finnas kvar som restkemikalier från tillverkningen 

av limkomponenter och ibland även från mattillverk-

ningen. Mängden av dessa restkemikalier varierar 

säkert från fall till fall och kan bl.a. bero på hur länge 

man väntat mellan lim-utstryk och mattläggning.  

Att därför försöka mäta ”graden av skada” enbart ge-

nom mätning under matta, av ämnen som kan ha ham-

nat där redan vid mattläggning, förefaller svårt, kanske 

t.o.m. omöjligt. Detta är något som jag tycker Göran 

Stridh visade på konferensen Inomhusklimat i Örebro 

2003 och i artikeln ”Kemin under mattor” i Bygg och 

Teknik (nr 8/08). Han gjorde då mätningar av kemiska 

emissioner både ovanför och under golvmattor i bygg-

nader utan klagomål och såg ingen uppenbar korre-

lation, trots ibland höga halter under matta. Synd att 

ingen tog upp denna handske och gjorde fler mätningar 

i ”friska golv”, t.ex. inför ombyggnader och dylikt! Vi 

behöver mer jämförelsematerial för att kunna avgöra 

vad som är ”tydligt avvikande” och kan benämnas 

”skada”, jämfört med vad som är mer normalt och 

förväntat!  

En annan rapport av intresse i sammanhanget är Claes 

Engströms SBUF-rapport ”Handledning i upphand-

ling av emissionsmätningar på limmade golvsystem på 

betong” (projekt 11625, 2008) med en bred bak-

grunds- och lägesbeskrivning kring dessa frågor, 

varifrån kan citeras från sammanfattningen:  

”Slutsatsen är att det inte finns publicerade bevis för 

att limnedbrytning påverkar människors hälsa. Samti-

digt finns inte heller bevis för motsatsen. Ämnet är 

dåligt undersökt. Studierna är för små och de är inte 

konklusiva. Materialet ger inte någon bra grund för att 

sätta gränsvärden ur ett hälsoperspektiv.” 

Tyvärr har denna skrift fått blygsam spridning i inne-

miljökretsar men enligt min mening har det inte hänt 

så mycket sedan dess på kunskapsområdet. Även Eng-

ström efterlyser riktvärden för ”skada”, samt jämförel-

semätningar mellan olika aktörer för att visa att detta 

går att avgöra med objektiva/repeterbara metoder. 

Ett problem med ”kemimätning under matta” torde 

vara svårigheten att standardisera förfarandet; någon 

luftvolym finns ju inte där att provta från början, utan 

måste skapas på något sätt. Vanligen görs detta genom 

uppvikning av en mattbit. Här blir det då många para-

metrar att ta hänsyn till när ”halterna” ska värderas/tol-

kas av labbet (vanligen helt okunniga om fastigheten i 

sig). Några av de parametrar som bör kontrolleras nog-

grant är: storlek på frilagd spackelyta, limmängd kvar 

på spackel kontra matta, väntetid innan provtagning 

mm. Att däremot stark och specifik lukt under en matta 

kan vara ett stöd för förekomsten av alkoholer i rums-

luft eller som tydligt mätbar emission från golvmate-

rialet är självklart. 

Det sägs emellanåt att reaktioner i golvlim även ger 

upphov till ett ”giftigt” ämne (eller ämnen) som vi 

ännu inte kan mäta i rumsluft. Halten av detta okända 

ämne tycker jag åtminstone borde samvariera med 

nämnda ”indikatoralkoholer”. Låga lufthalter av dessa 

alkoholer borde då innebära låga halter även av ämnet 

X. Ohälsa eller risk för ohälsa bör ju kunna kopplas till 

exponering (dos över tid) på något sätt, inte bara till 

förekomst i ett material (jämför asbest i eternit mm.). 

Sammanfattningsvis verkar det som man i en del 

skadeutredningar alltför snabbt fokuserar på golv när 

människor upplever besvär i inomhusmiljön. (och i 

värsta fall missar andra byggnadsrelaterade skador 

eller felaktigheter.) Jag misstänker att detta fokus till 

stor del beror på historiska och markanta golvskador 

som förr var frekventa, t.ex. från tider med den första 



generationens ”flytspackel” (numera omdöpt till av-

jämningsmassa).  

Sedan håller jag med Joakim om att det finns anled-

ningar att fundera på hur väl just RH-riktvärdet 85 % 

beskriver risk för (allvarlig) limnedbrytning. Här spe-

lar ju även pH-värdet in på ett avgörande vis. Och att 

det är svårt att fuktmäta och prediktera uttorkning när 

det gäller nya betongkvaliteter och betongtillsatsmedel 

har tydligen flera andra aktörer också observerat. 

Även andra av Joakims frågor är relevanta och man 

skulle önska ett betydligt större forsknings-samarbete 

mellan materialleverantörerna i denna fråga.  

Lars Rosell, miljöingenjör, avd. Kemi och Material, 

RISE (f.d. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) 

 

Kan vi komma närmare ett 
bättre byggande och 
friskare hus? 

Byggbranschen är i många avseen-

den en konservativ bransch, samti-

digt som den är väldigt kreativ när det gäller att hitta 

nya material och system. Mycket handlar om energief-

fektivisering, design, utformning. 

Vi måste förstå hur branschen fungerar, även om den 

många gånger inte uppfyller alla tekniska krav och lag-

krav. En frustration givetvis för oss som vill ha ”Friska 

hus”. Inom byggbranschen finns en drivkraft framåt 

som är svår att hejda – i alla led – från byggherrar, kon-

sulter, leverantörer till entreprenörer. Många obeprö-

vade material och byggsystem används. Skulle vi an-

vända oss av Miljöbalken och försiktighetsprincipen i 

samband med byggprocessen, invänta erforderliga lag-

krav samt att all forskning ska hinna ikapp oss – då 

skulle vi få stoppa byggandet i Sverige.  

Tillsvidare måste vi – med den kunskap som finns – 

försöka stötta byggherrar och förvaltare att ställa till-

räckligt tydliga krav på projektering och produktion. 

Min synvinkel handlar givetvis om fukt och inom-

husmiljö och de fuktkrav som måste ställas. Det vi, 

som fuktsakkunniga, kan göra för att skapa ett bättre 

byggande, är att påverka besluten av materialval och 

lösningar. Många gånger handlar detta om att vi måste 

återkoppla till vår kunskap och erfarenhet som skade-

utredare. Att enbart jobba som fuktsakkunnig – utan att 

ha skadeutredarens erfarenhet – är mycket svårt. När 

vi som skadeutredare stöter på skador och problem 

med material och konstruktioner och föreslår åtgärder 

som visar sig fungera, får vi erfarenheter som blir en 

styrka när nya konstruktioner ska bedömas. 

När det gäller uppfuktade organiska material och 

mikrobiella skador är det sällan någon diskussion om 

åtgärder är nödvändiga eller ej. Det står 75 % RF i 

BBR. Men när det gäller skador med limmade golvbe-

läggningar är det ofta diskussioner om vad som är ok 

och inte ok. När måste vi åtgärda? Här har vi i skade-

utredningsbranschen en utmaning att hitta en tydlig 

definition av ”Vad är en skada”? Hur höga totalhalter 

och halter av enskilda föroreningar får det vara? Vilka 

föroreningar får förekomma i luften eller i de skadade 

eller kontaminerade materialen? Och hur ska vi mäta 

på ett tillförlitligt sätt? När vi mäter så jobbar vi med 

de riktvärden som de olika labben har och de erfaren-

heter vi har med oss. Man kan alltid hänvisa till de ni-

våer som gäller för opåverkade material men detta är 

lite godtyckligt. Och det viktigaste av allt: Hur vet vi 

när det blir ett problem som påverkar oss individer och 

hur för vi in detta i diskussionen av nya byggprojekt? 

Just val av betong och golvbeläggningar är den svåra-

ste nöten att knäcka i många projekt. 

När vi nu sitter där i våra roller som fuktsakkunniga 

och ska försöka få byggherrar, projektörer och inte 

minst entreprenörer att undvika både det ena och det 

andra, så måste vi vara öppna för dialog. För att kunna 

påverka i rätt riktning måste vi plocka fram alla argu-

ment vi har, hela vår kunskap och erfarenhet. Ibland 

kommer vi att lyckas och ibland kommer vi inte att nå 

ända fram när det gäller val av material och konstruk-

tionslösningar. Men vi får inte ge upp för det utan 

rädda det som räddas kan. Samtidigt som vi måste 

jobba på att få forskningen att gå framåt, så att vi landar 

i ny och bättre dokumenterad kunskap. 

Men vad hjälper allt detta om vi inte får vara med under 

produktionen? Korta byggtider gör det ofta omöjligt att 

klara vissa krav. Även bra lösningar på ritbordet kan 

bli dåliga ute i verkligheten om vi inte är där och 

kontrollerar att allt blir rätt monterat. Den forskning 

som redan finns – om material, byggsystem samt om 

inomhusmiljöproblem – tycks ha svårt att nå ut till alla. 

Det räcker inte att vi som redan är frälsta försöker hålla 

reda på vad som är bra eller dåligt.  

 

Ett framtida hus med inomhusmiljöproblem? 

mailto:Lars.Rosell@ri.se


För att få så många som möjligt att förstå hur viktiga 

fuktkraven är måste vi jobba med att sprida informa-

tion och kunskap till alla led. Ingen vill göra fel! Det 

krävs också samarbete över gränserna och mellan olika 

organisationer och nätverk för att hitta tydliga vägar 

för bedömning av skador och återkoppling till 

nyproduktion. SWESIAQ, Sveriges byggdoktorer och 

Diplomerade fuktsakkunniga är några av de aktörer 

som måste driva processerna framåt. Byggbranschen 

behöver oss! 

Eva Gustafsson, fuktsakkunnig, VD Conservator AB 

 

På gång inom innemiljöområdet 

7-8 februari 2018 i Stockholm 
Inomhusmiljö i skolan och förskolan 

15 % rabatt för SWESIAQ-medlemmar. 

Läs mer på: www.abilitypartner.se 

12-15 mars 2018 i Kiruna 
Cold Climate HVAC conference 
Läs mer på: http://www.cchvac2018.se/ 

14-15 mars 2018 i Kalmar 
Fukt och inomhusmiljö - Hållbart byggande 
Läs mer: http://www.conservator.se/utbildningar/seminarium/ 

21 mars 2018 i Lund 
SWESIAQ:s vår- och årsmöte hos CHIE 
Kostnadsfritt, läs mer nedanför! 

18-20 april 2018 i Cassino, Italien 
5th Workplace and Indoor Aerosols Conference 
Läs mer på: http://www.aerosols2018.eu/  

24-25 april i Stockholm 
Inomhusmiljö – Teknologisk Institut 

Samarrangemang med 15 % rabatt för SWESIAQ-

medlemmar. Mer information på TIAB:s hemsida. 

22-27 juli 2018 i Philadelphia, USA 
Indoor Air 2018 
ISIAQ:s stora konferens. Läs mer på: 
http://www.indoorair2018.org/ 

30-31 maj i Stockholm 
Inomhusmiljö i skolan och förskolan 

Program och detaljer är inte helt klara än. 

Läs mer: http://www.abilitypartner.se/konferenser-kurser/ 

 

Healthy Indoor Environments Workshop – SWESIAQ:s vår- och årsmöte 2018-03-21 

Plats: Stora Hörsalen, plan 2 (entréplan), IKDC, Sölvegatan 26, Lund 
Vägbeskrivning: http://www.design.lth.se/om-institutionen/hitta-hit/ 
Läs mer och anmäl dig: http://www.chie.lth.se/events/upcoming-events/2018-03-21-chie-workshop/ 

Program 
09.15 – 09.30 Registrering & kaffe 

09.30 – 09.40 CHIE hälsar välkommen till dagens workshop 

09.40 – 09.50 SWESIAQ informerar 
09.50 – 10.30 Människor i den byggda miljön, inomhusluftkemi o ventilationsstrategier,  
   Sarka Langer, IVL Svenska Miljöinstitutet 

10.30 – 11.10 Luftrenare och partikelformiga luftföroreningar – olika typer av partikel-luftrenare,  
deras prestanda och vanliga missförstånd, Joakim Pagels, Lunds universitet 

11.10 – 11.20 Bensträckare 

11.20 – 12.00 Ljusets påverkan på människan, Hillevi Hemphälä, Lunds universitet 

12.00 – 12.50 Lunch 

12.50 – 13.30 Innemiljöproblem och viktiga åtgärder ur ett allergiperspektiv, Marie-Louise Luther, 
Astma- och Allergiförbundet 

13.30 – 14.10 Luftburen smittspridning i inomhusmiljö, Jakob Löndahl, Lunds universitet 

14.10 – 14.55 Diskussion – Workshop 

14.55 – 15.00 Sammanfattning 

15.00 – 15.10 Workshopen avslutas + fika 

15.10 - SWESIAQ:s årsmöte för alla medlemmar 
 

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 
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