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Vårmötet i Lund 21 mars 
Åtta SWESIAQ-stipendiater rapporterar 

SWESIAQ:s vårstipendium delades den här gången av 

åtta studenter vid högskolan i Borås som efter en intro-

duktionskurs i byggnadsteknik blivit väldigt nyfikna på 

innemiljöområdet. Alla fick tågresan till Lund betald 

och kunde då delta i vårt vårmöte vid Centre for 

Healthy Indoor Environments. Här är studenternas 

egen rapport från vårmötet. 

 
Alla stipendiaterna framför Lunds domkyrka 

Samtliga föredrag var intressanta eftersom de skilde 

sig åt och handlade om olika områden. Vi fick en bre-

dare syn och nya perspektiv på hur hälsan påverkas av 

byggnadens innemiljö. Det var också intressant att vara 

med i gruppdiskussioner av olika frågor mellan delta-

gare och föreläsare som besitter så mycket kunskap 

och har arbetat länge med dessa frågor. 

Eftersom allt fler barn drabbas av allergier och astma 

så känns det som att det ämnet var mest intressant. 

Trots att vi idag med mer kunskap blivit bättre än förr 

i tiden på att förebygga dålig innemiljö, har vi fortfa-

rande problem med t.ex. luftburna partiklar som kan 

orsakar sjukdomar. Noggrann städning och ett väl 

fungerande ventilationssystem kan minska problemen. 

Man diskuterade även för- och nackdelar med olika 

typer av luftrenare. 

Föreläsningen kring ljuskänslighet och ljusets påver-

kan på oss människor tyckte många av oss var särskilt 

intressant då några av oss har synsvårigheter som på-

verkar oss i vardagen. Vi fick lära oss att det oftast är 

fel takbelysning inomhus som skapar en bländande 

effekt. Både i stora salar och i våra egna bostäder. 

Skrivbord ska t.ex. helst inte vara blanka eller vita utan 

hellre mattgrå för att undvika bländning. Människor 

presterar bättre vid en synergonomisk arbetsplats. 

Det var givande att se forskarna presentera sina studier 

kring inomhusmiljö, att se hur man går tillväga vid 

forskning och se resultaten. Intressant var också dis-

kussionerna efter presentationerna. 

Vi skulle gärna vilja tacka SWESIAQ för möjligheten 

att få delta i denna lärorika konferens eftersom inne-

miljön – nu och i framtiden – kommer att påverka oss, 

då många kommer att mestadels arbeta inomhus. 

Studenter från Högskolan i Borås: Klara Alenäs, 

Amanda Andrén, Filip Arousell, Donika Nika, Maja 

Nilsson, Steve Shamoun, Oscar Wenström och Paolo 

Zaarour 

 
Se presentationerna i efterhand 
Presentationerna vid SWESIAQ:s vårmöte/CHIE:s 

workshop har spelats in och en del av dem kommer 

inom kort att läggas upp på CHIE:s hemsida där ni som 

inte hade möjlighet att resa till Lund kan titta och 

lyssna på presentationerna i efterhand. 

Doftsättning av gallerior förbjuds 
Mark- och Miljödomstolen har bedömt att doftsättning 

av inomhusluften i entréer och på toaletter i gallerior 

enligt Miljöbalken kan vara en olägenhet för personer 

med doftöverkänslighet. Solna och Täby Centrum har 

förelagts att upphöra med doftsättning i de båda 

galleriorna. Läs mer på Astma och Allergiförbundets hemsida.  

 

  

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. 
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SWESIAQ:s årsmöte 21 mars 

Vid årsmötet valdes Linda Hägerhed till 

ny styrelseordförande. Linda har deltagit 

i styrelsearbetet under flera år, senast 

som vice ordförande. Hon arbetar som 

lektor inom forskningsområdet innemiljö 

i byggnader vid Borås högskola och undervisar vid 

byggingenjörsutbildningen och magisterprogrammet i 

hållbar samhällsbyggnad. Hon doktorerade 2006 i 

ämnet bostadsmiljö och allergi hos barn, den s.k. 

Värmlandsstudien. 

Ny i styrelsen är också Anna-Karin 

Niemi som suppleant. Hon jobbar som 

miljö- och hälsoskyddsinspektör på 

miljöförvaltningen i Uppsala kommun, 

under de senaste åren med tillsyn enligt 

miljöbalken på främst förskolor, skolor och vård- och 

omsorgsboenden. Anna-Karin handlägger även en del 

klagomålsärenden gällande inomhusmiljön i bostäder. 

Övriga styrelsefunktionärer:  

Maria Nordberg (vice ordförande, fyllnadsval 1 år)  

Love Lagercrantz (kassör, omval 2 år)  

Aneta Wierzbicka (omval 2 år)  

Maria Alm (kvarstår 1 år)  

Anders Lundin, suppleant (omval 1 år)  

Joakim Thunborg, suppleant (omval 1 år) 

  

Bli ett av SWESIAQ:s stödföretag! 
Vid årsmötet togs också beslut om att införa möjlighet 

för företagsstöd. SWESIAQ är en ideell förening. Att 

producera nyhetsbrev, dela ut stipendier, organisera 

möten och arbetsgrupper kostar pengar och föreningen 

är beroende av medlemsavgifterna. Nu blir det möjligt 

för företag eller organisationer att stödja föreningen. 

Detta underlättar också faktureringen av medlemsav-

gifterna – för både företaget och SWESIAQ. Alla an-

ställda SWESIAQ-medlemmar får en gemensam 

faktura ställd direkt till företaget.  

De företag som stöder oss kommer att synas på 

SWESIAQ:s hemsida. Däremot kan företag inte bli 

medlemmar i SWESIAQ. Endast personliga med-

lemskap accepteras. En handfull företag har redan an-

mält intresse av att bli stödföretag. Avgiften bestäms 

av antalet medlemmar vid företaget: 

1-4 medlemmar – 1500 kr/år 
5-8 medlemmar – 3000 kr/år 
Obegränsat antal medlemmar – 5000 kr/år 

Kontakta medlemsregistret@swesiaq.se om du är 

intresserad av att låta ditt företag stödja oss.  

Ny standard för luftfilter 

Den 1 juli i år gäller en ny, tydli-

gare standard ISO 16890 för klas-

sificering av tilluftsfilter. De gamla 

klasserna G1-G4, M5-M6 och F7-F9 upphör att gälla 

och alla luftfilter får nya benämningar som direkt anger 

hur många procent av partiklarna i en viss storleksklass 

som filtreras bort.  

På Svensk Ventilations hemsida finns en kort beskrivning 

av de nya filterklasserna och en länk till dokument från 

Branschorganisationen Eurovent som ger bakgrund 

och en ungefärlig översättning mellan gamla och nya 

filterklasserna. Tabellen visar de nya filterklasserna: 

ISO ePM1 ISO ePM2,5 ISO ePM10 ISO Coarse 

ePM1 95 % ePM2,5 95 % ePM10 95 % ePM10 45 % 

ePM1 90 % ePM2,5 90 % ePM10 90 % ePM10 40 % 

ePM1 85 % ePM2,5 85 % ePM10 85 % ePM10 35 % 

ePM1 80 % ePM2,5 80 % ePM10 80 % ePM10 30 % 

ePM1 75 % ePM2,5 75 % ePM10 75 % ePM10 25 % 

ePM1 70 % ePM2,5 70 % ePM10 70 % ePM10 20 % 

ePM1 65 % ePM2,5 65 % ePM10 65 % ePM10 15 % 

ePM1 60 % ePM2,5 60 % ePM10 60 % ePM10 10 % 

ePM1 55 % ePM2,5 55 % ePM10 55 % ePM10 5 % 

ePM1 50 % ePM2,5 50 % ePM10 50 %  

Filterklasser enligt ISO 16890 

e står för efficiency/effektivitet och PM är en förkort-

ning för Particulate Matter, dvs. partiklar. Varje ko-

lumn svarar mot filter för en viss partikelstorleksklass. 

Exempel: filtret ePM2,5 70 % har 70-procentig effektivi-

tet när det gäller partiklar som är mindre än 2,5 µm, 

dvs. filtrerar bort 70 % av partiklarna. För finfiltren i 

de tre första kolumnerna krävs att de filtrerar bort minst 

50 % av partiklarna i sin storleksklass. I sista kolum-

nen listas grovfilter med lägre effektivitet. 

Bra filter tar bort skadliga utomhuspartiklar  

Bakgrund till uppdelningen i filter för olika partikel-

storlekar finns i forskningen om samband mellan par-

tikelkoncentrationer utomhus och allvarliga sjukdo-

mar. WHO rekommenderar följande riktvärden (års-

medelvärden): PM2,5 <10 µg/m3 resp. PM10 <20 µg/m3. 

I Miljöhälsorapporten (Folkhälsomyndigheten 2017) kan 

man läsa (s. 50): ”Vid förbränning bildas små och mycket 
små partiklar, så kallade fina och ultrafina partiklar. På 
grund av sin storlek kan de tränga långt ned i luftvägarna till 

lungblåsorna (alveolerna).” Viktiga källor till dessa för-

bränningspartiklar är dels trafiken, dels vedeldning. På 

ytan av partiklarna kan bl.a. finnas cancerframkallande 

PAH-föreningar. För att så långt möjligt filtrera bort 

dessa små partiklar krävs filter i klassen ePM1. 

På sidan 51 kan man läsa: ”Dödligheten ökar med 6–15 
procent per 10 μg/m3 ökning av årsmedelvärdet för PM2.5. 
Forskningsstödet är störst för risken för död i hjärt- och 

mailto:medlemsregistret@swesiaq.se
http://www.svenskventilation.se/2016/12/nya-filterklasser-med-iso-16890/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/c44fcc5df7454b64bf2565454bbdf0e3/miljohalsorapport-2017-02096-2016-webb.pdf


kärlsjukdom, följt av lungcancer, och svagast stöd finns för 
dödlighet i lungsjukdom.”  

Även de grövre partiklarna PM10 som bildas vid sli-

tage, t.ex. av dubbdäck, har kopplats till olika hälso-

effekter. På sidan 57: ”Antalet personer som läggs in akut 
på sjukhus för sjukdomar i andningsorganen ökar med cirka 
1 % för varje ökning med 10 μg/m³ av PM10 …”. 

 
 

Luftfilter i de olika klasserna kan alltså minska risken 

för olika typer av sjuklighet genom att hindra partiklar 

i utomhusluften från att nå innemiljön. Med kännedom 

om halterna i utomhusluften, t.ex. utanför en bostad, 

kan man räkna ut kraven på de filter som behövs för att 

sänka koncentrationerna inomhus till lämplig nivå. 

Även om halterna sjunkit i Sverige under senare år kan 

man uppskatta (s. 55 i Miljöhälsorapporten) att expo-

neringen för PM2,5 ”… skulle motsvara i genomsnitt sex 
månaders förkortad medellivslängd i Sverige. Medellivs-
längden beräknas minska mer i södra Sverige än i norra, och 
mer i tätorter än på landsbygden.”  

Bra partikelfilter kan vara en hälsoinvestering – fram-

förallt i tätorterna. Men då bör fönstren vara stängda 

och husen vara täta men ändå välventilerade så att 

föroreningar skapade inomhus vädras ut! 
 

SWESIAQ Debatt 
OVK-lagstiftningen borde skärpas! 
Jag läser ert nyhetsbrev då och då och 

blev väldigt glad över att läsa om att man 

äntligen börjar diskutera att skärpa 

OVK-lagstiftningen. 

I miljöförbundets tillsyn har man väldigt stor nytta av 

att läsa OVK-protokollen. Vid vår tillsyn på förskolor 

och skolor kräver vi att OVK-protokollet ska finnas på 

plats vid inspektionen. Detta inte bara för vår skull utan 

även för att fastighetsägare och ansvarig verksamhets-

utövare (oftast rektor) själva ska ha kunskap om att 

inomhusluften har god kvalitet. 

Dock krävs att OVK:n gjorts på rätt sätt av kunniga 

ventilationstekniker. Läser man OVK:n noggrant (och 

det måste man) hittar man ofta även godkända proto-

koll där man undrar hur ventilationsteknikern tänkt. 

Det kan röra sig om att man godkänt en fastighet utan 

att gjort en tillfredsställande luftflödesmätning eller 

som saknar tilluftsdon/tilluftsventiler – eller i vissa 

hårresande fall att man mätt frånluftsflödet med öppna 

fönster just för att få bättre fart på luftväxlingen. 

Flera förskolor/skolor med godkänd OVK har ändå 

haft undermålig ventilation vid vår tillsyn (stopp i ka-

naler/frånluftsdon, trasig motor, avstängd anläggning 

mm). Här lägger vi dock mycket ansvar på fastighets-

ägaren vad gäller underhåll och rutiner. 

En väl fungerande ventilation är oerhört viktig för en 

bostad/skola. Vi hanterar en mängd klagomålsärenden 

varje år där olika olägenheter uppstått på grund av 

dålig ventilationsanläggning. En väl utförd OVK är ett 

viktigt dokument i vår tillsyn. Som ni skrivit prioriterar 

kommunernas plan-och byggavdelningar inte dessa 

ärenden. Trots att OVK-frågan påverkar hälsan hos en 

mycket stor del av Sveriges befolkning.  

Efter ett speciellt allvarligt olägenhetsärende under 

2017 beslöt vi att under 2018 kräva in OVK-protokol-

len för samtliga flerbostadshus vad gäller de 7 största 

bostadsbolagen i Simrishamns, Tomelilla samt Ystads 

kommuner.  Två bolag har inkommit med information 

om läget. För ett bolag som hade 82 flerbostadshus var 

38 protokoll ej godkända, 18 protokoll för gamla och 

endast 26 godkända. Här får man ändå berömma bo-

laget för att man gjort OVK någon gång för alla fastig-

heter – vilket inte alla bolag har gjort.  

Vi vet att PBL inte är vår lagstiftning men vi ser detta 

som så allvarligt att vi kommer att pröva att förelägga 

de bolag som inte gjort OVK att göra en sådan samt 

inkomma med protokollet till miljöförbundet (efter-

som OVK:n är ett bra underlag som behövs vid vår 

tillsyn enligt miljöbalken). Även om plan- och bygg-

avdelningarna kan ta betalt för tillsynen är det inte 

säkert att OVK-tillsynen kommer att utföras mycket 

bättre. Bygglov och byggplaner prioriteras. Kanske ska 

man lägga denna tillsyn på kommunernas miljöförvalt-

ningar istället. Vi är vana vid att inhämta kunskap om 

nya tillsynsområden och har möjligen lättare att ta 

betalt för tillsynen. 

Jon Hall, miljöinspektör, Ystad-Österlenregionens 

miljöförbund 

Vad tycker du? Skriv till nyhetsbrevet@swesiaq.se! 
 

 
Vad tycker myndigheterna om ”nattavstäng-
ning” av ventilationen? 
I artiklar i tidigare nyhetsbrev har jag tagit upp OVK-

kontrollen och problemen med att ventilationsanlägg-

ningar stängs av helt när de inte används, t.ex. under 

nätter och helger. Jag har också kontaktat de tre myn-

digheter som är berörda och nu fått svar från alla. Bo-

verkets inställning har redovisats tidigare (nyhetsbrev 

55 och 58). Så här tycker Folkhälsomyndigheten och 

Arbetsmiljöverket – i föreskrifter, på hemsidor och vid 

mailkonversation med mig. Jag har förkortat mailin-

läggen och blåmarkerat några intressanta avsnitt. 

mailto:jon.hall@ystadosterlenmiljo.se
mailto:nyhetsbrevet@swesiaq.se


 
Natt i klassrummet 

Folkhälsomyndigheten: Hemsida om ventilation 

►Reducerat eller avstängt luftflöde: ”Om luftflöden 
reduceras eller stängs av när rum och lokaler står tomma är 
det viktigt att se till att luftkvaliteten är god när rum och 
lokaler används igen. Verksamhetsutövaren behöver kon-
trollera hur lång tid luftflödena behöver vara på och hur 
mycket flöde som behövs för att åter få en god luft-
kvalitet…”  

Fredrik Haux på Folkhälsomyndigheten förtydli-

gar: ”Folkhälsomyndigheten vägleder miljö- och hälso-
skyddskontoren om att det är lämpligt att ventilation ska 
sättas på i tillräcklig tid innan barn/elever kommer till sko-
la/förskola för att föroreningar som ansamlats under nat-
ten ska hinna vädras ut. Det kan röra sig om minst någon 
timmes ventilation innan föroreningar ventilerats bort. Om 
avstängd ventilation nattetid kan leda till tillväxt i ventila-
tionsfilter/kanaler och att detta sedan kan leda till olägen-
het för människors hälsa enligt miljöbalken, då kan krav 
ställas från miljökontoren på att ventilationen inte får 
stängas av helt nattetid. Verksamhetsutövare ska visa att 
denne lever upp till miljöbalkens krav, att risk för olägenhet 
inte finns i verksamheten. Det görs med förebyggande ru-
tiner i egenkontrollen. Och att det finns kunskap om fakto-
rer som kan innebära risk för hälsan – som risk för tillväxt 
av mögel i filter och kanaler” … ”Frågor kring OVK är Bover-
kets regler. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan begära in 
uppgifter från senaste OVK som en del av utredning/kun-
skapsinhämtning.” 

Arbetsmiljöverket (AV): AFS 2009:2, Arbetsplat-

sens utformning ►Kommentarer till § 20: ”I vissa typer 
av lokaler kan det vara nödvändigt att ventilationssystemet 
är i drift kontinuerligt även då ingen verksamhet pågår. 
Detta gäller t.ex. i lokaler där det pågår processer som al-
strar luftföroreningar, eftersom det finns risk att förore-
ningar via kanalsystemet kan spridas till rum där de normalt 
inte alstras, eller i byggnader med stora emissioner från 
byggmaterialet. Efter nybyggnad eller invändig renovering 
bör ventilationen gå kontinuerligt under det första året. … 
Efter en tid med reducerat flöde bör ventilationssystemet 
vara i drift med normalt luftflöde så länge att rumsvolymen 
omsätts minst en gång innan rummet återanvänds …” 

Gunnar Åhlander på Arbetsmiljöverket förtydligar: 
”Arbetsmiljöverket har inget krav på att ventilationen ska 
gå dygnet runt, inte ens med reducerad kapacitet. Grund-
kravet är ju att luftkvaliteten ska vara tillfredsställande. Om 
luftkvaliteten upplevs som otillfredsställande så ställer vi 
krav på åtgärder och en sådan kan vara kontinuerlig venti-
lation.” … ”Arbetsmiljöverket har ju egna krav på att venti-
lationssystem ska underhållas och kontrolleras. En ändring 
vi diskuterar för våra föreskrifter är att kontrollkravet (som 
ju vi ställer på arbetsgivaren) ska anses vara uppfyllt om 
arbetsgivaren har tillgång till ett protokoll från en OVK-be-
siktning som genomförts inom rätt tidsintervall. För lokaler 
som inte omfattas av OVK-reglerna kommer kraven på 
arbetsgivarna att vara desamma som tidigare. Vi ser det 
därför som viktigt att man vid OVK-besiktningen kontrolle-
rar flödena i alla rum.” … ”Slutligen håller jag med dig om 
att OVK-besiktarnas uppdrag inte bör utökas till att bli en 
generell kontroll av inomhusmiljön. Uppdraget i dag är i sig 
tillräckligt komplicerat om det görs på rätt sätt och resul-
tatet ska ses som ett underlag för den totala bedömningen 
som bör göras av andra.” 

Mina kommentarer: I befintliga lokaler, t.ex. sko-

lor/förskolor, är det tillåtet att stänga av ventilationen 

helt under nätter och helger – dock endast om verksam-

hetsutövare/fastighetsägare/arbetsgivare har försäkrat 

sig om att detta kan ske utan hälsorisker. Som jag ser 

det, läggs ett stort ansvar på den som driver verksam-

heten att göra dessa svåra bedömningar. Svårt blir det 

också för tillsynsmyndigheterna (hälsoskyddskontor 

och AV) att avgöra vad som kan vara acceptabelt – 

t.ex. hur man gjort en bedömning av att byggemissio-

nerna är så låga att de medger nattavstängning. 

De olika myndigheterna har olika skrivningar om hur 

länge ventilationen bör vara igång för att luftkvaliteten 

ska bli acceptabel efter reducerat flöde, jämför med 

mina tidigare artiklar i nyhetsbrevet. 

 

Roligt att AV anser att vid OVK-kontrollen bör luft-

flödena mätas i alla rum och att OVK-kontrollanterna 

inte bör få fler uppgifter utan koncentrera sig på ett 

redan komplicerat uppdrag! 

Anders Lundin 
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På gång inom innemiljöområdet 
18-20 april 2018 i Cassino, Italien 
5th Workplace and Indoor Aerosols Conference 
Läs mer: http://www.aerosols2018.eu/  

24-25 april i Stockholm 
Inomhusmiljö – Teknologisk Institut 

Varierat program med fukt/mögel, ventilation mm.  

Dag 2 med dubbla spår: hälsoskydd eller fastighet.  

Avslutande fukt/mögel-workshop. Samarrangemang med 

SWESIAQ - 15 % rabatt för medlemmar (klart lönsamt). 

Hittills 110 anmälda men det finns plats för fler!  

Anmälan helst före 20/4. Läs mer: TIAB:s hemsida. 

24 april i Stockholm 
Fuktcentrums informationsdag 

Läs mer och anmäl dig senast 13 april på  
Fuktcentrums hemsida. 

17 maj i Lund 
Particles, ventilation and health - CHIE and EUROVENT workshop, 

bl.a.: Pawel Wargocki – Relationship between ventilation, 

health and cognitive performance  

Anna Oudin – Exposure to particles and dementia. 
Kostnadsfritt. Läs mer och anmäl dig senast 10 maj på 

hemsidan för Centre for Healthy Indoor Environments. 

30-31 maj i Stockholm 
Inomhusmiljö i skolan och förskolan 

Samarrangemang med 15 % rabatt för SWESIAQ-

medlemmar. Extra rabatt vid anmälan före 20 april. 

Läs mer: Ability Partners hemsida  

22-27 juli 2018 i Philadelphia, USA 
Indoor Air 2018 
ISIAQ:s stora konferens. 

Läs mer: 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 
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