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Nyheter från ISIAQ
SWESIAQ:s moderorganisation heter
ju ISIAQ. Under sommaren har ISIAQ
fått en ny logga och ordnat den stora
konferensen Indoor Air 2018 i Philadelphia, USA. Konferensen samlade
mer än 800 deltagare och mer än 700 bidrag i form av
posters eller muntliga presentationer. SWESIAQ deltog med bl.a. vår ordförande Linda Hägerhed som i
ISIAQ:s styrelse ansvarar för samordning av de nationella underavdelningarna, de s.k. chapters. Representanter från aktiva chapters (f.n. Sverige, Finland, Nederländerna och Norge) och andra intresserade träffades under konferensen och diskuterade olika former av
samarbete, t.ex. sprida nyhetsbrev och bjuda in till nationella möten. Nederländerna har nyligen haft ett symposium om innemiljö i energieffektiva hus (på holländska).
Island kommer att starta ett chapter i år och även Polen
och Australien är intresserade.
ISIAQ:s nya ordförande heter Marzenna
Dudzinska. Hon är professor i miljöteknik vid Lublins Tekniska högskola i
Polen. Inom ISIAQ pågår just nu ett
arbete med att sammanställa de olika
nationella lagarna, reglerna och riktvärdena inom
innemiljöområdet till en gemensam databas. En annan
bra sak är att via den nya hemsidan kan man ladda ner
presentationer från tidigare ISIAQ-konferenser – flera
av dem är gratis. Gå in på https://isiaq.org/ eller klicka
direkt på Conference Proceedings! Nästa konferens nära
oss blir i Kaunas, Litauen 18-22 augusti 2019. Det är ett
samarrangemang mellan ISIAQ och International
Societies of Exposure Science, ISES.

SWESIAQ:s vårmöte v.13 2019 i Borås
Styrelsen har börjat planera för vårmötet som kommer
att hållas vid Högskolan i Borås sista veckan i mars.
Det som är klart hittills är att mötet blir kostnadsfritt
för alla medlemmar och att det blir presentationer av
Boverket och arbetsgruppen för beställning enligt
SWESIAQ-modellen. Håll utkik!

2018-10-05
SWESIAQ:s studentstipendium:
Ansökan senast 15 oktober!
SWESIAQ delar varje år ut stipendier till
studenter och doktorander inskrivna vid
svenska högskolor och universitet för resa och logi vid
deltagande i kurser/konferenser inom innemiljöområdet – både i Sverige och utomlands. Upp till
10 000 kr kan sökas per gång. Styrelsen har beslutat
förlänga ansökningstiden till den 15 oktober. Läs mer
på vår hemsida!

Träffa dina SWESIAQ-kollegor vid Inomhusmiljö 2018 den 20 november!
Teknologisk Institut arrangerar i samarbete med
SWESIAQ den populära konferensen Inomhusmiljö
2018 i Stockholm 20-21 november. Alla SWESIAQmedlemmar får 15 % på avgiften, så det är klart lönsamt att bli SWESIAQ-medlem innan man anmäler
sig. Läs mer om konferensen här.
Vi tänkte att det skulle vara trevligt om vi SWESIAQmedlemmar kunde passa på att umgås lite informellt
samtidigt. Så vi kommer att boka bord på en restaurang
centralt i Stockholm på kvällen den 20/11 vid 18-tiden
(självkostnadspris). Om du är intresserad, skicka mail
till maria.alm@lf.goteborg.se senast 2018-11-04, så
hör vi av oss om detaljerna!

SWESIAQ får snart ny hemsida
Vår nuvarande hemsida är krånglig att administrera
och vi har tagit fram en prototyp till hemsida som ska
vara lättare att förändra efter våra önskemål. På den
nya hemsidan – som vi hoppas få klar under hösten –
kommer all information bli tillgänglig för alla utan
inloggning. Det gäller t.ex. alla gamla nyhetsbrev och
presentationer från tidigare konferenser. Matrikeln
(som fungerar dåligt f.n.) kommer att tas bort eftersom
man inte får lägga upp offentliga register på det sättet.
Vi ser fram emot en mer användarvänlig och levande
hemsida inom kort!

Råd vid val av luftrenare:
Residental Air Cleaners – Rapport från EPA
EPA är förkortning för Environmental Protection Agency
och är den amerikanska miljöskyddsmyndigheten. EPA har
nyligen gjort en genomgång av
luftrenare för hemmabruk. På
74 sidor går man igenom de
olika typerna av luftreningstekniker, deras för- o nackdelar
och vad man ska tänka på när
man väljer luftrenartyp och storlek/luftflöde. Ett
viktigt kapitel är genomgång av den forskning som har
studerat om olika typer av luftrenare verkligen lyckats
reducera hälsoeffekterna av olika luftföroreningar.
Rapporten avslutas med hela 12 sidor med referenser
till aktuell forskning.
I sammanfattningen konstateras att det (givetvis) är
bättre att försöka eliminera källorna till olika luftföroreningar än att försöka rena luften i efterhand. Man bör
också undersöka möjligheterna att förbättra allmänventilationen eller – om luftföroreningen kommer utifrån – installera filter på tilluften. Luftföroreningarna
kan bestå av partiklar, inkl. bakterier/virus/mögelsporer/allergener eller av olika gaser. Forskningen har
visat god effekt när det gäller att rena partiklar
(PM2,5/PM10/partikelantal). När det gäller allergener
och gasformiga luftföroreningar är antalet studier begränsade och resultaten mer tveksamma.
Man har sett vissa (modesta) förbättringar av olika
hälsobesvär som är kopplade till partiklar/partikelrening, bl.a. astma- och allergibesvär. Däremot saknas
studier som systematiskt undersökt om luftrenare med
gasabsorberande filter, plasmarening, fotokatalytisk
oxidation (PCO) eller jonisatorer har några hälsoförbättrande effekter.

ligt stort. CADR definieras som flödet genom luftrenaren multiplicerat med reningsgraden för den luftförorening som man är intresserad av att få bort. Om luftflödet är 50 l/s och filtret tar bort 90 % blir t.ex. CADR
0,9*50 = 45 l/s. Om en luftrenare ska ha någon påtaglig
effekt bör CADR-flödet vara flera gånger större än det
normala ventilationsluftflödet genom rummet (minst
fyra gånger större) och ljudnivån vid detta CADRflöde bör ligga under 30 dBA (åtminstone i sovrum).
Rapporten betonar att ozonisering av luften inte är en
godkänd metod och att vissa luftrenare (plasmarenare,
elektrostatiska luftrenare, jonisatorer, PCO-renare)
också kan producera ozon som biprodukt. Ozon är en
välkänd lungirritant och WHO:s luftkvalitetsriktvärde
är 50 ppb. Även vid låga koncentrationer reagerar ozon
med vanliga hushållskemikalier, bl.a. rengöringsmedel
och olika typer av golvmattor. Vid reaktionerna bildas
nya ämnen som kan påverka känsliga personer: nanopartiklar, aldehyder, peroxider, organiska syror m.m.
De här typerna av luftrenare kan också själva producera andra typer av irriterande gaser. Den som köper luftrenare av dessa typer bör alltså kontrollera att försäljaren kan dokumentera koncentrationerna av biprodukter, särskilt ozon, i den renade luften.
Rapporten ger vissa rekommendationer grundade på
amerikanska förhållanden, men om man bortser från
det som är specifikt amerikanskt, ger rapporten Residential Air Cleaners - A Technical Summary en bra och aktuell
genomgång av portabla luftrenare.
Anders Lundin

Ny arbetsgrupp bildad:

Mall för upphandling av innemiljöutredningar enligt SWESIAQ-modellen
Vid sitt senaste möte godkände styrelsen riktlinjer för
en ny arbetsgrupp med uppdrag att underlätta upphandlingar av innemiljöutredningar enligt SWESIAQmodellen:

Vid val av luftrenare är det viktigt att tänka på två
saker: dels att ljudnivån inte är störande – i sovrum bör
den ligga under 30 dBA, dels att det s.k. renade luftflödet CADR – Clean Air Delivery Rate – är tillräck-

 Arbetsgruppens mål är att skapa en mall som beställaren och konsulten gemensamt kan fylla i för att uppnå
en för bägge parter optimal beställning av en inomhusmiljöutredning.
 Utgångspunkten i mallen måste vara att alla delmoment
som ingår i SWESIAQ-modellen ska beställas.
 Beställningsmallen bör utformas så att konsulten inför
skrivning av beställningen informerar kunden och skapar förståelse för varje delmoment av SWESIAQ-modellen. Syftet är att kunden ska förstå vikten och nyttan av
varje delmoment.

 Beställningsmallen ska vara utformad på ett sådant sätt
att den klarlägger vid vilken tidpunkt eventuell tilläggsbeställning skett av olika delmoment. Eventuella begränsningar ska också klargöras tydligt.

Deltagare i arbetsgruppen:
Jim Althinsson, Nordisk Byggskadeutredn AB, (sammankallande)
Per-Eric Hjelmer, Tyrens AB
Maria Löfholm, Svenska Bostäder
Peter Ilmrud, Skolfastigheter i Stockholm AB
Anders Joelsson, Polygon/AK-konsult
Fredrik Norblad, Monomeet AB
Joakim Thunborg, representant för SWESIAQ:s styrelse

Uppskattat slutdatum är 2019-05-30 med lägesredovisning vid SWESIAQ:s vårmöte i Borås.

Bra inomhusmiljö – behovet av ett
holistiskt perspektiv
I den nyligen publicerade artikeln Healthy Indoor Environments: The Need for a Holistic Approach diskuterar forskare från Centre for Healthy Indoor Environments (CHIE) vid Lunds universitet samverkan mellan
olika faktorer i inomhusmiljön och de potentiella risker
som finns om man missar det holistiska perspektivet.
Artikeln diskuterar utifrån fyra teman:
 Hälsans bio-psykosociala aspekter
 Växelverkan mellan brukarna, byggnaderna och
inomhusmiljön
 Klimatförändringarnas påverkan på inomhusmiljö,
termisk komfort och hälsa
 Energibesparingsåtgärder och inomhusmiljö
Artikelns slutsats är att inomhusmiljön måste betraktas
som ett dynamiskt, komplext system med många typer
av växelverkan. För att undersöka inomhusmiljön
krävs därför ett tvärvetenskapligt perspektiv och ett väl
fungerande samarbete mellan olika professioner.
Vi, forskare vid CHIE, vill tacka alla som deltagit i
våra workshops för de värdefulla synpunkter och diskussioner som bidragit i utvecklingen av detta projekt.
Artikeln är publicerad i International Journal of Environmental Research and Public Health och är fritt nedladdningsbar.
Aneta Wierzbicka

Hälsa och inomhusmiljö i bostäder
Öppet seminarium i Lund 6 november
Just nu renoveras många hyreslägenheter. Vad händer
med människors rätt till en god inomhusmiljö? Forskare vid Århus universitet berättar om resultaten från
de stora studierna BE-READY och RE-VALUE där
man tagit ett helhetsgrepp om människa och inomhusmiljö.

Föreläsare: Torben Sigsgaard, Grethe Elholm, Charlotte Gabel, Steffen Petersen, Mia Kruse Rasmussen.
Plats o tid: LTH, Lund, 6 november, kl 13-16.
Seminariet hålls på dansk-svenska och samarrangeras
av People, Environment, Indoor, Renovation, Energy
(PEIRE) och CHIE. Det är kostnadsfritt men anmälan är
obligatorisk och kan ske via denna länk. Välkomna!

SWESIAQ debatt
Kan lägre luftflöden minska besvär av ”torr luft”?
Nu är den varma sommaren glömd (?) och vi
går mot kallare tider.
Rätt som det är visar
utetermometern -10 oC.
Kanske kommer det då
klagomål på torr luft
inomhus. Det har ibland föreslagits att man på vintern
borde sänka luftflödena och på så sätt öka luftfuktigheten inomhus. Det sägs att högre luftfuktighet inte
bara är behagligare utan också medför att t.ex. förkylningsvirus får svårare att överleva. Naturligtvis skulle
också kostnaderna för uppvärmning av uteluften minska. Men är detta verkligen en bra strategi? Jag har
funderat lite på detta. Vilka effekter skulle en halvering
av luftflödet få för luftfuktigheten och hälsan?
Som exempel har jag tagit ett rum med ett luftflöde på
10 l/s/person, något krävs för acceptabel luftkvalitet
och en koldioxidhalt under 1000 ppm. Mollierdiagrammet (nästa sida) visar den relativa luftfuktigheten
(RH-värdet, böjda kurvor) som funktion av temperatur
och absolut luftfuktighet mätt i kg vatten per kg luft.
Jag har gjort beräkningar vid en utetemperatur
på -10 oC resp. 0 oC. Om man antar att RH-värdet ute
är 80 % och att tilluften värms till 20 oC, blir RH-värdet
i tilluften enligt Mollierdiagrammet ca 10 % (vertikal
blå linje) resp. ca 22 % (gul linje).
Men RH-värdet i rummet blir högre pga. den luftfuktighet som alstras av personerna i rummet. Man
brukar säga att en person avger ca 40 g/h vatten, dvs.
0,011 g/s, genom utandningsluft och transpiration
(svettning). Eftersom luftens densitet är 1,2 kg/m3 kan
ökningen av vattenkoncentrationen (absoluta luftfuktigheten) beräknas vid luftflödet 10 l/s/person:
0,011/10 = 0,0011 g/l = 0,0011 kg/m3 = 0,0011/1,2 =
0,00093 kg/kg luft. Vi antar att temperaturen i rummet
är 22 oC. Närvaro av personer medför alltså att luftens
absoluta fukthalt ökar med 0,00093 kg/kg luft samtidigt som temperaturen stiger 2 oC. Ökningen i absolut
luftfuktighet kan avläsas på den horisontella axeln i
Mollierdiagrammet. De sneda blå och gula linjerna
illustrerar vad som händer när den torra tilluften

kommer in i rummet: Temperaturen höjs och RH-värdet ökar från ca 10 % till ca 13 % resp. från ca 21 %
till ca 24 %.

problem. Att försöka höja luftfuktigheten enbart pga.
klagomål på ”torr luft” är en riskabel väg. Människan
har inget sinne för att kunna avgöra luftens fuktighet
(se Wolkoffs artikel, klicka på länken ovanför). Upplevd ”torr luft” beror ofta på att luften är för varm eller
förorenad (partiklar/gaser), snarare än på låg luftfuktighet.
En halvering av luftflödet vintertid (om människor orsakar fukttillskottet) skulle bara ge en mindre förhöjning av luftfuktigheten, samtidigt som luftkvaliteten i
övrigt skulle försämras påtagligt. Det är också troligt
att spridningen av förkylningsvirus underlättas. Som vi
rapporterat i nyhetsbrev nr 15 ökade förekomsten av
förkylning bland studenter när luftflödet per person
minskade (In China, Students in Crowded Dormitories with a
Low Ventilation Rate Have More Common Colds: Evidence for
Airborne Transmission).

Det är viktigare att inneluften är ren än fuktig!
Anders Lundin

Mollierdiagram. De böjda kurvorna visar relativ luftfuktighet som
funktion av absolut luftfuktighet (kg vatten/kg luft) och lufttemperatur. De färgade linjerna förklaras i texten.

På gång inom innemiljöområdet
6 november i Lund

Men vad skulle hända om man halverar luftflödet till
5 l/s/person? Jo, den vattenkoncentration/absoluta luftfuktighet som orsakas av människor skulle fördubblas,
dvs. skulle öka med ytterligare 0,00093 kg/kg luft.
Detta visas i Mollierdiagrammet som de horisontella
röda linjerna åt höger. Man ser i diagrammet att RHvärdet skulle öka från ca 13 % till ca 19 % (-10 oC ute)
resp. från ca 24 % till ca 29 % (0 oC ute). En halvering
av luftflödet resulterar alltså i en höjning av RH-värdet
som inte är högre än 5-6 %. Samtidigt ökar koldioxidkoncentrationen från ca 1000 ppm till ca 1600 ppm
(tilluften innehåller 400 ppm) och koncentrationen fördubblas av alla andra luftföroreningar. Detta gäller
även koncentrationen av luftburna viruspartiklar.
Det finns vetenskapligt stöd för att luftbefuktning
vintertid skulle kunna förbättra luftkvaliteten i vissa
avseenden, bl.a. förkorta överlevnadstiden hos vissa
virus även om sambanden är komplicerade (Wolkoff P;
Indoor air humidity, air quality and health – An overview; 2018).
Men luftbefuktning medför samtidigt stora risker för
oönskad mikrobiell växt som istället skapar ännu värre

Hälsa och inomhusmiljö i bostäder resultat från danska forskningsstudier

Alla välkomna – ingen kostnad! Läs ovanför i
nyhetsbrevet! Anmälan: www.peire.lth.se
20-21 november i Stockholm
Inomhusmiljö

Teknologisk Instituts konferens i samarrangemang
med SWESIAQ. 15 % rabatt för SWESIAQ-medlemmar. Läs mer och anmäl dig: Inomhusmiljö 2018.
Sista veckan i mars 2019 (v. 13) i Borås
SWESIAQ:s konferens och årsmöte

Vi planerar en lite större satsning nästa år i samarbete
med Borås högskola och RISE, håll ögonen öppna i
kommande nyhetsbrev!
18-22 augusti 2019 i Kaunas, Litauen
The built, natural, and social environments: Impacts on exposures,
health and well-being

Vetenskaplig konferens som samarrangeras av ISIAQ
och International Societies of Exposure Science, ISES.
Läs mer: http://isesisiaq2019.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

