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Nyhetsbrev nr 64
SWESIAQ:s vår-/årsmöte 28 mars 2019

Programmet för SWESIAQ:s vårmöte börjar bli klart!

 Innemiljöutredningar, caserapporter – Jim
Althinsson (NOBAB) och Gunilla Bok (RISE)
 SWESIAQ:s arbetsgrupp Mall för upphandling av
innemiljöutredningar – Jim Althinsson (NOBAB)
 Kunskap och verktyg för riskkommunikation (bl.a.
vid innemiljöutredningar) – Kristina Gyllensten
(psykolog, Arbets- och Miljömedicin, Göteborg)
 Det nya WELL-systemet (certifiering för hälsosamma byggnader) – Lefteris Zacharakis (WSP) och
Filip Elland (Castellum)
 Nya forskningsresultat från EMIISE-projektet om
skolors inomhusmiljö – Erica Bloom (RISE)
 Projektet behovsstyrd ventilation i småhus – Caroline Markusson (RISE)
 BITS-projektet – en uppdatering (se artikel i detta
nyhetsbrev) – Joakim Thunborg (Boverket)
 Dagen avslutas med SWESIAQ:s årsmöte.
Dagen före, onsdagen 27 mars kl 14.30–17, bjuder
RISE in till studiebesök och visar sina laboratorier för
byggnadsfysik och fuktsäkerhet, mikrobiologi, kemi
samt upplevelselabbet med ljud- och ljusmiljö.
OBS! begränsat antal platser, endast för medlemmar
Vårmötet är gratis för medlemmar (det kostar 250 kr
att bli medlem). Lunch till självkostnadspris.

Välkomna till Borås!

2018-12-18
Jobba med SWESIAQ!
SWESIAQ är helt beroende av engagemanget hos enskilda medlemmar. För att bli med i SWESIAQ:s styrelse behöver man absolut inte vara innemiljöexpert.
Men man ska ha intresset och vara beredd att avsätta
lite tid åt innemiljöfrågorna. Vid årsmötet 28 mars
2019 går mandattiden ut för flera platser och det är val
till både ordförande och några styrelseplatser. Tipsa
valberedningen om en lämplig person för SWESIAQ:s
styrelse! Är du själv intresserad men vill känna dig för
– anmäl dig som suppleant under ett år!
Föreslå nya styrelseledamöter genom att maila till
valberedningen: Robert Wålinder robert.walinder@medsci.uu.se, Lars Rosell lars.rosell@ri.se eller Marina Usoltseva marina.usoltseva@gmail.com!

Grattis Fredrik!
Höstens SWESIAQ-stipendium gick till
Fredrik Domhagen, doktorand vid Chalmers
Tekniska Högskola, avdelningen för Byggnadsteknologi. Här följer Fredriks konferensbidrag.

Metod för att spåra luftläckagevägar
Nedan följer en sammanfattning av
arbetet att utveckla en ny metod för att
spåra luftläckagevägar i byggnader. Jag
presenterade den på årets International
Building Physics Conference (IBPC) i
Syracuse, USA. Konferensen anordnas
vart tredje år i olika delar av världen och avhandlar
olika områden inom byggnadsfysiken.
Föroreningars transport i en skolbyggnad är beroende
av ett flertal faktorer såsom väder, fördelning av läckage i byggnaden, föroreningens härkomst och ventilationsstrategi. Om dessa faktorer inte är kända kan det
vara mycket svårt att bedöma vilken eller vilka åtgärder som krävs för att lösa problemen. Ofta är ökad ventilation i klassrummen den åtgärd man prövar först.
Detta är dock inte alltid en bra lösning. Som exempel
används en en-plans skolbyggnad med krypgrund och

innemiljöproblem i klassrummen. Om föroreningskällan finns i krypgrunden kan ökad ventilation i klassrummet leda till ett negativt tryck mellan klassrum och
krypgrund, så att mer av den förorenade luften sugs in
i klassrummen från krypgrunden.
I detta projekt jobbar vi med att ta fram riktlinjer för
hur man ska göra för att utvärdera varifrån föroreningarna kommer, hur de transporteras med luften och
vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. För detta behövs metoder som kan avgöra om läckande luft kommer utifrån eller från ett utrymme inne i byggnaden.
En ny metod har testats där vi använder torris (CO2 i
fast form) som i sin tur används som spårgas. Metoden
går ut på att släppa ut spårgasen i ett utrymme där man
misstänker att föroreningarna eller lukten kommer
ifrån och sedan mäta var den kommer ut i intilliggande
utrymmen. Metoden har prövats på en skola med krypgrund som haft problem under flera år. Skolan har
genomgått ett flertal försök att förbättra innemiljön,
bl.a. har olika ventilationssystem installerats. Problemen har dock inte lösts och skolan väntar nu på att rivas. Den dåliga lukten i skolan misstänks komma från
krypgrunden, vilket har verifierats då flera av klassrummen luktar likadant som krypgrunden. Proceduren
som använts för att testa den nya metoden i skolan kan
sammanfattas i följande steg:
1. Använd blower-door (på bilden placerad i ytterdörren) för att skapa en tryckskillnad mellan klassrum och krypgrund.
2. Genomför läckagesökning med t.ex. värmekamera
(kräver en temperaturskillnad mellan inne och ute).
3. Mät bakgrundskoncentration av CO2.
4. Tillför CO2 i krypgrunden.
5. Mät CO2-koncentration på ställen med luftläckage.
6. De läckageställen där CO2-koncentrationen ökar är
kopplade till krypgrunden.
Resultaten från försöken visar tydliga ökningar av CO2-koncentration vid några av
läckageställena men inte vid alla. Intressant är
att ett av läckagen ligBlower door används för att skapa ger i anslutning till en
undertryck i klassrummen så att luft yttervägg där man kan
sugs in i byggnaden från krypgrunden.
misstänka att luften
kommer utifrån. Mätningen visar dock en ökning av
CO2 vid detta läckage vilket tyder på läckande luft från
krypgrunden. Intressant är också att vid ett av läckagen
syns en ökning av CO2 då tryckskillnaden över bjälklaget skapas genom trycksättning av krypgrunden men
när tryckskillnaden över bjälklaget skapas genom att
suga ut luft ur klassrummen med blower-door, syns
ingen ökning av CO2 vid samma läckage. Det verkar
alltså som om luften tar en annan väg vid sug jämfört

med tryck. Liknande fenomen kan också uppstå vid
provtryckning (t.ex. lufttäthetsprovning) – man kan få
olika resultat beroende på om man provtrycker byggnaden med under- eller övertryck. Fenomenet beror oftast på att det finns rörliga delar, såsom plastfolie, inuti
konstruktionen.
Vår metod fungerar bra och kommer att utvecklas och
testas i fler skolor. Klicka här och läs originaltexten!
Fredrik Domhagen

BITS: Boverket undersöker skolor o förskolor
Som vi berättade i nyhetsbrev 61 har Boverket fått regeringens uppdrag att bl.a. göra en uppföljning av tidigare stora genomgångar av svenska byggnader. Projektet kallas BITS, Byggnaders Inomhusmiljö och Tekniska Status. Man har bestämt att denna gång undersöka skolor och förskolor, dvs. en uppföljning av 2004
års studie, STIL2. Uppläggningen är mycket ambitiös.
Det är mycket viktigt att urvalet av deltagande skolor/förskolor är slumpmässigt så att resultaten blir representativa för hela Sverige. I varje byggnad görs dels
en byggnadsundersökning, dels en undersökning i utvalda hemklassrum (detaljerna i förskolor inte klara
än). På klassrumsnivå sker besiktning av besiktningspersoner, mätningar av innemiljöparametrar (man är
beredd att öppna upp byggnadskonstruktionen vid behov), enkäter och ev. enklare medicinska undersökningar av elever. Nu pågår planering och man hoppas
komma igång med datainsamling under hösten 2019
med slutrapportering 2021.
Den 5 december organiserade BITS
en Workshop med ca 100 deltagande svenska innemiljöexperter uppdelade i olika grupper: luftkvalitet,
ljud, ljus, termisk komfort samt skador/status/drift/underhåll, där deltagarna diskuterade vilka mätningar
som är relevanta inom en trots allt begränsad budget.
Det blir ett stort och komplicerat projekt men projektledaren Joakim Thunborg visade avslutningsvis att han
kan hålla många bollar i luften samtidigt!
Nya finska regler om innemiljön:

Anvisning för tillsyn över förhållandena
i daghem och skolor samt förebyggande
och utredning av sanitär olägenhet
Valvira, den finska motsvarigheten till Socialstyrelsen/Folkhälsomyndigheten, har tagit fram ett omfattande dokument som visar hur finska staten ser på hur
hälsoskadliga miljöer i skolor och förskolor bör förebyggas och åtgärdas. Anvisningarna är heltäckande:

planläggning, byggnadslovsprocessen, offentlighetsprincipen, regelbunden tillsyn, verksamhetsutövarens
egenkontroll, fastighetsägarens åtgärder vid misstanke
om sanitär olägenhet, riskkommunikation (många
handfasta råd), åtgärder, uppföljning, allt är med!
Anvisningarna riktar sig till främst till hälsoskyddsmyndigheterna men även till verksamhetsutövare och
fastighetsägare. Råden för hantering av innemiljöproblem har stora likheter med råden i SWESIAQ-modellen. Man betonar vikten av en ”Åtgärdsgrupp/Arbetsgrupp för inomhusluft”, där det är viktigt att framförallt de som använder lokalerna är representerade samt
att man inleder med ”Preliminära utredningar”.
Det finns flödesscheman för egenkontroll och innemiljöutredningar som enligt min åsikt ibland kanske är väl
detaljerade men där åtminstone huvudprinciperna är
viktiga att följa. För en kommun som vill ta de sanitära
frågorna/innemiljöfrågorna på allvar finns i de finska
anvisningarna många goda råd att ta till sig. T.ex. föreslår Valvira att kommunerna inrättar multiprofessionella inomhusluftgrupper och att inspektioner av skolor/daghem sker i multisektoriellt samarbete:

Brukarkomfort på kontor

Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete
mellan Energimyndigheten och några av Sveriges största fastighetsägare inom lokalsektorn. Man arbetar
med att ta fram en enkät för att utvärdera komfort i
kontorsmiljöer och har tagit fram ett faktaunderlag
som innehåller många intressanta data om vilka miljöfaktorer som upplevs viktiga på ett kontor. Faktaunderlaget och ett förslag till enkät går att ladda ner här.

SWESIAQ debatt
Kritisk granskning av delar av en rapport:
Kemikalier i inomhusmiljön
Folkhälsomyndigheten har gjort en litteratursökning efter samband mellan vanliga
kemiska ämnen i inomhusluften och deras
hälsoeffekter (klicka här). Jag har inte gått
igenom hela det 53-sidiga dokumentet men vill kommentera några delar. Detta är en kunskapssammanställning med olika typer av data för många olika ämnen eller blandningar av ämnen (s.k. proxys). Den borde inspirera forskare till att försöka fylla de många
kunskapsluckorna. Kommunerna är en viktig målgrupp men rapporten utmynnar inte i några slutsatser.
Kan man hoppas att Folkhälsomyndigheten följer upp
med praktiska råd till hälsoskyddskontoren? Om ett
visst ämne är nämnt i rapporten – ska detta tolkas som
nolltolerans mot förekomst av ämnet inomhus? Eller?
Inledningsvis redogörs för de sökord man använt i litteratursökningen. Konstigt nog redovisas inte vilka enskilda kemiska ämnen som man sökt på eller varför
just dessa ämnen bedömts intressanta. Det saknas också en redovisning av hur man bedömt de olika studierna. Har de diskuterats gemensamt inom författargruppen? Finns confounders, duger kvaliteten?

Instanser som deltar i planeringen och genomförandet av inspektion

Ladda ned det svenskspråkiga dokumentet här, jämför
med svenska förhållanden och låt dig inspireras!

Hälsa och inomhusmiljö i bostäder
Resultat från danska forskningsstudier
Som vi berättat i nyhetsbrev 62 hölls ett seminarium
med denna titel vid Peire (People Environment Indoor Renovation Energy) den 6 november i Lund. För er som inte var
med: Nu finns presentationerna tillgängliga, även som
film, på länken: http://www.peire.lth.se/evenemang/

Jag hajade till när jag läste om TVOC. TVOC-halten
är en standardiserad metod för viktad summering av
lufthalterna av flyktiga organiska ämnen med en kokpunkt mellan ca 50-250 oC. Jag trodde TVOC-halten
avfärdats av forskare som ointressant när det gäller hälsorelevant luftföroreningsexponering inomhus. Så står
det också inledningsvis i rapporten. Men sedan redovisas ett antal studier där det påstås att man funnit samband mellan TVOC-halter och hälsoeffekter. Men
detta är inte sant! Jag har ögnat igenom referenserna.
Bara i referens 89 verkar det som man mätt TVOC i
luften. I övrigt är hälsoeffekterna relaterade till olika
typer av blandade kemiska emissioner: ommålning,
hushållskemikalier och en VOC-blandning gjord på
labbet. Referens 39 fann samband med formaldehyd
och alfa-pinen, inte med övriga VOC:s. Referens 48 är
en review-artikel som efterlyser mätningar av enskilda
ämnen inte bara blandningar. Ordet TVOC är inte

nämnt i artikeln och inte heller i referens 93 som handlar om möss som behandlats med oxazolone!
Rapporten ger alltså ingen anledning till att omvärdera
värdet av TVOC-mätningar i relation till hälsoeffekter.
Att försöka koppla hälsoeffekter till TVOC-halter är
nästan lika dumt som att försöka bestämma hälsoeffekter av svampätning – utan att fundera över vad som ligger i svampkorgen. Det är inte så konstigt att man
ibland får hälsoeffekter kopplade till TVOC-exponering eller svampätning. Det kan räcka med att ett av
VOC-ämnena irriterar eller att en flugsvamp hamnat i
stuvningen!
Ett annat begrepp som jag hoppades skulle vara bortstädat ur innemiljöforskningen hittar jag också i
rapporten, nämligen ”SBS-symtom”.
Med SBS-symtom menas sådana
symtom som är vanliga i sjuka hus

Vad menas med
SBS-symtom?

Vad menas med
ett sjukt hus?

Ett sjukt hus är en byggnad där brukarna
har en överfrekvens av SBS-symtom

Syftet med rapporten har varit att sammanställa befintlig kunskap, inte att kritiskt granska de olika studierna.
Vetenskapliga artiklar genomgår alltid en vetenskaplig
kvalitetsgranskning av oberoende bedömare innan de
publiceras.
”Kemikalier i inomhusmiljön” refererar till studieresultat i de olika publikationerna och till författarnas
egna slutsatser. TVOC-halten, liksom SBS-symtom är
något som tidigare, och i viss mån fortfarande, undersökts i relation till olika hälsoeffekter och det är en av
anledningarna till att begrepp som TVOC och SBS
återfinns i rapporten. Studierna som refereras till i avsnittet om TVOC visar på samband och mekanismer
som kan ha betydelse för samband mellan TVOC och
olika hälsoeffekter.
För att fånga upp så många kemikalier och kemikaliegrupper som möjligt gjordes sökningar på olika typer
av hälsoeffekter och inomhusmiljöer. Kunskapssammanställningen har alltså inte begränsats till att omfatta
endast vissa typer av kemikalier, den avspeglar dock
att de flesta studier i den vetenskapliga litteraturen rör
flyktiga organiska ämnen. Fokus är på epidemiologiska studier, och merparten av studierna som publicerats om samband mellan kemikalier i innemiljön och
hälsa är så kallade tvärsnittsstudier, prevalensstudier.
Därför är det svårt att dra slutsatser om orsakssamband, vilket även nämns i sammanfattningen.
Agneta Falk Filipsson, enhetschef Folkhälsomyndigheten

Om vi ska förstå sambanden mellan exponering och utfall i innemiljön måste vi våga ta språnget ut ur ekorrhjulet! Det finns inga ”sjuka” hus men det finns byggnader med förorenad inomhusluft som påverkar hälsan
hos brukarna. När vi mäter utfallet/hälsoeffekterna ska
vi göra det förutsättningslöst – inte bortförklara några
symtom som ”SBS”. Istället bör vi undersöka de verkliga symtomen, t.ex. ”irritation i ögonen”, ”förvärrad
astma” osv. ”TVOC-halten” är inget bra exponeringsmått, däremot exponeringen för ”akrolein”, ”alfa-pinen” osv. Om vi så småningom ska kunna bedöma hälsoriskerna med olika luftföroreningar inomhus krävs
noggranna studier – både på exponerings- och utfallsnivå – utan förutfattade åsikter om orsak och verkan.
Anders Lundin

Replik från Folkhälsomyndigheten
Kemikalier som avges från byggnads- och inredningsmaterial uppmärksammas allt oftare som en möjlig
hälsorisk och behovet av kunskap och vägledning har
därför blivit större. I rapporten ”Kemikalier i inomhusmiljön” har Folkhälsomyndigheten sammanställt den
vetenskapliga litteratur som finns att tillgå. Detta för
att kunna bedöma behovet av och möjligheterna till att
ta fram tillsynsvägledning till kommunerna.

Kommentarer till Mats Johanssons inlägg
Till nyhetsbrev nr 63 bifogades ett 15-sidigt dokument
skrivet av yrkeshygienikern Mats Johansson. Mats tar
upp flera frågor: *Samhällets brister när det gäller att
komma tillrätta med innemiljöproblem *Hur bör en
ideell förening som SWESIAQ agera? *SWESIAQmodellen, *Råd vid utredning av ventilationssystem i
byggnader med innemiljöproblem. Jag tycker att Mats´
synpunkter är viktiga, hoppas många tar sig tid att läsa
och ska kommentera de synpunkter som handlar om
SWESIAQ-modellen.
SWESIAQ-modellen är en skrivbordskonstruktion, ett
förslag till hur en systematisk innemiljöutredning bör
bedrivas. Kontaktgruppen – där olika åsikter kan brytas mot varandra – och den obligatoriska inledande inventeringen enligt standardiserad mall, garanterar en
viss minimikvalitet. Men detta är inte tillräckligt. En
bra utredning kräver främst en bra innemiljöutredare.
För att åstadkomma goda innemiljöer i allmänhet krävs
dessutom intresse för och goda kunskaper i innemiljöfrågor hos alla inblandade instanser i samhället. Här
finns det stora brister:

 Många kallar sig innemiljöutredare/experter utan
att vara det, bl.a. beroende på att det saknas auktorisation av innemiljöutredare.
 Det finns ingen utbildning till innemiljöutredare.
Byggdoktorutbildningen är bra men täcker inte allt.
 Många fastighetsägare är okunniga eller ointresserade när det gäller innemiljöfrågor.
 Inom den allmänna sjukvården är kunskaperna otillräckliga om hur innemiljöproblem kan yttra sig
hos patienterna. Detta gäller i stor utsträckning också hos företagshälsovården och t.o.m. delvis på de
Arbets- och miljömedicinska klinikerna.
 Kunskaperna hos domstolar och jurister är i allmänhet otillräckliga.
 Kunskaperna varierar hos tillsynsmyndigheterna,
dvs. hos hälsoskyddskontoren, arbetsmiljöverket
och länsstyrelserna.
 Den genomsnittliga medborgarens kunskaper är
nog mycket dåliga.
En viktig orsak till att det blivit så här eländigt är nog
att kunskapsområdet inte är tillräckligt utforskat – det
är inte självklart vad som är rätt och fel. Här kan man
jämföra med buller-, radon- och asbestfrågorna som är
noggrant reglerade. Men jag tycker ändå att vi vet tillräckligt för att man borde göra anpassade utbildningsinsatser för alla de olika typer av intressenter som jag
nämnt. Kanske kunde allmänheten bli bättre informerad genom en underhållande TV-serie  En enkel, provisorisk auktorisation av innemiljöutredare borde införas så att bl.a. myndigheterna får en lista att kunna hänvisa till. Kanske kan Boverket eller SWESIAQ ta ansvar? Jag har idéer om hur detta skulle kunna gå till.

På gång inom innemiljöområdet
15 februari
Sista ansökningsdag för SWESIAQ:s
studentstipendium! Läs mer här!

18-19 mars i Stockholm
Ability Partner: Inomhusmiljö 2019

Samarrangemang med SWESIAQ. Du som är
registrerad som medlem får 15 % rabatt!
Extra rabatt vid anmälan senast 21 december.
Läs mer och anmäl dig här.
27-28 mars 2019 i Borås
SWESIAQ:s konferens och årsmöte

Samarbete med Högskolan i Borås och RISE.
Gratis för registrerade SWESIAQ-medlemmar.
Läs mer i början av brevet!
9-10 april i Stockholm
Teknologisk Institut: Inomhusmiljö 2019

Samarrangemang med SWESIAQ. Du som är
registrerad som medlem får 15 % rabatt!
Extra rabatt vid anmälan senast 8 februari.
Läs mer och anmäl dig här.
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/

Happy Holidays & Happy New Years

Tack Mats för att du kollat hur pass väl känd
SWESIAQ-modellen är i samhället! Jag tycker vi får
vara rätt nöjda med att våra råd är så pass spridda med
tanke på att de tagits fram ideellt. SWESIAQ-modellen är varken en informationsbroschyr för allmänheten
eller en handbok för innemiljöutredare. Det som innemiljöutredaren måste kunna skulle nog kräva flera
hundra sidor text – plus praktisk erfarenhet.
Anders Lundin, samordnare/sekreterare i arbetsgruppen som tog fram SWESIAQ-modellen

SWESIAQ:s styrelse

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

