
+ 
AKADEMISKA 
SJUKHUSET 

Postadress 7Sl 85 Uppsala 
Telefon 018-611 OQ 00 VX 

Org. nummer Z3noo-ooz4 
PlusGiro 1 ss oo-8 
wW'lV.akademlska.se 

FAW Ii KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ink 2015 -01- 1 2 

Diari.enr ......................... .. 

Hej Marie-Louice! 

19 580115-7123 

Uppsala 2014-11-28 

Marie-Louice Widehammar 

Backbergsvägen 25 B 
79147 Falun 

Den arbetsmedicinska utredningen är nu klar och vi bedömer att det finns brister i 
Dina arbetslokaler, vilka delvis är kända sedan tidigare. Vi rekonnnenderar 

fortsatt utredning och åtgärder av dessa brister. 
Det finns i den vetenskapliga litteraturen resultat som visar att den typen av besvär 

som Du och Dina arbetskamrater har ses i ökad omfattning hos personer som 
arbetar i fuktskadade lokaler. 

För närmare beskrivning var god se exponeringsbedömning som bifogas! 
Denna exponeringsbedömning skickas nu också i vårt remissvar till v.b. läkare på 

Previa i F alun. 

Med vänlig hälsning 

l / .J ....• --···· ... 

// ji // --------· 1';,!4J~tvl ;_~'/ 2 
Ma;sareta Torgen, öjerl · e 
'YIJets- och miljöme · cin 

Arbets- och miljömedicinska mottagningen 
Besöksadress:Ulleråkersvägen 40, Uppsala 
Postadress:Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala 
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Arbets- och miljömedicin 
Helena Fornstedt 
Helena. fornstedt@akademiska.se 
018-6II 38 69 

Patient nr 43 

2014-11-21 

Exponeringsbedömning 

Marie-Louise Widehammar, 19580115-7123 

Remittent 
Företagsläkare Rolf Ädel, AB Previa i Falun 

Frågeställning 

Sid 1/10 

Finns det brister i inomhusmiljön på arbetsplatsen som kan förklara patientens 
symptom? 

Exponerings koder: 
Inomhusklimat 
Kontorsmiljö, arbetsmiljö 
Bakterier, arbetsmiljö 
Mögelsvampar, arbetsmiljö 

Bakgrund 

00-06-410 
00-06-400 
30-31-000 
30-35-950 

Patienten arbetar sedan 6 år som biståndshandläggare på omvårdnadsrorvaltningen 
på plan 3 i stadshuset i Falun. I augusti 2013 flyttade förvaltningen till en annan 
korridor, på samma våningsplan. 

Senare under hösten 2013 f'ar patienten besvär med torrhosta, irriterande 
slemhinnor, skorv i nässlemhinnan, ibland blodfårgal slem och en förlamande 
trötthet som upplevs besvärande. Periodvis uppkommer rodnad och klåda på 
undersida av ansiktet och n~r på övre delen av bröstet. Utslagen varar i 2-3 dagar. 
Patienten har ingen känd allergi eller annan överkänslighet. 

I arbetsrummet känner patienten en avvikande lukt som beskrivs som "fuktig 
korkmatta". Lukten är som mest tydlig tidigt på morgonen. Luften i rummet känns 
ofta instängd och patienten låter fönstret vara öppet så mycket som möjligt. Under 
en period under våren 2014 förvärrades besvären. Det visade sig senare att 
ventilationen hade varit avstängd under den aktuella perioden. 

På vintern är det kallt i runnnet (ibland 17 °C) och på sommaren mycket varmt. 
Normal temperatur på arbetsplatsen under vintern uppges vara under 20 °C, ofta ca 
18-19 °C. Fläktar och extra element används regelbundet. Patientens rum är 
solbelyst mellan kl. l 0-15 under sommarhalvåret, vilket gör att det lätt blir vrumt i 
rummet. 

catharina
Textruta

catharina
Textruta



AKADEMISKA 
SJUKHUSIET 

Uppgifter om byggnaden Sid 2/10 

stadshuset i Falun är en kringbyggd kontorsbyggnad i tegel från 1970-talet. Huset 
har en innergård som är belagen ovan biblioteket på plan l (två våningar upp). 
Huset har totalt fem plan samt garage i källaren. Det översta planet är vindsvåning 
med fönster inbyggda i nischer i taket. Ett hisschakt innanför huvudenu·en 
förbinder garaget med övriga plan. 

Bild 1: stadshuset i Falun 

Taket är vindvinklat med flera fönstersprång och är belagt med falsad plåt. 
Avvattning sker genom en rärma som löper längs med taket, ovan ytterväggen på 
plan 3. Rännan är en del av takkonstruktionen och även den utförd i falsad plåt med 
skarvar. I rännan mot innergården fmns s.k. "skvallerrör" som ska avleda vatten 
vid stor nederbörd eller snösmältning. Röret sitter några cm från rännans nedre del. 
Rännorna avvattnas med inbyggda stuprör. 

Bild 2: Bild som visar hur en del av avvattningen är 
anordnad på stadshusets tak mot innergården. 

Ränna som fångar upp 
vatten frän taket. 

S.k. nsvallerrör" där 
överskottsvatten kan 
rinna ut. 
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Lokalerna ventileras med mekanisk till- och frånluft och har värmeväxling, (FTX). 
Tilluft tillfOrs i rummen ochTorvärms i filterforsedda radiatorer under fonstren. 
Frånluft ventileras ut i korridorema, utanfor rumnien. Frånluften avleds ovan 
akustiktaken, utan ventilationskanaler. Senaste OVK utfordes 2012-02-01 och är 
godkänd. 

Verksamheterna i byggnaden fördelar sig på foljande sätt: 

Plan4 
Plan 3 
Plan 2 
Plan 1 
Gatuplan 

Bibliotekets kansli 
Social- och Områdesförvaltning 
Kulturförvaltning 
Bibliotek 
Butiker 

Arbetsplatsbesök 2014-09-22 

Närvarande: 
Patienten 
Jonas Hampus, sektionschef 
Christina Ehrs, enhetschefbiståndsenheten 
Helena Fornstedt, yrkeshygieniker, AMM Uppsala 
Margareta Torgen, överläkare, AMM Uppsala 
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Arbetsplatsens representanter presenterade byggnadens historia och vad som 
föregått patientens problem. Därefter gick vi tillsammans igenom vad som gjorts 
efter att.Previa presenterade resultatet från den Örebroenkäten som genomfördes 
2011. Både Jonas och Christina ser att det fmns en misstänkt koppling mellan 
lokalerna och symptom hos flera anställda. Mötet avslutades med en gemensam 
rundvandring i lokalerna. 

Under mötet framkom följande: 

• 

• 

• 

.. 

e 

Byggnaden uppfördes 1968-69. 
Ett stort träd som växte på innergårdens tak (ovan plan l) togs bort 20 13. 
Problem med låg temperatur under vintern; Förbättrande åtgårder ska ha 
gjorts vid årsskiftet2012-2013. Patienten hade dock f01tfarande under 
våren 2014 probl~m ,med låg temperatur i rummet. · 
Avvattning ;~v tak e~ in o t i.n.nergä,t:~eiluppgi's ske genom att vattnet leds 
över kontorslokalernatill byggnadeJ;Is yttersidor. 
Läckage bar upprc;:pade gånger skett ;ffåJ;I.innertaket på plan 3. Orsaken 
uppges vara' det vatten s0m avl~ds från tak~n mot gården. TiUbuden uppges 
i synnerbet förekomma utiderviiltem. . . .. . . .•.. · ... · . . . ., 
I de fall golvmatto'waskadåtsayvatten i sall)bandmedläckage,•har delar 
av golvens ytskikt b}'ttu:t. Jonas och .Chlistina kari inte fli\imasatt tak 
och/eller väggar rivits med. (Ul)e<lningav att de varit våtä ell~r ätt de torkats 

mekaniskt. •• .. ·.. .· · · .. •.· .•.. ·. •· ·•· · . i . . . . . · · · . •• ... · · · .. ··. · 
Upprepade tiJll;indJ!led i~c.lgige frå11 vatbJfuiiJ;I1lorna iyttertak:et (som löper 
ovan ytterväggarna mot gården på plan tre) bar inträffat. För att motverka 
skador som orsakas av frostsprängning ska el-slingor ha monterats i 
kanalemas botten. Personalen kårmer inte till att det kontrollerats om 
ytterväggarqa mot gården skadats av läckaget. 
Vid besöket var det rent och väl städat i lokalerna. Ett nytt städavtal bar 
upprättats efter klagomål på bristfällig städning. 
Luleter som misstänkt sprida sig från garaget har tidigare varit ett problem. 
Ett avstängt ventilationsaggregat ska ha hittats och åtgårdats i garaget vid 
årsskiftet 2012-2013. Som vi förstår, ska problemen ha upphört. 

Vid arbetsplatsbesöket uppmärksammades en vattenskada i taket nåra fönstret i 
entren till plan 3, rum 4193. En stor fuktros i taket antyder att det varit vått. Mellan 
fönster och fönsterfoder (fönster mot gården) noterades sprickor, se bild 5. En 
indikerande fuktmätning (med instrument Gann Uni l) i vägg och tak nära fönstret 
visade värden som varierade mellan 75-90. Värden mellan 80-110 på betong/sten 
indikerar att materialet är fuktigt. Ovan ytterväggen löper den ränna som avvattnar 
taket mot gården. · 
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Bild 4: Fuktros i tak i entn!n på plan 3, 
rum 4193. 

Möte 2014-09-22 

Sid 5/10 

Bild 5: Spricka längs mellan tak och 
fönsterfoder i entn§n på plan 3, rum 
4193. 

I samband med arbetsplatsbesöket deltog AMM i ett möte med representanter från 
Previa; läkare och arbetsmiljöingenjör, kommunens fastighetsförvaltning och 
fastighetsägaren Diös med skadekonsult. I mötet deltog förutom Helena Fomstedt 
och Margareta Torgen från AMM, även patienten och hennes chef Christina Ehrs. 
Mötets deltagare redogjorde för den närmaste historien och orsaker till att 
utredningen avstannade och planerade åtgärder aldrig vidtogs. Framförallt blev det 
tydligt att det fanns en oenighet avseende tolkning av resultat från tekniska 
bedömningar och analysresultat i förhållande till hälsa. 

Analysresultat och exponering 

Previas rapport 2011-05-02 
Previas rapport är en sammanställning av en enkätundersökning med den s.k. 
"Örebroenkäten" som genomfördes i april20 11. Enkäterna analyserades av arbets
och miljömedicinska kliniken i Örebro. Undersökningen hade en hög svarsfrekvens 
där 29 av 31 utdelade enkäter ingår i underlaget. Resultatet kan sammanfattas 
under följande rubriker: 

LANDSTINGET l UPPSALA LÄN 
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Sid 6/10 
Hälsa 
Resultatet visar en överfrekvens av främst allmän- och slemhinnesymptom 
som oftast relateras arbetsmiljön. Allergiker och icke- allergiker har samma 

upplevelser av innemiljön. Antalet allergiker är inte överrepresenterade på 
arbetsplatsen. 
Luftmiljö 
Rapporten visar "en mycket uttalad överfrekvens av klagomål på instängd, 
dålig och torr luft samt obehaglig lukt'. Luftkvaliten upplevdes vara "sämre 
tidiga morgnar, men även eftermiddagar". Upplevelsen av lnftkvaliten 
variera mellan olika lokaler. Även Inkter förekommer i stor utsträckning. 

Klimat 
En överfrekvens av klagomål på låg inomhustemperatur rapporteras. 
Samtidigt upplevs temperatur förhållandena vara dåliga, med för kallt på 
vintern och för varmt på sommaren. 

Lokaler 
Allmänstädningen upplevdes vara otillräcklig och inte bra utförd och det 
fanns en överfrekvens av klagomål på damm och smuts. 

stress 
Enkäterna visar att många av personalen rapporterade att de kände sig 
stressade, men att de inte rapporterat stressrelaterade symptom. 

Previas rapport avslutades med fem förslagna åtgärder; 

l) Se över ventilationens funktion 
2) Kontrollera var lukterna kommer ifrån 
3) Genomföra emissionsmätningar på utvalda platser med staka lukter 
4) Se över städrutiner 
5) Gemensam uppföljning med chef, skyddsombud, fastighetsansvarig och 

den som ansvarar för emissionsmätningen. 

Resultatet rekommenderades resultera i en handlingsplan för åtgärder. 

Samtliga punkter genomfördes efter att Previa presenterade resultatet från 
Örebroenkäten och en handlingsplan ska ha tagits fram. Därefter uppkom oenighet 
avseende vad som orsakat de anställdas symptom, vilket medförde att föreslagna 
åtgärder aldrig utfördes. 

Polygon-Fuktutredning 2011-06-08 

l) Golvkonstruktionen visade ha upp till 3 ytskilct linrrnade på varandra; Dels 
linoleum, men även s.k. "korkoplast" (korkmatta med skikt av PVC) 
hittades mellan två linolenmskikt. Konsulten noterade en påtaglig och stark 
kemisk lukt från golvkonstruktionen på provplatsen där golvet öppnats 
upp. 
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2) Lokala missfårgningar på golvytskikt Golvytskikt och i förekommande 
fall även avjämningsmassa hade släppt från underlaget. 

3) Höga värden av 2-etyl-1-hexanol, l-butanol och Texanolluftmätningar 
mättes npp i prov riktade mot ytskikt på golv. 

4) Normal kemisk profil och normala värden uppmättes i prov från rumsluft 

5) Avvikande lukt med kemisk karaktär observerades i korridorer. 

Polygons utredning visar att golven avger emissioner med avvikande profil och 
höga halter av ämnen som antyder att golvkonstruktionen är skadad av fukt. 
Sådana skador kan uppkomma om vattenbaserat mattlim och matta utsätts för fukt, 
samtidigt som miljön är alkaliska (basisk). Den fukt som finns i vattenbaserade 
golvlim och avjämningsmassor är tillräckliga för att orsaka denna typ av skador då 
de stängs in mellan fukttäta skikt. 

Tabeii:Sammanställning av Polygons analysresultat på plan 3, 
av prover tagna i stadshuset i Falun 2011-05-23 

voc VOC 

Plan 3 Riktad mot golv Rumsluft 

Provpunkt 2A 2B 

TVOC-halt 1750 ~lm' 30 (.lg/m3 

l-butanol 290~/m3 1,1 (.lg/m3 

Bensen 0,56 (.lg/m3 0,070 (.lg/m3 

2-etyl-1- 240~/m' 0,36 (.lg/m3 

hexanol 
. 

Texanol 170 (.lg/m3 <0,56 (.lg/m' 
TXIB 3.3 ~/m' 0,17~/m' 

Obligatorisk ventilationskontroii-OVK 
I OVK~dokument från kontroll som utfördes 2012-02-01 av de ventilationssystem 
som försörjer plan 1-3 (LB06 och LB07) anmärker kontrollanten på att 
tilluftsflödena till kontor överstiger projekterade flöden och att de är ojämna. Av de 
stickprovskontroller som redovisas för plan 3 och 4 framgår att flödena överstiger 
projekterade flöden med mellan l O % och l 05 %. 

Analys av RF i luft 
Mätningar av relativ fuktighet i luft, RF, utfördes tmder perioden 2012-12-04--
2013-01-17. Resultatet visar att RF var lägre än 8-20% under ca hälften av 
mätperioden. Flera av de dagar då RF var högre än 20 % var helgdagar då 
ventilationen antas ha varit på grundflöde. 
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Temperatur och städning 
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Trasiga radiatorer ska ha åtgärdats vid årsskiftet 2012-2013 (enligt information till 
medarbetare 12/12 2012 från Niklas Wolff). Kompletterande åtgärder ska ha 
vidtagits under våren 2014. Den kommande vintern får visa om åtgärderna varit 
tillräckliga. 

Vid arbetsplatsbesöket noterades inga brister vad gäller rengöring och städning 
som bedöms påverka hälsa. 

Exponeringsbedömning 
Patienten exponeras för ämnen och partiklar som avges från fuktskadat material i 
byggnadskonstruktionen samtidigt som ventilationen misstänks medföra 
komfortproblem med torr luft och låg inomhustemperatur. 

Det fmns ett samband mellan långvarig vistelse i fuktskadade byggnader och ökad 
förekomstav astma, rinit, bronkit och luftvägsinfektioner (Centrum för arbets- och 
miljömedicin, Stockhohns läns landsting, 2014). Även hudrodnad mot ansiktet, 
trötthet upplevelse av störande lukt, för hög- eller för låg temperatur är vanliga 
besvär som rapporteras från i byggnader med inomhusmiljöpro b lem. Vissa 
personer är känsligare för fuktskadade miljöer och miljöer med bristande 
ventilation än andra. 

Kunnskapen om vilka änmen som ger upphov till reaktionerna hos människan är 
fortfarande begränsad. Ämnen och partiklar som uppkotmner när byggnadsmaterial 
utsätts för fukt, indil<erar att materialet förändras kemiskt eller påverkas av 
mikrobiologisk aktivitet. Fuktskador som konstateras i en byggnad bör därför alltid 
åtgärdas eftersom vi vet att vistelse i fuktskadade byggander innebär en risk för 
hälsoprob lem. 

Fukt i byggnadskonstruktionen 
Höga värden av bl.a. 2-etyl-1-hexanol och l-butanol indikerar att golvkon
struktionen är skadad av fukt i den aktuella pro\'puukten. Studier visar att 
rapporteringen av hälsobesvär kan vara upp till4-5 ggr vanligare i byggnader där 
2-ethyl-1-hexanol avges från fuktskadade golv, jämfört med byggnader där 
fuktskador konstaterats i andra delar av konstruktionen (Wieslander G., 2010). 

Det finns riskkonstruktioner i byggnaden som kan ha medfört att vatten eller fukt 
orsakat skador i väggar och tak. Ett exempel på sådana riskkonstruktioner är bl.a. 
den vattenrärma (i slagen plåt med skarvar, bild 2) som avvattnar taken samt det 
invändiga kanalsystem som sedan leder bort vattnet från byggnaden. Vid AMMs 
arbetsplatsbesök observerades att vatten kan ha runnit in i tak och ytter7vägg, i 
entren på plan 3 (bild 4 och 5). Om skadan är orsakad av vattenrännan i taket 
ovanför ytterväggen, fnms det risk att liknande skador fnms i anslutning till 
ytterväggar i andra delar av byggnaden. Symptom från ögon, näsa och hals 
rapporteras i högre grad från lokaler där fuktskador konstaterats i byggnads
konstruktionen, jämfört med antalet fall från byggnader som inte har några kända 
fuktproblem (Nordström K., 1999). 
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Luftkvallite 
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Previas sammanställning visade att många var missnöjda med luftkvaliten och att 
det var problem med störande lukter och ojämn temperatur. Efter utredningen har 
OVK genomforts som visar att systemet är godkänt. Det innebär, att ventilationen 
fungerar som det avsågs vid installationen. Samtidigt anmärkte kontrollanten på att 
tilluftsflöden i rummen var ojämna och högre än projekterade flöden. De flöden 
som mätts upp vid stickprovskontroll, är i vissa fall dimensionerade for upp till fYra 
personer, trots att det i regel enbart arbetar en person i varje rum. Höga tillufts
flöden är en möjlig förklaring till att RF i luft var mycket låg vid en långtidsmät
ning som gjordes undervintern 2012-2013. Låg RF i luft kan bl.a. ge 
komfortproblem med torr och kliande hud. Höga tilluftsflöden kan orsaka drag och 
låg inomhustemperatur, vilket många upplever är ett problem. 
I korridoren finns enbart frånluft som leds ovan akustikplattor i taket. Eftersom 
akustikplattorna inte är lufttäta, kan den avledda luften i undertaket tränga ner i 
korridoren. Det finns risk att det kan vara en faktor som påverkar luftkvaliten 
negativt. Ett luftprov, VOC, som togs med ventilationen igång, visade normala 
värden i provpuukten. Ett prov säger mycket lite, men om VOC visar normala 
värden, fnms det andra ämnen och partiklar som inte redovisas i mätresultatet som 
gör att luften upplevs instängd eller dåligt. 

Helena Fomstedt 
Yrkeshygieniker 
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Trots flera års arbete med inomhusmiljön saknas en samlad bild av riskkon
struktioner, skador och åtgärder som vidtagits i byggnaden med anledning av 
resultat från tekniska undersökningar och analyser. En kartläggning som klargör 
vad som är gjort och vad som saknas är nödvåndig för att veta när utredningen är 
slutförd och för att samordna, rangordna och prioritera eventuella åtgärder: En 
utredningsmodell som skulle kunna vara en hjälp i arbetet är SWESIAQ-modellen 
som fritt kan laddas ner från organisationens hemsida; http://www.swesiaq.se/. Där 
finns råd om hur man kan gå till väga. 

Vi rekommenderar att fuktskador i byggnaden lokaliseras. Allt skadat material i 
organiska skikt saneras. Ä ven torra skador bör avlägsnas i sin helhet eftersom de 
fortfarande kan avge partiklar och emissioner till omgivningen. Sanering bör ske 
med god marginal mellan friska och skadade ytor. Om det finns mikrobiella 
angrepp på betong bör ytorna rengöras väl och desinficeras. Sten och betong som 
är fuktigt kan behöva hjälp att torka med mekaniska fläktar. Om befarade skador i 
golvkonstruktionen konstateras, kommer åtgärderna att kräva särskilda insatser 
eftersom de kemiska ämnen som bildats, kan tränga djupt ner i den underliggande 
betongen och fortsätta avges till inomhusmiljön även om mattorna tas bort och 
ersätts med nya material. När det gäller ventilationen, rekommenderas en sak
kunnig genomgång och bedömning av dagens status. I IVLs rapport 2014-04-09 
"Ätgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor" kan vara ett bra stöd. 

Alla åtgärder som kräver ingrepp i byggnaden måste utföras så att personer i 
byggnaden inte exponeras för damm. Det är viktigt att säkerställa att ventilationen 
inte förorenas under en eventuell sanering/renovering. 

Bilagor 

l. AB Previas rappmt20 11 

2. Örebroenkäten 

3. OVK 

4. Polygon- fuktutredning 

5. Relativ fuktigbet i luft 
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Wieslander G., K. A. (201 0). Darnpness and 2-Ethyl-1-Hexanol in Floor 
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Rapport finneklimat PrPvia 

BAKGRUND 
Många i personalen har mått dåligt och haft symptom av överkänslig karaktär och 

allergier. Beslut har tagits att försöka åtgärda inneklimatet och som en del i det 

arbetet genomförs en enkätundersökning, den s.k. Örebroenkäten. 

ENKÄT 
Enkäten delades ut och i s;rmband med det hölls en information. Personalen fick 

tre veckor på sig att fylla i enkäten, som sedan sändes till Arbets- och 

miljörnedkinska kliniken för analys. 

Resultatet redovisades vecka 14. 

SAMMANFAITNHNG AV RESUHAT 
Totalt 3! enkäter delades ut och 29 lämnades in. Det är en hög svarsfrekvens 

vilket innebär att resultatet är mycket relevant och har ett mycket stort värde. 

Totalt ser man en mycket uttalad överfrekvens av klagomål på inst'iingcl, dålig och 

torr luft s~mt obehaglig lukt och det förekommer också klagomål på damm och 

smuts samt varierande och lag rumstemperatur. 

Det Iinns en överfrekvens ,w f ram st allmän- och slemhinnesymptom och dessa 

relateras oftasttill arbetsmiljön. Allergiker och icke-allergiker har samma 

upplevelser av innemiljön och antal allergiker är inte överrepresenterade på 

arbetsplatsen. 

Temperataurförhå/landena upplevs som dåliga, det upplevs vara för kallt på 

V1intem och för varmt på sommaren. luftkvaliteten upplevs sämre på tidigare 

mo~gnar men även på eftermiddagarna och den varierar mellan olika lokaler. 
lukter förekommer i mycket stor utsträckning. 

Allmämtädningen upplevs vara otillräcklig och inte bra utförd. 

förtrlom inneklimatets problematik känner många i personalen sig stressade utan 

altt ha 1rapporterat stressrelaterade symptom. 

(.() Nl Previ;J 201)6 1 H·r~ion I.U l 14) 





Rapport linneklimat PrPvia 

FÖRET AGSFAKTA 

Namn Fa1u kommun 

Ado·ess Socialförvaltningen, 791 83 FALUN 

Teijeion 023-830 00 

Arbelsstlifle 

) 
N:anm Försörjning~enhet 1 och 2 

Adl~ress Staclshuset, Falun 

Te,Jelio" 023-829 65 

Chei Jennie Tärndal 

S~\'Gkll~ombud -
Verksamhets-
beskriviiialg Mottagning av personer som söker försörjningsstöd 

U!tfö~rl.av Ann-Chrislin P Georgsdotter, arbetsmiljöingenjör 
Telefon 026-17 63 75 
ann-christin.persson.georgsdotter@previa.se 

fÖRHAGSfAI<TA ............................................................ ,, ........................................ 2 

HAKGRUND ............................................................................................................... 3 

[NJ<ÄT ..................................................................................................................... 3 
SAMMANfATTNING AV RESULTAT.. ......................................................................... 3 

Fiirslag tOII årtgär<l .............................................................................................. 4 
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Rapport 1 Inneklimat PrPvia 

Förslag till åtgärd 

• Se över ventilationens funktion 

• Kontroilera var lukterna kommer ifrån 

• Genomför emissionsmätning p5 uivalda platser med stark;a lukter 

e Se över städrutiner 

• Gemensam uppföljning med chef, skyddsombud, fastighetsansvarig samt den 

som .(.lnsv:ararför emissionsmätningen. 

Vid <1pplö.lj11ingsmötet skapas en handlingsplan för åtgärder. 

At111--Christön Persson Georgselotler 

~) Al~ Prc~via :Z~Jfl(-, l V.Prsinn I.U 
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Universitetssjukhuset Örebro 
Arbets- och miljömedicinska kliniken 

DATUM BETECKNING 

2011-03-03 AMM-201 1157 

AB Previa 
Ann-Christin P Georgsdotter 
Drottninggatan 6 
803 20 Gävle 

Bästa Ann-Christini 

Översänder resultatet av enkätbearbetningen fOr Socialtjänsten i Falun. Svars
frekvensen är hög. 

Totalt ser man en mycket uttalad överfrekvens av klagomål på instängd, "dålig" 
och torr luft samt obehaglig lukt och det förekommer också klagomål på danun och 
smuts samt varierande och låg rumstemperatur (Figur 1). En överfrekvens av 
främst allmän- och slemhinnesymtom relateras i relativt hög utsträckning till 
arbetsmiljön. Allergiker och icke-allergiker upplever miljön på likartat sätt och 
rapporterar också symtom i sarruna utsträckning (Figur 2). 

Av Tabell l framgår att man upplever temperaturfilrhållandena som dåliga, framför 
allt genom att det upplevs vara alltfOr kallt på vinterhalvåret men också varmt under 
sommarhalvåret. Många klagar på att allmänstädningen är otillräcklig, vilket gör att 
det samlas danun på skåpen men man upplever inte städningen som dåligt utfilrd. 
Bullersituationen upplevs positivt även om det förekommer störningar från ventila
tionen men framfOr allt från trafiken utifrån. Luftkvaliteten upplevs vara mycket 
dålig, är sämre på tidiga morgnar men också på eftermiddagar, varierar mellan olika 
lokaler och lukter förekommer i mycket stor utsträckning. Många upplever sig ofta 
ha for mycket att göra och få känner påverkansmöjligheter (Tabell2). Förekomsten 
av allergisk sjukdom skiljer sig inte påtagligt från vad som brukar ses i kontors
miljöer (Tabell3). Många känner sig stressade utan att därför rapportera stress
relaterade symtom (Tabell 4). 

Ett relativt stort antal specifika kommentarer lämnas. Dessa gäller dålig luftkvalitet 
i många utrymmen och man pekar bland annat på direktservice men också på 
grupprum, samtalsrum och sammanträdesrum, bland annat Sundborg. När man 
försöker vädra störs man av busstrafik men också tobaksrök. Många kommentarer 
gäller lukter som beskrivs på många olika sätt. Man nämner avloppslukt, avgaser, 
kemikalielukter, matos, soplukter, unken, fuktig lukt och instängd luft. Många 
klagomål gäller också att det är omväxlande kallt och varmt och även här pekar 
man mot direktservice. Temperaturfilrhållandena tycks framfor allt variera med 
årstiderna. 

Universitetssjukhu:ret Örebro 
Arbets- och miljömedicinska 
kliniken 

POSTADRESS BESÖKSADRESS 
701 85 Örebro S Grev Rosengatan 
www.orebroll.sefamm 

TELEFON FAX 
019-602 10 00 vx 019-12 04 04 
019-602 24 69 reception 
010-,::;n') )4 an l::ohnr~-tnrlnrn 

ORGA~ISATIONSNR 
232100·0164-20 
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IJedömllill.g . .. . 
Detlir upp.e_n~art ~tt inomhushrl'ten int(!~ir bra o~h ~~tllrligtvis bi~ar de många 
oliR!IM~i~i'iia.:till d~ti~~:M@~~~v~~fö.c~A;Itr\ygket .s~q~ lli~#®k.rtl].lg.av 
~~Wl~!letp.~!td~. f!J!1J.Jl@ra.t!jrskffinM~' Mai1.llPl!le~ers~dningen §flll1.~elt. 

~r~~t~~~rw~:-~~:w~~~~f~~:~'~I~~Hli\~~~w~r~ö~i~t~~1:1t 
tioliens f\illkiiQn. Detäf anl1IiirktllngSif1itt m~g~ sQm upplever att luf'tj{valiteten är 

s~Eä~~~~imm:~w}'.ii~t J;5,tttki!tfW:l.~~~;mts~~itf~i::~r'~®~§i~ii~h iöfu. . . 
ti11s1iliililllliS'iiJ.edreiluceriid ventilation nattetid eller·UJidethelgetförväiTar 
r~[~f~42M: .. . . . . . . . . 
Omfi~gor:täs)limpligenkontakt med mig eller IngerFagedund .. F!tkturering enligt 
r\itll1sR:ey_lrflfrii li:öfi:, 

Socialtjänsten, Falun 2 
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. ' Figur 1. 

INOMHUSKLIMAT Arbetsmiljö MM 040 NA 

Socialtjänsten 
Falun, februari 2011 

Personal 

MILJÖFAKTORER 
(ofta besvärad) % 

Buller 

statisk elektricitet 

BESV ÄR/SYMTOM 
(ja,ofta)% 

Fjällning/klåda i 
hårbotten/öron 

Torr eller rodnad hud 
i ansiktet 

Damm och smuts 

Torr luft 

Heshet, halstorrhet · Irriterad, täppt eller 
rinnande näsa 

Drag 

Referensdata enligt Rapport MS/90, 
Arbets- och miljömedicinska kliniken, 
Universitetssjukhuset Örebro. 

Varierande 
rumstemperatur 

För låg 
rumstemperatur 

Totalt (n = 29) 
Beror på arbetsmiljön ~,....~=~ 

Huvudvärk 

Illamåendelyrsel 

Klåda, sveda, 
irritation i ögonen 

Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 931 0/K Andersson ©/IF. Fax 019/120404. 



Figur 2. 

INOMHUSKLIMAT 

MILJÖFAKTORER 
(ofta besvärad) % 

Buller 

statisk elektricitet 

BESV ÄR/SYMTOM 
(ja,ofta)% 

Fjällning/klåda i 
hårbotten/öron 

Torr eller rodnad hud 
i ansiktet 

Arbetsmiljö MM 040 NA 

Damm och smuts 

Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller 
rinnande näsa 

Socialtjänsten 
Falun, februari 2011 
Allergi resp Ej allergi 

Referensdata enligt Rapport M5/90, 
Arbets- och miljömedicinska kliniken, 
Universitetssjukhuset Örebro. 

Varierande 
rumstemperatur 

För låg 
rumstemperatur 

Allergi (n= 11) 
Ej allergi (n= 18) ~===-

i huvudet 

Illamående/yrsel 

Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 9310/K Andersson ©/IF. Fax 019/120404. 



2011-03-03 AMM-2011157 

Tabell l. Personalens upplevelse av den fysiska arbetsmiljön. "Bra" anger andelen som 
besvarat alternativen "bra" och "mycket bra". "Dålig" anger andelen som besvarat alter-
nativen "dålig" och "mxcket dåli~"· Andelen anges i procent. 

Social- · Ref Re f Ref 
tjänsten, Bra Medel Problem-

Falun kontor kontor kontor 
Antal 29 3097 3 899 2251 

Temperaturförhållandena 

• Bra 7 36 22 15 
• Acceptabla 28 43 43 33 
• Dåliga 66 21 36 53 
- alltför kallt på vinterhalvåret 69 26 30 44 
-alltför kallt på andra tider 14 11 22 23 
- alltför varmt på sommarhalvåret 52 27 29 39 
- alltför varmt på andra tider 10 8 16 20 

städningen 

• Bra 14 56 40 39 
• Acceptabel 36 34 39 35 
• Dålig 50 10 22 26 
- allmänstädningen otillräcklig 59 13 22 27 
- allmänstädningen dåligt utford 7 5 lO 14 
- damm på skåp o dyl 48 19 28 32 
- otillräcklig toalettstädning 7 6 14 15 

Bullersituationen 

• Bra 38 51 39 31 
• Acceptabel 55 36 42 42 
• Dålig 7 14 19 27 
- ventilationen stör 21 Il 9 13 
- buller utifrån 41 !O 11 16 
- dålig akustik 3 5 6 12 
- störningar från andra o 28 39 43 

Luftkvaliteten 

• Bra 4 32 19 14 
• Acceptabel Il 43 42 30 
• Dålig 85 25 39 55 
- sämre tidiga morgnar 83 13 14 16 
- sämre på eftermiddagar 28 13 25 26 
- olika i olika lokaler 62 26 29 39 
- vädringsmöjligheter saknas 14 !O 20 26 
- lukter förekommer 76 17 23 31 

Socialtjänsten, Falun 3 



2011-03-03 AMM-2011157 

Tabell 2. UEElevd ESl:kosocial miljö (uttryckt i Erocent). 
Psykosociala faktorer Social- Ref Ref Re f 

tjänsten, Bra Medel Problem-
Falun kontor kontor kontor 

Antal 29 3097 3 899 .. 2251 

Ofta engagerande och 
stimulerande arbete 76 81 78 73 
Ofta för mycket att göra 41 25 25 27 

Ofta påverkansmöjligheter 10 35 32 27 

Ofta stöd från kamrater 72 57 66 61 

Ofta oro för ändrade arbetsför-
hållanden 3 4 4 7 

Tabe113. Andelen individer som rapporteras ha eller ha haft allergisk sjukdom 
(utqyckti,procentL 
Allergisk sjukdom Social- Ref Ref Ref 

tjänsten, Bra Medel Problem-
. Fal!l.n klm.to,.__ko.mor ... kontor .. 

Antal 29 3 097 3 899 2251 

Astma 18 13 13 14 

Hösnuva 18 21 22 22 

Eksem 21 24 23 25 

Ofta förkylningar/infektioner 14 13 15 19 

Tabell4. Förekomst av ofta förekommande stress och stressrelaterade symtom 
(uttryckt i procent). 

Social- Re f Ref Ref 
tjänsten, Bra Medel Problem-

Falun kontor kontor kontor 
Antal 29 3(!97 3 899 

.. 
2251 

Känt dig stressad 41 18 18 24 

Varit lättirriterad för småsaker 7 5 5 8 

Haft sömnsvårigheter 7 Il Il 14 

Socialtjänsten, Falun 4 
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· --eestktningfproto 
Funktlon~t~y~~- av venulltionssyslem enligt 
SFS 199f:'l2'73'med ändlingar lo.m. SFS 2006:1296 

A1 ·B nad 
Fasi~!Jelsbiileel<nlng 

:~ l"l&;gj ;;;:~ 

KvFålan20 
B)ggnadsigartn 

Referens nr: 

Plats för stämpel 

Byggnadens adress 

Sla gatan 3 
Pos~ess 

2484 

Oiös Fastigheter Falun HB Tro(· atan 37C 
Fakture~ngsadreU Postadress 

Diös Fastigheter Falun HB FE 339 
F..Ughetsa~ 

Diös Fastigheter AB, Trotzgatan 37C, 791 72 Falun 
Internt byggnadsnr 

1010 

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna bl!siktnlng. 

FunkiS 

TelefoMr 

0770-33 22 00 

A 

Poslnr on 
Falun 

Poslr!r On 
79172 Falun 
Poolr!r Ort 

83880 Hackås 
Fax/e-post 

BRA 1m2 Anl. Lgh Ant.lokalet 

:~ 

' 

O Nej 

t 
r 

v 1.1 ! 
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Protokoll OVK 81 
Ventilationskontroll 

B1 ~~- 'Resu: 
· -~ •-· ~ch~gregatsom ingåridet •. - .. ,~ systemetW41/1!' . FTX G 

S2 Systemdel Fläkttyp lostår Placering Proj.ftöde Uppmätt flöde Betjänar 

1 LB01 • TF01 T Fläktrum 053 950 1/s Källarplan, oaraae, 
2 LB01 • FF01 F 800 Ils omkl. UC 
3 

4 

• 
• 

ti)7 
83~~~------~H~a~nd~l~m~ga~r~L-----~P~o~s-+--------~~~A~n~m~ä~~~n~ln~garr~-----L------r-~u~~~al~l-i 

1.1 1 !J RHnlngar 
1.2 1!::::! DU-Instruktioner 
1.3 O Föregående OVK-protokoll 
1.4 O Proj. värdenRuftflödesprotokdU 
1.5 o Övrigt 
r=~~~~~~~----~1 2 FöroreninQar 

2.1 l!,! Uteluftskanal 
2.2 O Filterdel 
2.3 O Batterier 
2.4 o wx 
2.5 O Fläktdel 
2.6 O Kanaler 
2.1 O Don 
~-~ O Ren~nin~•rniiRiQh~!'~ .. - .. 

••. y. "'~''!ElV [~F Fläkirt'li\'"''"''""'"""'"'''-"''"''""'''"' "'"'"''"'·''~----+----------------------------------t------; 
2.10 o Övrigt 

3 Funktioner 
3.1 lb:J Filterdel 
3.2 O Batterier 
3.3 o wx 
3.4 0 Spjäll 
3.5 O StyriRegleriÖvervaknlng 
3.6 O Fl~ktar 
3. 7 O Luftflöden 
3.8 O Kanaler 
3.9 O Don 

3.10 o ÖVrigt 
4 Klimat 

4.1 '=! Temperatur 
4.2 O Odör 
4.3 O Orag 
4.4 O Ljud 
4.5 O Brukarsynpunkter 
4.6 O Övriot 

FunkiS 

Möjliga energibeeparande å_tgärder i systemet 

/ / 

v 1.1 
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Luftflöde 

L1 

Driftstider 

M-5,06-24 

L 2 
Rt.m. nr. Benämning 

l Garage 

2 Garage 

3 Garage 

' 
• 
• 
' 
• 
' 
" 
11 

12 

" 
14 

IS 

• 
' 
• 
' 
o 

An m. 

Mättekniker 

Bo Gustafsson 

FunkiS 

l1 

Märkeffekter 

TF 1,4kW, FF 1,4kW 

Projaktetad Uppmätt % avproj Mäl- Projek!efad Up,..,;!tt % avrJtOi Mål-· 
Am>. 

TJiluft Tiiluit Tlflufl metod Fr~nluft Fnlnluft Frånluft metod 

270 270 100 9 PRA 315 

174 3 200kanal 

267 3 315kanal 

- - . Mätmetod: A-Kanal, B;Franluft, C=T1IIuft 
1 = A1, Punktvisllast.mätn.m prandllrör 

2"' A2, Fasta flödesmAtdon 

7 = B22, Tryckfallsmitning med fast mätuttag 

8 = 83, MBin. m stosf5raedd anemometer 

3 = A3, Punktvis hastmälll m varmtr.adsanemomeler 9 = C1, Mätning av referellSWCk 

4 = A4, Spårgasmätniflg 10 = C21, Mätning m stos, direkt metod 

5 = 81, Punktvis mäln m varmtrådsanemo rek l galrer 11 = C22. Mälnfng m stos •. fndirekt rnalod 

6 e 921. Tryckfallsmätning med sond 12 "'ÖVrigt 

v 1.1 

' 

r 
~ 
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85 

LB06 - TF1 IT 2003 "'~"'" ,, 6001 2.0m
3
/s Plan 1. 2 och 3 

LB06 - FF1 IF l2,2m3/s 

'r--------------r---+---+------4r------+------+--------_, 
·~------------+---+---r-----~------~~--------+-------~ 

2 
2.1 l 
2.2 Filterdel 
2.3' Batterier 
2.4 p wx 
2.5 p Fläktdel 
2.6 !:: Kanaler 
2.7 'g 
.~--- Fi. , .•. -Q----~---·~·!O •9~_öojllghe•\f'r 
' ;;~l~ Övrigt 

3•·· >/ 

::~ lg Batterie~ -. -----_-

3.31!;;;) vvx 
3.4 Spjäll 
3.5 ~ StyriRegler/Övervaknlng 
3.6 ~ Fläktar 
3. 7 ~ Luftflöden 
3.8 p Kanaler 

:.;~ p ~:gt 
4 Klimat 

4.1 ~ 
4.2 = odör 
4.3 == Drag 
4.4 Ljud 
4.5 :d Brukarsynpunkter 
4.6 lo övrigt 

!d 1:a '"~ 
~ Aterkommande besiktning 
~ Ombesiktning 
p Utökad kontron 

Funkis 

1!:::! 

3. 7 !Tilluft kontor över pro!. och ' 

MöJliga 

Bilagor 
c: 

D: .. 
l: . i 

oenl. 

o 

"· 

!datum 
n~_n< 2011-DB-15 

/ / 

v 1.1 

• 

r~ 
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Luftflöde 
Driftstider/Märkeffekt 

Driftstider 

M-F 00-24 

L5 

Mlrkeff'ekler 

TF S,SkW, FF S,SkW 

L 2 Projekterad Uppmätt %avPJQj Mät- Projekterad Uppmätt % avproj Mät· Anm. 
Rum. nr. aenämnloo 

14026 Korridor 

'4026 Korridor 

'4027 Korri(lor 

4 4027 Korridor 

•4082 RWC 

• 4080 WC 

7 4081 wc 

8 3025 Korridor 

• 
10 3108 Kontor 

11 3117 Kontor 

12 3131 Kontor 

" 3134 Kontor 

14 3172 Konf. 

15 3174 Kontor 

•• 3179 Kontor 

7 4107 Kontor 

• 4111 Kontor 

• 4120 Kontor 

o 4137 Kontor 

An m. 

.. -l\llattekmker 

l eo GustafSSon l 
Namnteckning 

····-··········cZ~ ....................... .. 
FunkiS 

TillUft TillUft Tilluft meiOd Fr.lntuft Fr.lntutt Frånluft metod 

190 191 101 7 PRA250 

190 180 95 7 PRA250 

125 115 92 7 PRA200 

125 118 94 7 PRA200 

30 30 100 8 

20 24 120 8 

20 24 120 8 

350 353 101 5 

20 34 170 9 

20 29 145 9 

20 32 160 9 

20 34 170 9 

40 69 173 9 

20 22 110 9 

20 31 155 9 

20 38 190 9 

20 37 185 9 

20 40 200 9 

20 41 205 9 

. - - -l\llätmetod. A=Kanal, B-Frånluft, C-Tdluft 
1 = A 1, PurikMs hastmätn.m prandtlrör 

2 = A2. Fasta flödesmiUton 

7 = 822, T ryckfallsmätning med fast mätuttag 

S = B3, Mätn. m stosRitsedd anemometer 

3 = A3. Punktvis hastmätn m varmtridsanemometer 9 = C 1, Mätning av referenstryck 

4 • A4, Sp;\'lJssmätnlng 10 = C21, Mätning m stos,difektme!Dd 

5 • 81. Pmktvis mäln m varmttådsanemo rekl gaRer 11 • C22. Mätning m stos, fndlrakt metod 

6 = 821, TryckfafSmålning med sond 12 =Övrigt 

v 1.1 
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Protokoll OVK 86 
Obligatorisk Ventilationskontroll 

81-FasUg~~!~CknltiJJ_-,~-.-_c.:--_-_.:-- _,_.. _~_-: _-- ~~~t_J»gg~nr _ Syslemtyp 

:Klälf~~~~·-Tiaim1~~--T.1fM FTX 
Fläkitu och aggregat som Ingår i det samhörande systemet 

82 Systemdel Fläkttyp lnst.år Placering Proj.flöde Uppmätt flöde Betjänar 

1 LB07TF1 T 2003 Fläktrum 6001 2,3m3/s Plan 2och 3 

LB07 FF1 F 2,0m3/s 

' 
4 

5 

• 
7 

B 3 1 Handlingar P os Anmärkningar Utfall 
1.1 1 !J Ritningar 
1.2 D DU-inslruktioner 3.7 Tilluft kontor över proi. och oJämna o 
1.3 D Föregående OVK-protokoll 
1.4 D Proj. värden/luftflödesprotokoll 
1.5 D Övrigt 
2 Föroreningar 

2.1 l!:::! UtelUftskanal 
2.2 D Filterdel 
2.3 D Batterier 
2.4 Dwx 
2.5 D Fläktdel 
2.6 D Kanaler 
2.7 D Don 
2.8 D Rensningsmöjligheter 
2.9 D Fläktrum 

2.10 D övrigt 
3 Funktioner 

3.1 !:::! Filterdel 
3.2 O Batterier 
3.3 Owx 
3.4 0 Spjäll 
3.5 O Styr/Regler/Övervaknlng 
3.6 D Fläktar 
3.7 O Luftflöden 
3.8 O Kanaler 
3.9 O Don Möjliga energibesparande åtgärder i systemet 

3.10 O Övrigt 26.1njustera kanalsystem enl. proportionalitetsmetoden. 

4 Klimat 
4.1 l!::! Temperatur 
4.2 O Odör 
4.3 O Drag 
4.4 O Ljud 
4.5 O Brukarsynpunkter 
4.6 O Övrigt 

Uppdragstyp Bilagor BII.Beteckn. Ombesiktn. Besiktningsdatum 
Il=! 1:a besiktning 

~ 
C: Anmärkning datum 

O Aterl<omrnande besiktning D: Algårder 2012-02-01 2011-09-15 
0 Ombesiktning 0 L: Flöde/Driftid/Effekt L6 

~:2: o Utökad kontroll o E: Aggregatprat 
~ /.-. ~t/#<'----o Egenkontroll 0 Intyg 

/ / 
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/ 

&. 
Vd 

Luftflöde 

DriftsUder 

M·F 00·24 

L 2 
Rum. nr. Benämnrna 

•4020 wc . 

2 3013 WC 

3 3015 wc 
4 3018 WC 

3020 wc 
• 3082 RWC 

7 3080 WC 

8 

9 

10 3103 Kontor 

11 3105 Kontor 

12 3142 Kontor 

13 3148 Kontor 

14 3170 Matrum 

15 4159 Kontor 

• 
7 

8 

• 

Anm. 

.. 
Mattekniker 

Bo Gustafsson l 
Namnteckning 

~· 
~oN• ___ ,,_ ........... ~N--o-""'--""'•--•NO•Noo .. o~O 

FunkiS 

L6 

Märkeffektet 

TF 5,5kW, FF 4kW 

ProJ~kterad uppman %av proJ Mät· Pr"'ekterad Uppmätt %avproj Mät- Anm. 
Tilluft TIIuft Tllluft metod Fr,jnluft F lånluft Frånluft metod 

30 28 93 

20 20 100 

20 20 100 

20 20 100 

20 19 95 

30 25 83 

20 15 75 

20 22 110 9 

20 35 175 9 

20 31 155 9 

40 46 115 9 

100 93 93 9 

20 36 180 9 

" 

- - . - . 
Mätmetod. A-Kanal, 8-Franluft, C-Tilluft 
1 =A 1, Punktvis hastmätn.m prandtlnlr 

2 ;;; A2, Fasta flödesmätdan 

1 = 822. Tryckfallsmätning med fast mätuttag 

8 = 83, Mätn. m stosförseeld anemometer 

3 = A3. Punktvis hastmäln m v.anntrådsanemomeler 9 = C1, Mätnirg av referenstryck 

4 =M, Spårgasmätning JO= C21, Mätning m stos, direkt metOd 

S = 81, Punktvismätn m varmlrådsanemo rekt gaRer 11 = C22, Mätnrng m stos. indirekt metod 

6 • 821, Tryckfansmätning med sond 12 =ÖVrigt 

v 1.1 
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Polygoris projektnummer 

18ll25090073 

ErtreferenSilummer 

l!ScJO-iO- LTH 

Objekt 

Fa!an 20 i Falun 

Fuktutredning 

Uppdragsgivare 

Diös Fas~g!JeterHB 
LaiS Åke Thorsell 
TJ;Otzgatall3 7 C 
791 72 Falun 

PclY!JDnS.efigeAB l ~;...,W!ren2[79177Falun 
Tai;0232S620 l RDI:02315545: j Mchll:OtD4stS582 J e-III![\; nikktl.nhml~~trn~IWJ).C<lnl 
01!1""15ii~OI'IS!'Ummet:55El0a<l-6161] Sll'fe!!Bn&sllle:Teby 
·~"'"Ppor:'lfPm<:om<llfO.ff.2J 
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Polyguils. projeldnumrMr. 1811.25090073 2(9) 

Innehållsförteckning 

Allmänna upplysningar ............................................................ : •.....•..... 3 

Bakgrund.-. •...•.•• ; ....•.....•.•.••••.• ~ .................................. , ... , .. , .................... .4 
--) 

Konstruktionsbeskrivning ......................... , ... ~ ................................ , ........ 4 

Matnlngar.o~:h. iakttagelser ................................................ , .... : ............. 4 
Våning 2 , .... ,.: ...................................... : ...... , ............................................................ 4 
Vånlng.3 .: ................................................................................................................... & 

) ~;~\::t~!~:.~.~~-~~~-~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Utvärdering , .......................... ;; ................................ ,,.,, .......................... 8 

Slutont ............... ; ....................................... ; ............................................................ 9 

) 
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Allmänna upplysningar 

uppdragsgivare Diös Fastigbell:r HB; Lar.; Åke ThOISe!l 

OI>Jel<f Falan2QiFa!un 

Uppdrag Utredning angående innemiljöproblem på våning 2 od! 3, socialliirvallningcn 

Polygo_ns handläggare Mikla?·:Niemin"en 

Besöksdatum 20Ii.0Scll samt201i.OS-,23 

Närvara.nde Sreve SnaD; DiösJilsligbell:r sruirt pe!501ll!!en 

An_märkni':J9 

) Tillgängliga ha.ridJingar 

M~triln!;Jar/analyser Fuktindika1iCliiSllliilnin!lllfut!iirda med Gmin UNI-l 

) 

Fuktutredningsrappart11 Pli!(:()m 2010-11-23 
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Palwans.projelctnumfl!v. 181125090073 4(9) 

Bakgrund 
Brukare av lokalernahar under längre tid upplev .ohälsa i byggnaden vika de saunnankoppflit med 
dess innemiljö·.:p~_ls uPplever personalen :mnehiftSkvaliten som "otilltät:klig samt att flera av 
pers~nal~ upplever fräiilst luftvägsproblem Och avvikBQde_l~ i ~ljö. Undertecknad fick 
uppdrag av beställaren att utilira en teknisk utredning av byggnaden för att om mö jU g finna orsak 
till ariförda problem. · 

Konstruktil>ns~eskrivnlng . . . . 
Byggaride består främst av betongmateriaL Det aktuella våmingarna genomgick en oirifattade 
renoveririg fot.~-~ är se~an; inrian nmiarande verksamhet-tog byggnaden i besittning. _ 
I samband med nmqvetiDg har bl. a. golven renoverais och golvytskikteri.bestårhuvudsakllgen av 
linoleUD). Under liuöleum kunde konstateras ytterligare 2 ytskikt vilka är limmade mot varandra 
me~ ~ss förekomst av 3V.Jämningsmassa. · 

Mätningar o~~ Jalittagelser 

Utfiirda fUktindikationsmätningar visade g"!Jerelltpä låga fuktfdrekomster, undsota enstah lokal 
platser. Vid fuk)ml!tning noterades dock att gnlvytsla1ct/avjämninsmassa på flera platser hade släppt 
frän underlaget och upplevdes homt. 

Eti f6presentativ golvyta _öppilades upp o~h en kontr9ll av underlaget visade att golvet hade försetts 
med ®P!?J~_s]Qkt:itV lin,oleum vilka hade _J..iininatS.OVanpå varandra. Från provpiatsen noterades. en 
markant avvilai1:\deiUid av kemisk karaktär, . · 

Medankdnlng av anfdrda flirhållanden utfördes en ril<tad in!itnj;ig inot golvkons\ruklionen fdr att 
~e· Oi:ri. underlaget. eventuellt åvläinnade-oH~ka~e en,rlgsioner orsakat av otillbörlig fuktpåverkan. 
Även "applicering aV flera golvytskiktmot Wi:aildra kan generera oö:p,skade emiSsioner till 
ionemiljö vilkakan framkalla ohi!!sa hos känsliga brukare, provplatsen framgår av fotot nedan. 
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Polmons projelltnummar: 181125090073 5(9) 

Analysen .vi~ade på hög balt kemiska_ emissioner och en avvikande ämnesprofi~ se utdrag ur l' 
· analyssvar nedan. Dot som främst kan ses i p_rovet är att ha!ten·l-.btitanol oh Z-etyl-1-hexanoL 
vilka i detta failsainiolikt uppkommer vid nOdbcytning av lim och go!.yiskikt orsakat av fukt, är 
höga, 

UAOOS158"-U. 1A, Vin.2.{tikrad tlled. lock l'normarta/betOag) •• VOC - åkt3d 
lufutni11ys . - - - . 

lVOChal.t 

.Am.lespiofil 

Pro.Y~mmi!!~$ 

:uAoJi"sisS-li.-3.AfVåi:i.2,(Dk'täa~ jo·i:Jt.iiiOt-i:iiidti/befutlg):~ , v.Q·C -tid.lu:fl:illl.:1ljs 

ek,'1!t~~(W;jjji~O.!i)"""""~-~-~-~.~1-

!i=~~~~~;;_:!~~~r 
~~~:;t~~te..oi:ll:·fam.ommer-Mtf?i_fiJ)~-säsomlll~:or?i 

. ~'~~ !mWiiJOiiijf;oc 

~: 
!~-; 
~ 
~1:~1 
-~-
.:~ 

~.ÅJ:up;W ~t ,J&tui~en: 

~~~f#-).i~~ 

-~~ec 

~~~ 
~~'k!t~ 
·:~ey. 

Fuklulredningsrappor111 PreCom 2011)..11·23 
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P!llygcii!S prCje!drlummer: 181125090073 6(9) 

v~~!n9 ~-. 
Vi~ -~rovplats~Ii ilotc;:~d_es_ upp iill3 So/~k~q ~kikt Iimr!!~~ 9Ya,tiJ?-å ~~*a, delS lii:J.ol~um me~ 
~;;;m;M:r]i"<ipl~~ melbfu 2lfu~lellllL Vidare liade avjämningsiDass a al'l'licemts ovanpå en 
uq~~lipde'!Iiäffiiivllilo~llrii, se foto nedan. En påtaglig och stark kelnisk lUkt kunde uppfanas 
ifråii golvkiiiii!t\11lillonen via provplatsen. 

Intill provpl~!Seil riolerades att golvytsk:ikl; hade märkliga missfärgningar; se foto nedan. 

Fukluln!dnlngsmJlport11 PreQlm 2010-11-23 



' ! 

--_) 

) 

) 

Pt?JYscnS projilillll!1ll1&r. 1S112509007a 7(9) 

Ä ven1p.pt denna golvyta uppmättes hög halter kemiska emissioner C?Cb en ~vvlkande amnesprofil, J 
se nedan. Utniärkande i detta fall är lialten>a l-bUtanol, 2-etyl-1-hex:iriol, vilka likt våning 2, har 
sarniolikt kausalitetmed fuktrelaterade skador vilka orsakat Jremis!ui.edbrytning av golv lim, 
s.Pi€Wi~il;;t~: Å ven t0xanol väri!et a..,., liögt. . · · 

~~1Ijjl)~~if::~ 

~··(!lgf.xa,i) 

:~ 

·~=*A!.~"*)~l!)<il!~ 

•-JV-~Tt:F. 

·~ 
··~erl!l!ttic 
•6.rl:gi. . . 

05~ 

~: 

'" ~-

FukllrtrednlngstaJ)port11 PteCom2010.11·23 
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Pclygonsprojeklnummer. 181125090073 8(9) 

Inneluft våning ·2:oi:fl·3 
U@r<f ~ vis_ade inte på några onormala rorhållanden även fast höga ®h mikande emissioner 
förela~ifrålj golykonstruktionen, se Iiadan. Detta beror trolig<;n på ventilationens offeld vilket gett 
·en.-~tspäciriiiig av voc- emis~iQjler från golven. Påpekas bör att det sannolikt toreligger högre voc
hatter när Ventilationen är reducerad (riätter och helger) Vafför man· kan· torvänta sig något hOgre 
halter direkt !ide,) efter en sådan period. 

Vi~ bö~·päpek.as att de ~pp~äti:a höga emissionerna ifrån golv~onstruktionen.~Ddåst ger en 
indilfatiorfi>~'a!! ~· skada (tidigare fukt) !O re legat i kollSttuktiOnen. Därmed kan inga likhetstecken 
dr.is mellan npplevda problem och uppmätta halter av olika ämnen. 

utdrag ur Pegasus analyssvar 

UA005!S9·_1L m, Vån.2 (nUi.SJuft) •• VOC-Iuftanalys 

VOCpt~ ~ger .iiJ.v indib.ti~ Pi:aVVibnde emissioner fria. byggnQ~ eJleJ: 
~~t 

VehtilatJQn 
Det_kunde koJ?St~tera.s a~ frånventi_lati~~.~n i. ar~etsrum/.kontor inte yar O.P~~ u~a p.g.a. att 
från!~ <1!0/lS in.i mellan ovanliggande valv ochimdertak.Detta i sin mr hade letttill ati 
luflläot!rtå>idet delvis fllrblivitfor stori med inskrärikt Iufivilxling soin följd. EnJW UJipgifter är 
Jll1lblell1et do~kåtgärdat genom ombyggnation av frånluften oclnnätrdng har visat pil 
tillfredsiällimde flöden/värden efter utförandet. . . 

Uwärd!!ring · 
l!i~ida ·undeisökningar viSar a:U golven avger höga oc~ ~Y'Vikande emissioner vilk;a :~eS 
uppkotmia genom att alkaliSk fukt brutit ~er lim och golvytskikt Detta problem kUnde konstaterss 
båda-pli: jiiliJiilg 2:ocbvaning >. Vidare koriSislerades att golvytskiktlaiijäinilingsmassa i berorda 
Väijmgar hade i telativt stor omfllttning siäppt från underlaget och på Våning 3 förkoln d;irtiU · 
sy,;Iiga:'mijjliitgningarpå golvytoina lokalt På våning 3. upplevdes oCkså en avviksOde bikt av 
-~-~-k~~' Nämnda i!_oblenl ~s'es utmärkande ttlr konS~oner där någoi:t.form ·ay · 
kvarstående ~f~ ~Onsttuktion varit ett Rrob~em efter ma~g. -

~Il i fi!revarattde fall bedörns ftj!mst häiröra från avjlinltlings!Dassa, limfukt vilket '"-a 
mi:!lait do Qlika fuktkllllSliga och fukttäta ytskikt med kemisk nedbrytning som följd:. Fukt kan 
aven ha tillfOrts av anpan källa än ovan. Pågekas bör ait läggning av fuktkällSliga golvytski!rt mot 
varandra me4 _vattehbasetat lim eller att Iågga avjärimiugsmassa me_llini:2 fuktkänsliga/fukttäta 
golyytskikt strider mot branschens riktliider: · 
Det eftersom det är väl känt att sådan forfarande kan fönrnleda kentiska problem och fulinkalla 
ohälsa hos_brukare. Såhär säger bl.iL Golvbiallschen gällimde fukt, lim och entissloner;--------

Om dessa rekQffi;henr;iatiQner inte fliljs firma riSkjör_ökade emissionef-.från golvkonstriiktioilen. 
Dessamisstänks-/runna arwJm bland ann"at huvudvlirk. yrsel och asimalibzande besvär. Dåfokt 

t
'_än~ ·if!.nemellan betong oc_h golvrn_at-erial uppstår riskför fi.E;dbiyliilng av lim och iol\Imateria/. 

Däiför'måste man ta htJnsyn både till den fokt som kan finnas kvar i betongen och det vatten som 
til/föi-s viti limm~t. vilket iförsta haiid gäller vattenbunia äzspersionslimmer 

~- v;! ;{L-- ,,.J c, .s?"-~ ,_r/) ,. ;{ ·~-l d.c./11~ 

Fuklu!!edningsrapport11 PreCom 2010-11-23 
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Slutord 
MOt b~d till vad som franikOmmit av utilirtia undersökningar kan orsakssambarid inte 
Uteslutas mellan anfOrda inneiriiljöproblem .och fuktretatetade skadpr l_golven. Vidare kan 
probierilen ha_ :to~kt av bristema i ven~lariOn"en Vilket gett viss ins~n~ på luftväxling~ 
g~erellt. 

~~Mr att även inget"O~C?Imait har påträffats gäll~~~ ~oc- emissioner i inncl~ på våning 2 
och 3, trots' de höga haltema Vilka ktinde uppmättasifrån golven, Detla_iudikew i första hand phn 
h:rgglig luftväxling tl!lföijd av inomhusventilationens effekL Dock kari_ollriskade emissioner, vilka 
fiaJnkalla< ohälsa, fdreligga även &st,haltema 2-etyl-1-_ bexanol sanit l 'butanol i inneluftel\ är iågit 

w~&-~en är dessutom ~b-art _indikatorer på ett toreiigi~de fuktproblem odt i~te det samma 
som eit lullprobleni: Erlårenhetsmässigt kali dock ett tydligt sambarid ses mellan höga halter 2-
etyl·l· hexarlOI ~Ii 1-bu~ol i golvkonS~on"er och innemiljöpirihlem varför åtgärder 
rek?mmenderaS gällande beröt:da golvktn:istrUktioner or;:h ~ess höga voc.;. värden. 

PofYgon Sverige AB 

Mi.kko NieuiineD 

~o~erillnen@polygon~~.Com 

Bilagor 
V Allalyssvar frän. Pegasus !ab MI 

FukMrednlngsmpport11 f'raCcm 2011J..11·23 
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Jnstrumentnamn: Nr.1 (2013-01-1711:53:26 Sida 
Starttid: 2012-12-0416:00:00 Minimum Maximum M 
Sluttid: 2013-01-17 08:00:00 Kontor4113, Falan 20, 8,9 38,5 

Mätkanaler: 2 Kontor 4113, Falan 20, 16,4 22,4 
Mätvärden: 263 . 

C1: SN 40308519 

Sida 

2013-01-1; 
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