
/ A \ O D 

Finn Englund, Britt-Inger Andersson 

Emissioner av flyktiga ämnen från 
trä och träprodukter 

En översikt av intemationeU forskning 

Emissions of volatile compounds from 
wood and wood products, 

A survey of current international research 

Trätek 
I N S T I T U T E T FÖR TRÄTEKNISK FORSKNir 



Finn Englund, Britt-Inger Andersson 

EMISSIONER AV FLYKTIGA ÄMNEN FRÅN TRÄ OCH TRÄPRODUKTER. 
EN ÖVERSIKT AV INTERNATIONELL FORSKNING 

Emissions of volatile compounds from wood and wood products. 
A survey of current international research 

Trätek, Rapport I 9404023 

ISSN 1102- 1071 
ISRN TRÄTEK - R - -94/023 - - SE 

Nvckelord 

emissions 
formaldehyde 
indoor air quality 
VOC 
volatile organic compounds 
wood 
wood products 

Stockholm april 1994 



Rapporter från Trätek — Institutet för träteknisk 
forskning — är kompletta sammanställningar av 
forskningsresultat eller översikter, utvecklingar 
och studier. Publicerade rapporter betecknas med 
I eller P och numreras tillsammans med alla ut
gåvor från Trätek i löpande följd. 

Citat tillätes om källan anges. 

Reports issued by the Swedish Institute for Wood 
Technology Research comprise complete accounts 

for research results, or summaries, surveys and 
studies. Published reports bear the designation I or 
P and are numbered in consecutive order together 
with all the other publications from the Institute. 

Extracts from the text may be reproduced provided 
the source is acknowledged. 

Trätek — Institutet för träteknisk forskning — be
tjänar de fem industrigrenarna sågverk, trämanu
faktur (snickeri-, trähus-, möbel- och övrig träför-
ädlande industri), träfiberskivor, spånskivor och ply
wood. Ett avtal om forskning och utveckling mellan 
industrin och Nutek utgör grunden för verksamheten 
som utförs med egna, samverkande och externa re
surser. Trätek har forskningsenheter i Stockholm, 
Jönköping och Skellefteå. 

The Swedish Institute for Wood Technology Re
search serves the five branches of the industry: 
sawmills, manufacturing (joinery, wooden hous
es, furniture arui other woodworking plants), fibre 
board, particle board and plywood. A research 
and development agreement between the industry and 
the Swedish National Board for Industrial and 
Technical Development forms the basis for the 
Institute's activities. The Institute utilises its own 
resources as well as those of its collaborators and 
other outside bodies. Our research units are located 
in Stockholm. Jönköping and Skellefteå. 



Innehållsförteckning 

Sid 

FÖRORD 3 

SAMMANFATTNING 4 

1. INLEDNING 6 
1.1 Arbetets mål 6 
1.2 Bakgrund 6 
1.3 Smdier av byggnadsmaterials emissioner 10 

2. VAD ÄR FLYKTIGA ÄMNEN, VOC OCH T VOC? 13 
2.1 Definition av VOC 13 
2.2 TVOC — avgränsningar och preliminära riktlinjer 16 
2.3 Hälso- och komfortproblem 18 
2.3.1 VOC i inomhusluften 18 
2.3.2 Riktvärden för enskilda flyktiga ämnen 19 
2.3.3 Diskussion 20 

3. TVÅ MÄTSTRATEGIER 21 
3.1 Mätningar i rumsluft 21 
3.2 Mätning av avgivning från material och produkter 21 

4. BESKRIVNING AV MÄTMETODER 23 
4.1 Provtagning i rumsluft 23 
4.2 Mätningar på prover från material och produkter 25 
4.2.1 Kammarmetoder 25 
4.2.2 Statisk headspace 27 
4.3 Separation, identifikation, kvantifiering 27 
4.4 Samband mellan avgivning och koncentrationer i luft 28 

5. AVGIVNING FRÅN TRÄ OCH TRÄPRODUKTER 32 
5.1 Träets kemiska beståndsdelar 32 
5.2 Lövträ kontra barrträ 35 
5.3 Lukt och doft 35 
5.4 Träprodukter 39 
5.4.1 Träbaserade skivor 39 
5.4.2 Ytbehandlade träprodukter 41 
5.5 Terpener och andra VOC. Litteramrdata. 41 

6. RESULTAT AV MÄTNINGAR I BOSTÄDER OCH KONTOR 45 

7. STRATEGIER FÖR KONTROLL AV VOC 49 

8. MODELLER FÖR VÄRDERING OCH V A L AV 50 
BYGGNADSMATERIAL 



2 

9. INDOOR AIR '93 51 

10. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 55 

11. LITTERATURREFERENSER 59 

12. ENGLISH SUMMARY 69 

BILAGA: Förkortningar på tekniska termer, organisationer m m 



FORORD 

Denna rapport utgör en del av det arbete inom forskningsområdet "Trä och Miljö" som 
utförs av Trätek och inom det nordiska FoU-programmet NORDIC WOOD med stöd av 
träindustrin, NUTEK och Nordisk Industrifond. 

Vi hoppas att arbetet ska bidra t i l l att öka träindustrins kompetens inom området "Inom
husmiljö och luftkvalitet". V i har strävat efter att kartlägga väsentliga delar av detta breda 
och tämligen komplexa område. Syftet har varit att visa på var kunskapsnivån ligger idag, 
vilka de viktigaste diskussionslinjema är och var behovet för fortsatt forskning är stort 
beträffande emissioner av flyktiga organiska ämnen från material och produkter, med 
särskild inriktning på trä och träprodukter. Vår förhoppning är att valet av ett material 
eller en produkt för en viss byggnadstillämpning i framtiden ska baseras på vetenskapliga 
fakta. 

Britt Inger Andersson Finn Englund 
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SAMMANFATTNING 

En studie över resultat redovisade inom området "Inomhusmiljö - luftkvalitet" 
(lAQ — Indoor Air Quality) har utförts. Arbetet har fokuserats på avgivning av flyktiga 
organiska ämnen s k VOC (Volatile Organic Compounds) från trä och träprodukter. Meto
der beskrivs för emissionsmätning i rumsluft och från byggnadsmaterial och produkter. 
Faktorer som inverkar på emissionen av flyktiga organiska ämnen liksom matematisk 
modellering beskrivs. Olika byggnadsmaterials och produkters avgivning av VOC och 
totalhaltens (TVOC) betydelse för luftkvaliteten i bostäder och kontor diskuteras. 

Resultat från forskning inom området har främst inhämtats från de internationella kon
ferenserna Indoor Air och ASHRAE. Det kan konstateras att olika forskargrupper i Nor
den har stor kompetens inom området, vilket borde kunna nyttjas av industrin vid utvär
dering och produkmtveckling av träbaserade byggmaterial och produkter. 

Studien kan sammanfattas på följande sätt beträffande trä och träprodukter: 

- Få vetenskapliga rapporter om emission av flyktiga organiska ämnen från trä och 
träbaserade produkter har redovisats (undantaget formaldehyd). 

- Obehandlat barrträ, furu och gran, avger främst olika typer av terpener. Emissionen 
beror bland annat på innehållet av extraktivämnen och på hur färsk den sågade ytan är. 
Tillförlitliga värden på emissionsfaktom saknas. 

- Emissionsfaktorn för träbaserade skivor varierar vanligen mellan ca 20 och 
2400 fig/m^ h beroende på bl a typ av skiva, skivans tjocklek och ålder samt even-
mell ytbeläggning/ytbehandling. 

- Totalhalter av VOC i inomhusluften i trähus ligger vanligen i intervallet 100 ti l l 
1000 jLig/m^ beroende på bl a vilka byggnadsmaterial som använts, fast och lös inred
ning samt aktiviteter i huset. En del av totalhalten utgörs av terpener avgivna från 
träprodukter, gröna växter, rengöringsmedel m m. 

- Gränsvärdet för terpener i luft i arbetsmiljön är 150 000 /xg/m^ (nivågränsvärde som 
avser exposition under en hel arbetsdag) respektive 300 000 /xg/m^ (korttidsvärde, 
15 minuter). 

För hela området lAQ kan bl a följande sammanfattande slutsatser dras: 

- att det inte finns ett allmänt vedertaget sätt att mäta VOC och inte heller en standar
diserad metod för att ange summerade totalhalter (TVOC), 

- att val av mätmetodik och adsorbent kan vara en kritisk faktor, liksom hela tekniken 
kring provtagning och provhantering med risk för kontaminering eller förluster av 
VOC, 

- att emission av VOC från byggnadsmaterial och produkter varierar med ett flertal 
parametrar t ex materialets kemiska och fysikaliska egenskaper, fukt- och temperamr-



förhållande i omgivande klimat, materialets "förhistoria" m m, 

- att direkta jämförelser mellan resultat från olika smdier av emission av VOC från bygg
nadsmaterial eller produkter oftast inte kan göras, 

- att det kan vara svårt att få representativa värden på totalhalten VOC i inomhusluft. 
Stora dygnsvariationer har påträffats. 

- att de yrkeshygieniska gränsvärdena för arbetsmiljö inte kan tillämpas för inomhus
miljön, 

- att totalhalten av VOC i allmänhet är högre i inomhusluften i bostäder än utomhus samt 
att inomhusluften karakteriseras av mycket låga halter VOC i komplexa blandningar, 

- att smdier av samvariation mellan SBS-symptom och totalhalten av VOC visar att 
TVOC inte är ett hälsomässigt relevant mått. Intresset fokuseras nu allt mer på de 
ämnen som bildas vid kemiska reaktioner som sker i inomhusluften mellan vissa VOC, 
ozon och kvävedioxid. 

- att gränsvärden för TVOC såväl i inomhusluft som från byggnadsmaterial och produk
ter inte kunnat fastställas i Sverige, 

- att nyttan med att fastställa TVOC i inomhusmiljön och från byggnadsmaterial och 
produkter har ifrågasatts. 
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1. INLEDNING 
1.1 Arbetets mål 

Innehållet av flyktiga organiska ämnen (Volatile Organic Compounds, VOC) ' är en av de 
faktorer som mverkar på inomhusluftens kvalitet. Syftet med arbetet är att öka kunskaper
na om avgivning (emission) av flyktiga ämnen från byggnadsmaterial, med särskild in
riktning på trä och träprodukter. Limmer, fogmassor, lacker och andra material som an
vänds i samband med trä måste ses som en del av hela produkten och kan i många fall 
vara minst lika viktiga att beakta som själva trämaterialet. Arbetet har inletts med en ut
värdering av nationella och internationella forskningsresultat. 

Målet är att få fram vetenskapliga fakta som kan utgöra grund för rekommendationer 
kring användning av trä och träprodukter i bostäder, skolor och kontor d v s icke
industriella miljöer. Arbetet riktar sig i första hand till de personer som inom träindustrin 
arbetar med produktutvecklings- och marknadsfrågor och i andra hand till träanvändare; 
projektörer, arkitekter, konstruktörer och byggnadsentreprenörer. 

1.2 Bakgrund 

Klagomål på inomhusmiljön är vanliga, framför allt i moderna hus (Norlén och Andersson 
1993). En term som har använts i stor utsträckning är SBS — Sick Building Syndrome 
("sjuka hus-syndromet"). Termen omfattar ett ofta diffust tillstånd av ohälsa hos personer 
som vistas i en specifik byggnad, men den kan inte entydigt definieras. SBS är ett uttryck 
med stor spridning, bl a adopterat av WHO, och är därför ofta praktiskt att använda, men 
det bör ske med viss försiktighet. Alternativa formuleringar är "building-related occupant 
complaint syndrome" (BROCS) eller "building-related illness" (BRI), som kanske är en 
aning mera specifikt i sin avgränsning (Fine m fl 1990). Härutöver finns ytterligare termer 
med snarlik innebörd. 

' VOC är ett väl inarbetat begrepp och begränsas till de organiska flyktiga ämnena. Det fåtal oorganiska ämnen som 
kan påträffas i gasfas är vanligen av helt underordnad beydelse i dessa sammanhang, och de diskuteras inte vidare i 
rapporten. För enkelhetens skull används i fortsätmingen termen flyktiga ämnen, och det ska då vara underförstått att 
det i första hand är de organiska komponenterna som avses. 



Tabell 1. En provkarta på symptom som har uppgivits vara byggnadsrelaterade 
(övers, efter Munir och Björkstén 1992). 
Table 1. Various symptoms that have been suggested to be Building-Related Illness 
(adapted from Munir and Björkstén 1992) 

• Allmänna symptom: 
Illamående, yrsel, huvudvärk 
Onormal psykisk och fysisk trötthet 
Känslor av obehag och irritation 

• Luftvägssymptom: 
Torra slemhinnor 
Irritation i slemhinnor och hals 
Nästäppa och snuva 
Heshet 
Hyperreaktivitet i luftvägarna 
Bronkit, astma 
Allergisk alveolit, överkänslighetspneumonit 

• Gastrointestinala symptom: 
Diarré 

• Symptom i hud och känselorgan: 
Onormala smakförnimmelser 
Ögonirritation 
Irritation i öron och näsa 
Köldkänsla 
Klåda och rodnad 
Hudutslag i ansikte och på händer 

• Infektioner: 
Infektioner i övre luftvägarna 
Legionärssjukan 
"Pontiac-feber" 
"Q-feber" 

• Psykogena symptom: 
Hyperventilation, masshysteri 

Ett stort antal olika symptom, sjukdomstillstånd och besvär har förknippats med byggnader 
och ansetts sammanhänga med SBS (se Tabell 1). Det bör noteras att för många av de 
uppräknade symptomen har sambandet med byggnader inte kunnat bekräftas i kontrollsm-
dier. Bland mera dramatiska effekter kan man notera astma och andra typer av allergiska 
reaktioner. En symptomförteckning med något annorlunda utseende har använts i ELIB-
undersökningen (Norlén och Andersson 1993) som är en brett upplagd smdie i vilken 
inomhusklimatet i det svenska bostadsbeståndet har kartlagts. 

En förteckning över vilka hälsoeffekter som anses kunna utlösas av luftbuma föroreningar 
i allmänhet ger ett annat sätt att närma sig problemet. En kort sådan lista återges i 
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Tabell 2. Anledningen till att lösningsmedel tas upp separat från VOC kan vara att man då 
avser en mera ensidig, yrkesmässig exponering för högre halter. 

Översiktliga artiklar om hälsoeffekter har skrivits av bland andra Lindvall (1992) och 
Molhave (1992), och mera specialiserat av t ex Berglund (1992). Allmängiltig toxikologisk 
kunskap finns dessutom samlad i många textböcker, klassiker som Cassarett & Doull's, 
eller mer överskådlig kurslitteratur som Timbrell (1991). 

Tabell 2. Hälsoeffekter relaterade till inomhusföroreningar (övers, efter Munir och 
Björkstén 1992). 
Table 2. Health effects related to indoor pollution (adapted from Munir and Björkstén 
1992) 

Förorening Hälsoeffekt 

AUergener: a. Astma 
Kvalster (a, d, e, f, i) b. Hosta, bronkit 
Mögel (a, d, f ) c. Svullnad i luftvägarna, tungt att andas 
Kattallergener (a, d, f ) d. Hyperreaktivitet 
Hundallergener (a, d, f ) e. Slemhinneirritation 
Kackerlackor (a, d, f ) f. Nysningar, snuva, nästäppa 

g. Ögonirritation 
Luftföroreningar: h. Halsont 

CO2 (c, j ) i . Eksem, dermatit, hudirritation 
CO 0) j . Huvudvärk, yrsel, trötthet 
NO2 NO (b, c, f, j ) k. Oro 
SO2 (b, c) 1. Cancer 
Passiv tobaksrök (b, f, g, h, 1) 
Formaldehyd (b, c, g, i , k) 
Radon (1) 
Ozon (a, d, e) 
VOC (d, e, i) 
Mikroorganismer (d) 
Lösningsmedel (e, g, i , j ) 

En schematisk bild som ges av Stockton m f l (1991) redovisar de kategorier av förore
ningskällor som har inflytande på inomhusluft (Figur 1). Den är kvalitativ och tar inte 
ställning t i l l den relativa betydelsen av de olika sektorerna. 

Man kan dock konstatera att vi människor själva och våra aktiviteter i husen utgör en 
avsevärd källa t i l l inomhusförorening (Wolkoff m f l 1990b). Kemisk-tekniska hushållspro
dukter kan ha högst varierande emissionsegenskaper. Många av dem kan påvisas ge stora 
bidrag ti l l halterna av flyktiga ämnen i inomhusluft (Wallace m f l 1987, Colombo m f l 
1990a, Person m fl 1990). 



INFLUENCES ON INDOOR AIR QUALITY 
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Figur 1. Schematisk kategorisering av föroreningskällor i inomhusmiljön (Stockton m fl 
1991). 
Figure 1. Categories of indoor air pollution sources (Stockton et al 1991). 

Forskningsområdet "Inomhusmiljö - luftkvalitet" (lAQ — Indoor Air Quality) är mycket 
expansivt. Det är föremål för ett starkt ökande intresse från forskargrupper med olika 
inriktning. Återkommande internationella konferenser har anordnats under de senaste åren; 
några av de största är Indoor Air, CIB Healthy Buildings och ASHRAEs konferenser. I 
dokumentationen från dessa konferenser redovisas forskningsresultat som berör en lång 
rad aspekter på luftkvaliteten och klimatet inomhus. Två strömningar dominerar: De som 
smderar inomhusluft ur en i huvudsak teknisk synvinkel och de som lägger tonvikten på 
medicinska och psykologiska värderingar av hur luftkvaliteten påverkar oss. Tvärveten
skapligt samarbete mellan de båda kompetensområdena är nödvändigt för en framgångsrik 
utveckling av området och blir också allt vanligare. Intresset är stort från myndigheter 
med uppgift att bevaka miljö- och hälsofrågor. 

Omfattande arbeten pågår i Norden inom bl a ramen för NKB (Nordisk Konmiitte för 
Byggnadsbestämmelser), och särskilda arbetsgrupper inom NKB. Nordisk forskning inom 
lAQ ligger långt framme. 

Inom forskningsområdet råder oklarhet och oenighet om ett flertal grundläggande begrepp. 
Det råder inget tvivel om att det förekommer föroreningar i inomhusluft som i många fall 
är relaterade ti l l byggnaders utförande och funktion och att sådana föroreningar kan ge 
upphov ti l l hälsobesvär. Radon och formaldehyd är två exempel. Allmänt har byggnads
material fått mycket uppmärksamhet vad beträffar emissioner. Man måste dock konstatera 
att det ännu inte har utbildats någon bred enighet i fråga om vad som är lämpliga kriterier 
för hälsa och komfort, inte heller problemens art, omfattning och orsaker. Flera forskare 
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inom området konstaterar att relevanta mått på exponering ännu inte har fastslagits och att 
dagens mätteknik är otillräckligt utvecklad (Molhave 1990, Otson och Fellin 1993). 

1.3 Studier av byggnadsmaterials emissioner 

Såväl i Sverige som internationellt har emissionen av flyktiga organiska ämnen (VOC, se 
definition i avsnitt 2) från byggnadsmaterial på senare år kommit alltmer i fokus. Bak
grunden till detta har främst varit en konstaterad ökning av hälsoproblem av typ SBS och 
allergier. Orsaker till problemen söks på många plan och bland annat intresserar man sig 
för olika byggnaders konstruktion och ingående byggnadsmaterial. I Tabell 3 återges 
exempel på ämnesgrupper (med vissa reservationer för den kemiska terminologin) som 
kan avges från identifierade källor. De material som hittills undersökts mest är: 

- golvbeläggningar, 
- väggbeklädnader, 
- färg och lacksystem. 

Olika forskargrupper har arbetat i flera år med att fastställa emission av VOC från dessa 
produktgrupper m f l . Emissionsprofiler för olika material eller produkter har fastställts. 
Faktorer som inverkar på emissionen av VOC har beskrivits, och emissionsprocesser har 
modellerats matematiskt. Resultat från forskning inom området har redovisats bl a på de 
internationella konferenserna Indoor Air och olika forskargrupper i Norden bedöms ha hög 
kompetens inom området. 

Gustafsson (1990) har i en rapport beskrivit 24 skadefall i byggnader där man kunnat visa 
att byggnadsmaterial orsakat förhöjda halter av kemiska ämnen i inomhusluften. Bland de 
material som identifierats som emissionskällor finns bl a olika slags golvmaterial, mineral
ull, färg, lim, fogmassor och impregnerat trä. Produkter baserade på linolja t ex alkydlack 
och linoleummattor beskrivs. Linolja innehåller flera karboxylsyror med dubbelbindningar 
och vid dessa bindningar kan aldehyder avspaltas genom oxidativ inverkan. Då det gäller 
värmeisoleringsmaterial beskrivs att i några undersökningar har det visats att fuktig mine
ralull kan avspalta aldehyder, polystyrenskum kan avge styren och andra ämnen samt 
polyuretanskum avge klorerade kolväten. Polymera material beskrivs och i några av ska
defallen har s k restmonomerer (rester av de lågmolekylära ämnen som är utgångspunkt 
vid polymerisationen, styren är ett exempel) avgått t i l l inomhusluften. Även flyktiga mjuk
görare som dibutylftalat, DBP, har avgivits till luften från latexfärg. Betong och flyt
spackel behandlas, och problemen med de kaseinhaltiga spackel som användes i Sverige 
fram till 1983 och som kunde avge ammoniak beskrivs. I alkalisk miljö sönderdelas kasein 
och andra proteiner till bl a aminosyror genom hydrolys och ammoniak kan avspaltas. 
Även en annan nedbrytningsprodukt (orto-aminoacetofenon) från kasein kan ge upphov ti l l 
problem i inomhusmiljön med en karakteristisk lukt. Gustafsson ger i rapporten kommen
tarer till skadefallen, bl a konstateras 

- att haltema av olika kemiska ämnen i inomhusluften varierar starkt mellan olika miljöer 
med olika fukt- och temperamrtillstånd samt är såväl årstidsberoende som beroende av 
den mänskliga aktivitet som där sker. 
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- att det inte är möjligt att uppskatta den andel av flyktiga ämnen som härrör från materi
al i ytskikt och konstruktion respektive annat t ex aktiviteter och inredning. 

- att produktmönstret skiljer sig åt mellan olika länder, vilket avspeglas i vilka kemiska 
ämnen man finner i inomhusluften. Exempelvis påvisas klorerade kolväten i större 
utsträckning i Nordamerika än i Europa p g a användningen av klorerade lösningsmedel 
i färger m m . Ett annat exempel är att man i Tyskland funnit pentaklorfenol (PCP) i 
inomhusluft. PCP har använts för att impregnera virke och är sedan 1978 inte tillåtet 
att använda i Sverige. 

Tirkkonen, Mattinen och Saarela (1993) har utfört mätningar av VOC avgivet från 18 
material eller materialkombinationer och främst från tapeter, färg, värmeisoleringsmaterial 
och golvbeläggningar. Provningarna är utförda enligt Nordtest Metoden NT Bygg 358 i en 
1 m^ klimatkammare. Materialens "förhistoria" var dokumenterad. Resultaten ges som 
emissionsfaktor (fxg/m^h), dels som TVOC, dels uppdelat på olika förekommande VOC. 
De undersökta materialens emissionsfaktor för TVOC varierade mellan 3 /xg/m^h och 
4898 /xg/m^h. Resultaten från denna undersökningen är intressant för att de olika förekom
mande flyktiga ämnena avgivna från respektive material har redovisats tämligen detaljerat. 
Detta ger väsentligt mycket mer information om respektive materials emissionsegenskaper. 
Studien ger dock inte besked om hur "sunda" dessa byggnadsmaterial är. 

Det finns få undersökningar av byggnadsmaterial där emissionsprofiler för material har 
fastställts och byggnadsmaterialen rangordnats. Exempel på undersökningar är Clausen 
m fl (1990, 1991) som har undersökt fem olika vattenlösliga färgsystem. Wolkoff (1990) 
beskrev tidigt en metod för produkmtveckling av byggnadsmaterial som kombinerar ke
misk analys med sensorisk analys, s k "sniffning". Jensen m fl (1993) har beskrivit emis
sionsprofiler för olika typer av linoleummattor och utfört modellberäkningar för att fast
ställa tiden till att nå koncentrationer som svarar mot att uppnå 50 procent av lukttrösk-
lama för utvalda avgivna VOC. Andra sätt att värdera byggnadsmaterials hälsopåverkan 
har provats bl a av Wolkoff m fl (1991). 

Nielsen och Wolkoff (1993a) har på grundval av den s k FLEC-metoden (Field Labora
tory Emission Cell) vidareutvecklat en metod som syftar till innemiljömärkning av bygg-
produkter. Först bestäms byggproduktemas emissionsprofil genom laboratoriemätningar 
med klimatkammare, t ex FLEC. Därefter fastställs, genom matematisk modellberäkning, 
en koncentrationsprofil i ett standardrum och det utförs en sundhetsmässig värdering av 
emissionen. Slutligen bestäms det innemiljörelevänta tidsvärdet t(CJ. Det är ett mått på 
hur lång tid en bestämd byggprodukt kan förväntas ge upphov till problem i inomhusmil
jön. Målsättningen med denna metod är bl a att medverka till att luftkvaliteten i byggnader 
förbättras och att stödja byggmaterialproducenter i utvecklingen av bättre produkter från 
innemiljösy npunkt. 
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Tabell 3. Exempel på kemiska emissioner från källor i byggnader, enligt Boverket, Bygg
forskningsrådet (1992). (Med viss reservation för den kemiska terminologin). 
Table 3. Examples of emitted chemicals from indoor sources 

Källa: 

Lösningsmedel 

Färger 

Lim 

PVC-mattor 

MJukgörarnedbrytnin^ 

Polystyren 

Kork-o-Plast 

Linoleum 

Trä 

Stabilisatorer 

Flamskyddsmedel 

Freoner 

Bensin 

Terpentin 

Rengöringsmed 

Kemtvätt 

Golvpolish, vax 

Rumsdeodoranter 

Aromämnen 

Gröna växter 

Ämnen: 

alkaner, aromater, alkoholer, ketoner, halogener 

alkaner, aromater, estrar (acetater, akrylater, ftalater), glykoler 

alkaner, aromater (styren), ketoner, aldehyder (formaldehyd) 

alkaner (lacknafta), aromater (oktylbensen, dodekylbensen), estrar 

alkoholer (oktanoler, dekanoler) 

aromater (styren m fl) 

fenoler 

aldehyder (C^-Cjo) 

terpener 

fenoler 

estrar (fosfater) 

halogener, halogenider, alkan/alkenhalogenider 

aromater (toluen, xylen, bensen) 

terpener (a-pinen, /3-pinen) 

elalkoholer, ketoner, glykoler 

halogener (trikloretylen, perkloretylen) 

aldehyder 

halogener (klorbensen) 

terpener 

terpener 
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2. VAD ÄR F L Y K T I G A ÄMNEN, V O C O C H TVOC? 
2.1 Definition av V O C 

En arbetsgrupp inom WHO har 1989 kategoriserat hela skalan av organiska luftburna 
inomhusföroreningar och placerat dessa i fyra klasser. Kategorin VOC (Volatile Organic 
Compounds) innefattar ämnen med en kokpunkt i intervallet 50-240 °C, eller 100-260 °C 
för starkt polära föreningar som t ex alkoholer och karboxylsyror. 

Ännu flyktigare föreningar kallas VVOC (Very VOC), med kokpunkter från O °C till 50, 
respektive 100 ° C för de polära. Ämnen med kokpunkt högre än 240 °C räknas som 
SVOC (Semi-VOC). De allra mest svårflyktiga föreningarna (kokpunkt över 380-400 °C) 
förekommer knappast alls i f r i form i luft utan bara adsorberade på ytor (partiklar) och 
summeras med begreppet POM (Particle-bound Organic Matter). Denna indelning är täm
ligen allmänt accepterad. 

Lägg märke t i l l skillnaden mellan de mycket snarlika orden förening, som är värdeneutralt 
och synonymt med ämne, och förorening (eng. air pollution), som bär på en negativ vär
dering. De används omväxlande i denna och andra texter, förhoppningsvis med viss ur
skiljning.^ De bör inte förväxlas. 

I inomhusluft förekommer ett stort antal olika ämnen i gasfas, även om skillnaderna i 
deras halter kan vara mycket stor, så att grova analysmetoder bara detekterar en mindre 
del av dem. I luftprover tagna i inomhusluft i icke-industriella miljöer finner man normalt 
mellan 50 och 300 föreningar (Molhave 1990). Berry (1989) hävdar att mer än 900 olika 
föreningar har identifierats i inomhusluft. 

En sammanställning av resultaten från ett antal lufmndersökningar (Tabell 4) visar att bara 
ett fåtal enskilda ämnen återfinns i samtliga undersökningar, medan flera ämnen bara har 
identifierats i en av dessa. Sådana skillnader beror på stora olikheter mellan undersök
ningarna vad beträffar studerade objekt, olikheter i sortiment av byggnadsmaterial i olika 
länder, men inte minst skillnader i mätningarnas syfte och använda metoder. Det betyder 
att värden från olika undersökningar inte direkt kan jämföras! 

I det enskilda fallet är man ibland intresserad av att fokusera smdierna på ett litet antal ut
valda föreningar, eller till och med en enda speciell förening. Man utnämner den till 
"target compound" (bra svensk översättning saknas), och en sådan "punktmarkering" är 
akmell i första hand i tre fall : 

• När man tror sig ha identifierat just denna som huvudansvarig för observerade hälso
problem, luktproblem eller klagomål. 

2 Paracelsus (1493-1541) var en insiktsfull namrvetenskapsman som räknas till grundläggarna av moderna(!) toxikolo
giska synsätt och som citeras i inledningen av många toxikologiböcker: "All substances are poisons; there is none 
which is not a poison, The right dose differentiates a poison and a remedy" 
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När man har bestämt sig för att den är en bra indikator, som samvarierar med andra 
föreningars halter och därför kan ge jämförelseunderlag för luftkvaliteten i stort. 

I produktkontroll — för enstaka material eller produktgrupper. 



Tabell 4. Lista över flyktiga organiska ämnen funna i inomhusluft enligt WHO (1989). Äm
nenas förekomst i andra undersökningar är markerade med x (från Johansson 1990). 
Table 4. A list of volatile organic compounds found in indoor air, according to WHO (1989). 
The occurrence of these compounds in various studies is marked with x. (Johansson 1989). 

Amne A B C D E F G H 

Alkanes 
n-Hexanc x x - x x - x x 
n-Heptanc x x - x x xb - -
n-Octane x x x x x - - -
n-Nonane x x - x x x x -
n-Decane x x x x x x x x 
n-Undccane x x x x x x x x 
n-Dodecane x x x x x - - -
n-Tridecane - x - x x - - -
n-Tetradecane . . . . x - - -
n-Peniadccane . . . . x - - -
n-Hexadecane . . . . x - - -
2,3-C>inieihylbuiane' 
3-Methylpcntane . . . . x - - -
2- Melhylhexane . . . . x - - -
3- Meihylhexanc . . . . x - - -
2.3- Dimeihylpentane* 
2.4- DiineLhylpentane* 
2,3-Dimelhylhexane 
2,2,3-Trimelhylpentane' 
3-Eihyl-2-nieihylpentane* 
/-Octane 
Alkenes 
1-Oclenc* X -
1-Decene* x -
Cycloalkanes 
Melhylcyclopenlane* . . . x - - - -
Cyclohexane x - - x x - x -
Meihylcyclohexane x - - x x - - -
Dimelhylcyclopentane . . . - x - - -
Dimethylcyclohexane* x 

Ämne A B c D E F G H 

Terpenes 
Limonene - X - X X xu - X 

a-Pinene X X X X - xb X X 

b-Pinene - X - X - - -
a-Teqjinene . - - X - - -
Carene' X - - - . xb - -
Aromatic compounds 
Benzene X X X X X xo - X 

Toluene X X - X X xu . X 

Ethylbenzene X X X X X xo X X 

m-Xylene X X X X X xo X X 

/7-Xylene X X X X X xo - X 

o-Xylene X X X X X xo - -
n- Propylbenzene X - - X X X X -
j-Propylbenzene - - - X X - - -
1 Ethyl-2-Methylbenzene - - - X X xu - -
1 -Elhyl-3-Methylbenzene* - - - X X xo - -
1 -Eihyl-4-Meihylbenzene* - - - X X - - -
1,2,3-Trimeihylbenzene X - - X X - - -
1,2,4-Trimethylbenzene - X - X X xo X X 

1,3,5-Trimethylbenzene X X - X X - - -
n-Butylbenzene - - - - X - - -
p -Methyl - i-p>ropy Ibenzene - - - - X - - -
Diethylbenzene 
Styrene - - X X - X - -
Chlorinated compounds 
TrichlorofluOTomelhane' - X 

Dichloromethane - X X 

Trichl oromethane - X X 

Tetrachl oromethane - X X - X - - -
Bromoform - X - - - -

Bromodichloromethane' - - x 
Dibromodichloromethane' - - x 
1,2-EHchloroethane - - x - - - x -
1.1.2- Trichloroethane* 
1,1,1-Trichloroethane - x x x - xu - x 
1,1,1.2-Tetrachloroethane' - - x 
1,1.2,2-Tetrachloroethane' - - x 
1.2-Dibromoethane' - - x 
Trichloroethene x x x x x -
Tetrachlorcthene x x x x x -
Vinylidenchloridc' - - x - - - - -
Dibromochloropropanc* - - x 
Chlorobenzene - - x - x - - -
0- Dichlorobenzene' - - x 
m-Dichlorobenzene - - x - x - - -
;>-Dichlorobcnzene - x x x x - x 
1.2.3- Trichlorobcnzene . . . . x - - -
1.2.4- Trichlorobenzene - - - - x - . -
1.3.5- Trichlorobenzene . . . . x - - -
Alcohols 
Eihanol x -
Propanol 
1- Propanol* -
n-Butanol - - - x - x x -
1- Butanol . . . x - - - -
3-Methyl-l-Butanol* . . . x - - - -
Pentanol 
Hexanol 
2- Ethylhexanol . . . x - - - -
Carbonyl compounds 
Ethyl acetate x - - x - - - -
n-Butylacetate - - - x - x b x -
i-Butylacctatc* . . . x - - - -
Elhoxyethylacetate* x -
Acctonc* - X X 

2- Butanone 
3- Methyl-2-butanone' 
4- Methyl-2-pentanone 
Butanal 
n-Pentanal' 
Hexanal 
Nonanal 
Benzaldehyde* 
0//ier compounds 
PAH 
Naphtalene 
1 -Methylnaphtalcne 
Benz(a)pyrene 
Without classification 
Formaldehyde 
Acetaldehyde 
Acrolein 
1,4-Dioxane' 
Nitrosamines 
Aiomalic amines 
Acrylonitrile 

X X - X - - X X 

- X 

X - - X - - X -

X -

X 

X - X - xb X X 

X - - - X - -

xo -

X - X X - - X 

X - - -

X X 

X X 

X - - - - -

*: E j upptagen i listan i WHO (1989) 
A: Mölhave et al. (1982) 
B: De Bortoli et al. (1986) 
C: Wallace (1987) CTarget compounds") 
D: Krause et al. (1987) 
E: Lcbretetal.(1986) 
F: Berglund et al. (1990a.b) 

(b=background-, u=use-, «t o=outdoor-rclated) 
G: Mölhave et al. (1986) 
H:Glascr et al. (1989) 
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2.2 T V O C : Avgränsningar och preliminära riktlinjer 

Begreppet TVOC (Total VOC) är omstritt, men används av de flesta forskare inom om
rådet. Det finns t i l l dags dato ingen allmänt accepterad analysmodell som kan fungera som 
grundval för en definition, men det finns flera som arbetar för att få en definition t i l l 
stånd. 

Förutom att individuella analysmetoder kritiseras, menar också en del forskare att TVOC 
är ett missvisande mått, hur det än har definierats. Bakgrunden är de stora svårigheterna 
med att göra förutsägelser om hälsoeffekter utifrån TVOC-data. I Folkhälsoinstitutets 
kartläggning (1993) av inomhusmiljöns betydelse för allergi och aiman överkänslighet ges 
internationella referenser till epidemiologiska undersökningar som visar på positivt sam
band, inget samband respektive negativt samband mellan TVOC-halt (15-1500 /xg/m^) och 
SBS~symptom, Svenska undersökningar som visat att korrelationen mellan SBS-symptom 
och TVOC är svag (Johansson 1990 och referenser däri, Sundell m fl 1990, Norlén och 
Andersson 1993), obefintlig eller till och med negativ (Sundell m fl 1993). 

Den mest förenklade formen av summering är att avläsa utslaget av en direktvisande 
detektor som FID (flamjonisation) eller PID (fotojonisation) och betrakta det som TVOC. 
Detta analysförfarande ger små möjligheter att beskriva luftkvaliteten och kan i allmänhet 
inte rekommenderas. Mer information fås om man identifierar ett större eller mindre antal 
av de ämnen som förekonmier och bestämmer deras halter enskilt. Det är då mest korrekt 
att kalibrera dem individuellt, men ofta mängdbestäms alla ämnen med en och samma s k 
responsfaktör. Man måste då bortse från att det inte finns någon detektor som är lika 
känslig för alla ämnen. 

TVOC-data bör alltid åtföljas av en emissionsprofil. Det kan innebära en kopia av ett 
kromatogram där de viktigaste ämnena pekas ut eller en uppräkning av ett antal identifie
rade ämnen. En illustration av vad som avses med begreppet emissionsprofil ges av Figur 
2.^ I figurens exempel visas att de uppmätta totalhalterna är tämligen lika, men det är helt 
olika ämnen som dominerar i de två fallen. Även den bästa och mest utförligt identifierade 
emissionsprofil kan dock vara otillräcklig för medicinska värderingar. I de flesta fall är 
det mycket svårt att utläsa eventuella hälsoeffekter av ett luftprov och hur luftkvaliteten 
uppfattas. Ett fåtal särskilt illaluktande eller vådliga ämnen kan vara helt avgörande för 
luftkvaliteten, även om de förekommer i mycket låga halter. Med andra ord: En uppgift 
om en viss totalmängd organiska ämnen i en luftvolym är otillräckligt som kvalitetsmått. 

3 Grundläggande för tolkningen av ett gaskromatogram är att under kontrollerade betingelser vid analysen uppträder 
varje ämne som en topp på ett bestämt ställe på x-axeln. Läget återspeglar vandringstiden genom gaskromatografens 
kolonn. En del ämnen kan hamna så nära varandra att deras toppar helt eller delvis överlappar varandra, men i all
mänhet och med speciella tekniker kan de särskiljas och deras identitet fastställas. Se vidare avsnitt 4.3. 
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Figur 2. Gaskromatografisk identifiering av komponenterna i två luftprov med likartade 
totalhalter av VOC från två småhus (Nilsson m f l 1993). 
Figure 2. Gas chromatographic identification of the constituents of two air samples with 
similar total VOC contents from two one-family houses (Nilsson et al 1993). 

Efter införande av vissa antaganden och förenklingar ger Molhave (1990, samt Molhave 
och Nielsen 1992) en beskrivning av TVOC-begreppet med den begränsade ambitionen att 
det kan användas som en indikator för luftkvalitet snarare än ett egentligt mått. Han näm
ner särskilt en intressant aspekt, nämligen att det koncentrationsmått som är lättast att 
komma åt genom de vanliga analysmetoderna är massbaserat (/xg/m^), medan det troligen 
är mera relevant ur toxikologisk synvinkel att diskutera antal molekyler per volymsenhet 
eller relativa partiella ångtryck. 

Seifert (1990) har föreslagit en definition av TVOC-begreppet som grundar sig på att 
analysprovet kan delas upp gaskromatografiskt och ett tillfredsställande antal toppar identi
fieras och kvantifieras separat. Konkret ska de tio högsta halterna av ämnen i de följande 
sju ämnesklassema summeras: Alkaner, aromatiska kolväten, terpener, halogenkolväten, 
estrar, andra karbonylföreningar (utom formaldehyd) samt "övriga". Indelningen lämnar 
frågetecken om vart vissa ämnen lämpligen ska räknas, men det är förmodligen en mindre 
viktig invändning. Helt klart är detta en synnerligen ambitiös ansats, problemet är väl sna
rast att den medför förhållandevis resurskrävande analyser. 

Wolkoff m fl (1990a) har i en smdie av fyra byggnadsmaterial identifierat 73 skilda ämnen 
som de vanligast förekommande. Kategoriindelningen påminner om den nyss nämnda. 
Halogenkolväten finns inte alls med i dessa material. 

Ekblahd och Åsnes (1978) delade in uppmätta VOC i 14 grupper efter kemisk ämnestill
hörighet, Knöppel (1989) i 10, Rothweiler m fl (1990) i 16 grupper. Det finns anledning 
att anta att sista ordet inte är sagt beträffande den mest relevanta kategoriseringen. 
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2.3 Hälso- och komfortproblem 

2.3.1 VOC i inomhusluften 

Flyktiga ämnen i inomhusluften kan utöver irritation och luktbesvär av allmän karaktär 
också orsaka sjukdom. Detta är beroende av vilka ämnen som förekommer och halt i 
luften. Inomhusmiljöns betydelse för allergi och annan överkänslighet har uppmärksam
mats av bl a Planverket m f l (1987) och Allergiutredningen (1989). 

Molhave (1990) beskriver bl a hälsoeffekter på grund av låga halter av VOC i luft och 
anger nivåer på TVOC-halt i inomhusluft då han anser att sådana effekter kan anses upp-
konrnia. Molhave utgår ifrån tidigare publicerade fältstudier och kontrollerade experiment 
och menar att de indikerar på att vid en TVOC-halt omkring 160 /zg/m^ uppstår inga 
hälsoeffekter, intervallet 200-3000 /ng/m^ betecknas som ett multifaktoriellt exponerings
område där lukt, irrititation och obehag kan uppträda, att besvär och obehag ar förväntade 
vid halter över 3000 jug/m^ samt att toxiska effekter uppstår vid halter över 25 000 /ng/m^. 
Senare utförda studier visar att TVOC-haltema i inomhusluft i svenska bostäder och kon
tor är mycket låga och att kopplingen ti l l hälsobesvär av typ SBS är svag eller obefintlig 
(Norlén och Andersson, 1993, Sundell m fl 1993). 

Folkhälsoinstimtet (ny myndighet sedan 1993) har sammanfört olika experter inom lAQ 
för att diskutera inomhusmiljöns samband med allergier och annan överkänslighet. Sundell 
och Kjellman (1993) har på uppdrag av instimtet utfört en kunskapssammanställning i 
vilken sammanfattas bl a olika organiska ämnens betydelse för allergi m m. Referenser 
ges till vetenskapliga artiklar inom områdena medicin och teknik. Då det gäller hälsoeffek
ter hänvisas bl a till arbeten som utförts inom NKB (Nordiska Kommittén för Byggbe-
stämmelser) och den kartläggning av vissa reaktiva organiska ämnen, s k initiatorer, som 
utförts av Bakke (1993a), Bakke et. al (1993b). Kunskapsläget beskrivs på följande sätt: 

- att ett begränsat antal organiska ämnen klassats som sensibiliserande {initiatorer som 
t ex isocyanat och formaldehyd) varav formaldehyd är det ämne som har störst betydel
se för icke-industriella miljöer t ex bostäder, 

- att studier saknas som visar på betydelsen av organiska ämnen för akuta allergiska be
svär (förutom för vissa initiatorer). 

- att smdier av samvariation mellan SBS-symptom (Sick Building Syndrome) och TVOC 
visar att totalhalten av flyktiga organiska ämnen (TVOC) inte är ett hälsomässigt rele
vant mått. 

I inomhusluften i bostäder och kontor är TVOC-halten vanligen högre än i utomhusluften 
(Berglund m fl 1990, NKB 1991, Yocom och McCarthy 1991, appendix I ) , men även 
vetenskapliga undersökningar med det motsatta förhållandet har redovisats (Daisy m fl 
1993, Sundell m fl 1993). Olika hypoteser eller förklaringar till det senare finns. Norlén 
och Andersson (1993) har fastställt TVOC-halter i inomhusluften i det svenska bostadsbe
ståndet; småhus 470+180 ixglm" respektive flerfamiljshus 310+40 jug/m^ (Värdena avser 
medelvärden och inkluderar extremvärdena för småhus (5100 iiglrc? och några mätvärden 
på 1000 /xg/m^)). Hittills föreslagna gränser för vad som kan vara acceptabla nivåer av 
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VOC är inte särskilt väl underbyggda, och i ELIB- studien har man valt att använda 
600 iMglm", dubbla det värde som föreslagits av Seifert (1990). Man finner att ett avsevärt 
antal bostäder i Sverige kan beräknas ha VOC-nivåer över denna halt. Man konstaterar 
dock att det fortfarande inte går att uttala sig om hur många av de boende i dessa hus som 
eventuellt är utsatta för en hälsorisk. 

Då VOC-halten i inomhusluft ska fastställas är provtagningssteget mycket viktigt. Det är 
svårt att försäkra sig om att uttagna prover är representativa. Dygnsvariationer, provtag-
ningspunktemas läge i huset/rummet m m spelar in. Resultat från korttidsmätningar av 
TVOC-halt i en bostad visade på att 1-timmes medelvärdena varierade med en faktor 4,6 
över samma dygn (Crump och Madany 1993). 

I Norge har Helsedirektoratet antagit riktlinjer om 400 fig/m^ som en högsta acceptabel 
nivå på totalhalten flyktiga ämnen (TVOC) i inomhusmiljö. Sådana riktlinjer har inte 
fastställts i Sverige. I Byggreglerna av Boverket (1994) ges ett allmänt kvalitativt krav på 
emission av gaser och partiklar från byggnadsdelar och ytmaterial (avsnitt 6:221) relaterat 
till luftflöden (avsnitt 6:232). 

2.3.2 Riktvärden för enskilda flyktiga ämnen 

Nielsen och Wolkoff (1993) har sammanställt data från olika referenser om lukttrösklar 
(odour detection) respektive värden på då slemhinneirritation uppkommer (mucous irrita
tion) för ett antal olika VOC. Ett problem inom området är att det för närvarande saknas 
kunskap om samband mellan hälsobesvär och ett stort antal olika VOC. 

Då det gäller trä och träprodukter har formaldehyd och terpener fått särskild uppmärksam
het. 

Formaldehyd förekommer naturligt i atmosfären. Formaldehyd används i en lång rad pro
dukttyper bl a som konserverande tillsats. Formaldehyd kan också avges som en bipro
dukt, t ex vid uthärdningen av vissa typer av färg och lim. Formaldehyd kan förorsaka 
akuta och kroniska förändringar vid hudkontakt. Vid inandning kan ämnet ge upphov ti l l 
irritation i näsa och svalg, och vid längre tids påverkan är det konstaterat astmatiska reak
tioner enligt Dansk Toksikologisk Center (1989). I arbetsmiljön tillåts endast 600 fig/m^ 
(nivågränsvärde) enligt AFS 1993:9. Det internationella riktvärdet för inomhusmiljö är 
100 fxg/m^ enligt WHO (1989). Det svenska riktvärdet för befintlig bebyggelse är 
250 /xg/m^ enligt SOSFS (1989). WHO anger att känsliga personer kan reagera vid så låga 
halter som 13 /ng/m^. 

Terpener dominerar emissioner från obehandlat barrträ och avges från många träbaserade 
byggprodukter. Terpener t ex limonen ingår i många olika konsumentprodukter bl a i 
rengöringsmedel och avges även från apelsiner m m. Terpener avges även från gröna 
växter. Förekomst av terpener i inomhusluft är därför normalt. Den toxikologiska infor
mation som finns om terpener visar att de i vätskeform vid direkt hudkontakt kan ge 
allergiska besvär (se bl a Dansk Toksikologisk Center 1989). Försökspersoner som i 
kammare exponeras under 2 timmar för ångor av monoterpener uppvisade svag men statis
tiskt signifikant slemhinneirritation vid nivåer 450 000 /xg/m^ men inte vid de lägre nivåer-
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na 225 000 respektive 10 000 /xg/m^ (Falk m fl 1990, 1991). I arbetsmiljön tillåts 
150 000 fig/nP (nivågränsvärde) och 300 000 ^tg/m^ (korttidsvärde) enligt AFS 1993:9. 
Internationella riktvärden för terpener i inomhusmiljö fimis inte. 

2.3.3 Diskussion 

Inomhusmiljö i icke-industriella miljöer t ex bostäder och kontor kan inte jämföras med 
arbetsmiljön för industrier. De yrkeshygieniska gränsvärden som gäller inom den indu
striella arbetsmiljön är oftast fokuserade på ett enskilt ämne eller en hälsoriskfaktor, under 
antagande att det går att urskilja just den faktorn som primärt ansvarig för observerade 
hälsoeffekter. I bostäder och kontor är det överhuvudtaget mycket ovanligt med så ensidig 
exponering för ett enstaka ämne/faktor. Halterna i inomhusmiljön är vanligen 10 t i l l 1000 
gånger lägre och hänsyn måste tas t i l l flera komponenter samtidigt. Bland armat därför kan 
inte de hygieniska gränsvärden som finns för arbetsmiljön (AFS 1993:9) tillämpas. 

Människors reaktioner på ämnen i luft är en komplex blandning av medvetna och omed
vetna sensoriska svar och följer i regel inte några linjära dos-respons samband (Berglund 
och Lindvall 1990). Människor är extremt känsliga för vissa typer av exponeringar, fram
för allt lukter, samt uppvisar enorma individuella variationer (Berglund och Lindvall 1990, 
Berglund 1992). 

Möjligheterna till säkra toxikologiska riskvärderingar och övriga bedömningar av luft
kvalitet begränsas inte i första hand av detektionsgränser och noggrannhet hos den kemis
ka analysen. I dag saknas kunskap om inverkan på människan av så låga halter som det är 
fråga om. Dessutom finns allt för lite information om evenmella synergieffekter. Enskilda 
ämnen som utgör proportionellt små andelar av den totalt analyserade mängden i ett luft
prov kan förefalla insignifikanta eller helt undgå identifikation. Det kan ändå vara de som 
är huvudansvariga för upplevda obehag eller för hälsorisker på kort eller längre sikt. 

Många gånger är människans känslighet för lukt knappast möjlig att fastställa ens med den 
bästa analysutrustning. Luktproblem inverkar negativt på den upplevda luftkvaliteten 
(PIAQ, perceived indoor air quality), men inte nödvändigtvis på den mätbara (MIAQ, 
measured indoor air quality). Lukt kan i sig vara så besvärande för de boende att den kan 
räknas som ett uttryck för ohälsa enligt WHO's breda definition (WHO 1989, Berglund 
och Lindvall 1990). Metoder är på väg att utvecklas för att överbrygga denna klyfta och 
göra subjektiva mått mera mätbara. Paneler med försökspersoner används som detektorer i 
s k "snifftester", parallellt med kemisk analys, vilket kan ge korrelationer mellan hur luft
kvaliteten upplevs och luftens kemiska sammansättning (Fanger 1988, 1992, Molhave 
1992, 1993) Det pågår nu arbete i Danmark att ta fram en metod för innemiljömärkning 
av byggprodukterr som baseras på en kombination av kemiska och sensoriska analyser 
(Nielsen och Wolkoff 1993). 
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3. TVÅ MÄTSTRATEGIER 

När man vil l smdera kvalitet hos inomhusluft och söka efter källor och orsakssamband kan 
man i princip angripa frågan från två håll. Det ena är att mäta VOC-halter i luften och 
försöka härleda dessa ti l l de troliga källorna. Det andra är att mäta avgivningen av VOC 
från enskilda material och produkter och därifrån bedöma deras inverkan. 

3.1 Mätningar i rumsluft 

De flesta metoder för mätning av gasformiga ämnen i luft är från början utvecklade för ar
betsplatsmätningar eller för föroreningar i utomhusluft (Knöppel 1992). Det innebär att det 
i vissa fall har krävts en del anpassning för att kunna tillämpa dem på inomhusluftmät-
ningar i icke-industriella miljöer. Typiskt för dessa miljöer är att det ofta är fråga om 
betydligt lägre halter och om komplexa blandningar och om stora lokala skillnader inom 
en byggnad, dessutom varierande med tiden, som gör det nödvändigt med många mät
punkter för att få en representativ karakterisering. 

Alla mätningar består av flera steg, där de mest grundläggande är själva provtagningen, 
separation av provets komponenter och slutligen deras identifikation och kvantifiering. 
(Det går att urskilja flera delsteg, t ex transport från mätplats till analysinstrument eller 
desorptionen från ett adsorbentmaterial, som kan ha stor betydelse vid en värdering av 
mätmetoders potentiella eller inbyggda felkällor.) 

Det är framför allt de inledande stegen, d v s själva provtagningen, som är de mest kritis
ka vid all analysverksamhet. Vid mätningar i inomhusluft är det också där den mesta 
mödan måste läggas ner på att anpassa metoden för ändamålet. Kromatografisk separation 
och identifiering sker däremot med metoder som används också för många andra analys
kemiska problem. 

3.2 Mätning av avgivning från material och produkter 

Det andra angreppssättet är att studera emissioner från material och produkter var för sig. 
Vad beträffar många byggnadsmaterial har man möjligheter att ta ut representativa prover 
med olika ålder efter produktionstillfället och mäta deras avgivning under standardbeting
elser. Resultaten kan då uttryckas i en materialspecifik storhet, emissionsfaktor (emission 
factor, men språkförbistringen är här stor och många använder termen emission rate också 
för denna storhet, ibland specific emission rate), som mäts i mg m"̂  h ^ eller någon rela
terad enhet. En lite mera teknisk diskussion om förekommande metoder följer i avsnitt 4. 

Det går på motsvarande sätt att avskärma och mäta separat på andra emissionskällor än 
byggnadsmaterial. Möbler, kopiatorer och andra kontorsmaskiner samt hushållskemiska 
produkter är bara några av de viktigaste. Många författare har sammanställt tabeller över 
kända föroreningskällor i inomhusmiljö bl a Seifert (1990). 

Under konstanta förhållanden klingar avgivningen alltid av från varje material (se Figur 
3), och dessa kurvor följer mycket olika tidsförlopp, unika för varje VOC-materialkombi-
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nation, varför det är ytterst viktigt att ta hänsyn till detta vid jämförelser mellan olika 
material. Ofta sjunker emissionsfaktom efter en tid t i l l ett värde som sedan ändrar sig så 
långsamt under byggnadens brukstid att det kan ses som ett kvasi-jämviktsvärde eller 
platå. Colombo m fl (1990b) har en kort och bra genomgång av platå värden och hur av-
klingningen kan beskrivas matematiskt. 

E 

E 

(dagar, månader, dr) 

Figur 3. Generaliserad avklingningskurva för emissionerna av en enskild VOC från ett 
godtyckligt material. Tidsskalan och emissionsfaktorns värde beror på det aktuella fallet. 
Figure 3. A generalised decay curve for the emissions of a single VOC from an arbitrary 
material. The time scale and the the value of the emission factor depends on the actual 
case. 

De relativa bidragen till halterna av luftbuma ämnen kan uppskattas utifrån uppmätta 
emissionsfaktorer sedan man har kartlagt den relativa förekomsten av de olika källorna i 
en byggnad. Några emissionskällor är för praktiska ändamål att betrakta som punktformi-
ga, men i de flesta fall är den exponerade arean avgörande. I princip kan man då med en 
enkel multiplikation komma fram till deras respektive källstyrka {source strength, men 
här används också begreppet emission rate) i mg/h. För att komma fram ti l l någorlunda 
realistiska uppskattningar av VOC-haltema måste dock hänsyn tas t i l l flera faktorer. Yt-
areans förhållande till den totala rumsvolymen (belastningsfaktom, loading factor i 
m^ m~^), luftomsättning, olikformig strömning över olika ytor i ett rum, emissionsfaktoms 
beroende av temperamr och luftfuktighet är parametrar av stor betydelse. I allmänhet är 
emissioner från flera samtidigt förekommande material inte additiva. Se vidare i avsnitt 
4.3. 

Materialmätningar kan givetvis också göras i befintliga byggnader, men där tillkommer en 
rad svårigheter. De leder till att emissionsdata kan avvika från vad som kan förväntas 
enligt mätnmgar som gjorts under ideala och kontrollerade förhållanden. Det är i allmän
het inte möjligt att rekonstruera och ta hänsyn till de ingående byggnadsmaterialens bak
grundshistoria. Hur lång tid som förflutit mellan produktion, ytbehandling och inbyggnad, 
om de har ytbehandlats före eller efter inbyggnad, vilken påverkan de har utsatts för under 
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produktion, transport, lagring och hittillsvarande brukstid är faktorer som kan ha inverkan 
på deras emissionsfaktorer vid mättillfället. Speciellt bör detta gälla material med stor 
volym i förhållande till ytan och med stor förmåga att adsorbera flyktiga ämnen från 
omgivningen och fungera som sekundäremittenter. 

Man kan notera att Sundin m fl (1992) hos flera undersökta byggnadsmaterial fick nästan 
identiska, mycket låga värden på avgivning av formaldehyd, med undantag för en MDF-
skiva. Formaldehyd kan avges från det UF-lim som ingår i tillverkningsprocessen för 
spånskivan och den akmella plywoodskivan, medan andra material är sådana som inte 
rimligen bör vara primäremittenter av just formaldehyd i nämnvärda mängder (hård träfi
berskiva, hyvlade furubräder). En gemensam faktor, däremot, är att materialen är porösa 
och att de kan adsorbera lite av varje från omgivande luft. Det är alltså möjligt att man 
delvis mäter en sekundär avgivning som mest avspeglar den miljö de har exponerats för 
tidigare. Til l och med i utomhusluft finns en namrlig, om än mycket låg, bakgrund av 
formaldehyd, som uppstår i många organiska nedbrytningsprocesser. 

Fenomenen sekundäremission och depåeffekter berörs vidare i avsnitt 4.4 

4. BESKRIVNING AV MÄTMETODER 

Mätningar av luftbuma ämnen är en process som består av flera delmoment: Provtagning, 
anrikning, överföring till analysinstrument, separation, identifikation och kvantifiering. 
Alla dessa moment ingår inte i alla metoder, det beror i hög grad på vilken information 
man kräver att få ut av sin analys. I följande avsnitt redovisas provtagning i rumsluft 
respektive mätning av materialspecifik emission. Skillnaden ligger främst i själva provtag
ningstekniken, när man når fram till de egentliga analysstegen har man tillgång ti l l samma 
uppsättning metoder i de båda fallen. 

4.1 Provtagning i rumsluft 

Fem grundläggande sätt att samla in prover kan urskiljas (Yocom och McCarthy 1991): 

• Kontinuerlig mätning, realtidsmätning med fast monterade direkta givare som ger mo
mentanvärden vid önskade tidpunkter. Korttidsflukmationer kan detekteras. Med lämp
lig styrutrustning kan ett flertal mätpunkter samordnas. Kontinuerlig övervakning är 
möjlig av gaser som ozon, CO och NO,, där det finns bra automatiska direktvisande 
analysinstrument. Inte generellt möjligt för VOC. 

• Aktiv provinsamling, provinsamling på filter, adsorbenter etc med hjälp av pump som 
under en begränsad tid drar igenom en bestämd mängd provluft. Analys sker i ett eller 
flera efterföljande steg. Detta är det vanligaste provtagningssättet i de sammanhang som 
diskuteras här . 

• Passiv provinsamling, utan pump, ett enklare och billigare alternativ t i l l föregående. 
Upptagningen är i regel diffusionskontrollerad, och mättiden bestäms bl a av provtaga-
rens fysiska dimensioner och nödvändig analyskänslighet. 
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• " Grab sampling, batch sampling Hela luftvolymer tas in i inerta behållare (vanligen 
1-50 liter, enligt Knöppel 1992), antingen förevakuerade eller genom tryckuppsättning 
med kompressorpump. Förutom själva behållaren måste också alla ledningar, ventiler, 
pumpar och annan styrutrustning vara utförda i material som har så liten egen adsorp
tion som möjligt och de måste rengöras från eventuell kontaminering enligt stränga 
rutiner. Hela provsamlingsutrustningen blir förhållandevis sofistikerad och dyr. Provets 
innehåll av vattenånga torkas bort i ett särskilt steg, och övriga gasformiga ämnen kyls 
ut i en köldfälla och förångas åter, men då direkt in i en GC (kryofokusering). Ti l l 
fördelama med detta slags provtagning hör att den går snabbt. Den ger en ögonblicks
bild, så för att få medelvärden över lite längre tid krävs flera prover. 

• Personburen mätutrustning, som kan vara av den aktiva eller den passiva typen. Detta 
är egentligen ingen egen provtagningsmetodik, men en speciell placering som ger in
formation om de halter som kan mätas upp i t ex inandningszonen hos en försöksper
son, med andra ord en direkt mätning av faktisk exponering. 

Anrikningen av ett prov sker oftast med någon typ av filter för partikulära eller partikel-
burna luftföroreningar, och med fasta eller vätskeformiga adsorbenter för ämnen i gasfas. 
Våta metoder är särskilt viktiga när det gäller att detektera speciellt reaktiva föreningar 
eller substansgrupper som är kortlivade och som därför måste fångas in snabbt. Fasta 
adsorbenter är de ojämförligt mest använda, och de består av aktivt kol eller av syntetiska 
polymerer i form av små partiklar med porös struktur och stor area per viktsenhet. 

Kolrör var tidigare de mest använda, och de är fortfarande viktiga. Polymera adsorbenter 
är uppbyggda av exempelvis polystyren eller polyetrar, som evenmellt kan vara ytmodi-
fierade. Några vanliga handelsnamn är Tenax, Porapak, Amberlite, Ambersorb, Carbosie-
ve, Carboxen och Carbotrap, i allmänhet med någon bokstavs-Zsifferkombination för att 
beteckna olika varianter. Trots sin vidsträckta användning är de inte problemfria: 

- Adsorptionen är inte lika effektiv för alla typer av ämnen. Den mest använda adsor-
benten, Tenax TA, är bra för opolära substanser men släpper igenom mycket av de mer 
polära. Samma sorts obalans, men med andra proportioner, finner man hos alla t i l l 
gängliga adsorbentmaterial, och i de allra flesta fall är det alltså de polära föreningarna 
som blir underrepresenterade (Rothweiler m f l 1990). 

- Olika adsorbentmaterial har olika stor kapacitet. Denna beskrivs för aktiv provtagning 
med en genombrotts volym, vilket innebär den volym luft som kan passera en bestämd 
mängd adsorbent i ett rör utan att de ämnen man vill samla upp "läcker igenom". Vid 
passiv provtagning ökar detta läckage egentligen gradvis under hela uppsamlingstiden 
eftersom adsorptionen är en dynamisk jämvikt, men det är först när man närmar sig 
materialets mättnadsgräns som förlusterna blir betydande. Vid aktiv provtagning har 
man därför ofta ett par adsorbentrör i serie som analyseras separat som kontroll av ev. 
genombrott. 

Det viktigaste att lägga märke till är dock att kapaciteten hos en viss adsorbent kan 
variera mycket för olika ämnen. Val av adsorbent, provtagningsvolym etc kan optime-
ras, men det blir svårt när man inte är på det klara med exakt vad man letar efter. 
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Exempel på hur mycket genombrotts volymerna kan skilja sig åt för olika ämnen finns hos 
Yocom och McCarthy (1991). 

- Genom kemiska reaktioner på adsorbentmaterialets yta kan särskilt känsliga ämnen för
brukas och nya produkter bildas. Låg temperatur minskar risken för denna typ av fel 
som införs genom analysprocessen (artefakter). Av det skälet skall rören analyseras 
utan onödigt dröjsmål efter provtagningen, och under tiden skall de förvaras kallt. 

- Desorptionen kan vara ofullständig och ge förskjutningar i mönstret av adsorberade 
substanser. Förluster kan också ske av de mest flyktiga komponenterna. 

Både selektivitet och kapacitet beror av temperamr och luftfuktighet, och resultaten av en 
undersökning kan alltså bero i hög grad på valet av adsorbent. Parallell provtagning med 
flera adsorbentmaterial av skilda typer är ett sätt att öka analyssäkerheten. För rutinunder
sökningar är det en opraktisk och dyr metod. Rothweiler m fl (1990) mätte både VOC och 
VVOC med flera adsorbenter i ett antal hus och fann att de summerade mängderna var 
1,2-2,5 gånger högre än det TVOC-värde de fann med de vanligaste betingelserna och 
Tenax TA. 

Desorptionen från kolrör sker i regel genom utlakning med koldisulfid, acetonitril, meta
nol eller aceton. ASTM har i en standardmetod (D 3686-84) upprättat en förteckning över 
ämnen som kan samlas upp på aktivt kol och angivit lämpliga analytiska parametrar. 

Tenax TA och de flesta andra organiska polymerer är stabila nog att tillåta termisk de-
sorption. Det är det vanligaste sättet att lösgöra ämnena från adsorbenten, det är utan 
tvekan den enklaste proceduren och den vanligaste. 

4.2 Mätning på prover från material och produkter 

4.2.1 Kammarmetoder 

En emissionskälla, t ex ett materialprov, placeras i en kammare, som i möjligaste mån ut
förts i inerta och lågadsorberande material som rostfritt stål och glas. Luftfuktighet och 
temperamr kontrolleras noga, liksom luftomsättningen och tilluftens renhet. Materialprovet 
tillåts acklimatisera sig och uppnå en (kvasi-)konstant avgivningshastighet. Det går sedan 
att ta ut luftprov för direkt analys i t ex GC/MS, men det är också möjligt att först leda 
frånluften t i l l en adsorbent som får anrika luftens innehåll av flyktiga komponenter. 
Strängt taget är alla kammarmätningar någon form av headspacemetod, även om den 
termen normalt inte används för kanmiare av någorlunda storlek. Headspace betyder bara 
att luften ovanför ett prov smderas, och i de fall man har ett ständigt flöde genom sin 
kammare räknas detta som dynamisk headspace. Den statiska motsvarigheten tas upp i ett 
eget avsnitt nedan. 

I en del fall har man bemödat sig om att få ett jämnt laminärt luftflöde genom hela kam
maren, i andra fall har man haft små dimensioner på t i l l - och frånluftdon men utnyttjat 
cirkulationsfläktar för att undvika zoner med liten ventilation. 
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Många olika storlekar förekommer, från 50 ml till rumsstora kammare på upp till 83 m^ 
(De Bortoli och Colombo 1992, van der Wal m fl 1990, Molhave 1986, Brown, Crump 
och Yu 1993). Större kammare har självfallet fördelarna att de rymmer hela möbler, 
materialsystem, kombinationer av samtidiga emittenter och adsorbenter, d v s de kan 
bättre efterlikna realistiska förhållanden. De kan också användas i smdier med försöksper
soner (s k walk-in chambers), vilket är särskilt värdefullt om man vill korrelera VOC-
halter med människors upplevelser av luftkvaliteten eller med konkreta fysiologiska reak
tioner. Kammare om ca 1 m-̂  eller mindre är vanligast. 
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Figur 4. Schematisk skiss över försöksuppställningen i ett kanmiartest (från Yocom & 
McCarthy 1991). 
Figure 4. Schematic of example small chamber test facility (from Yocom & McCarthy 
1991). 

Ett samarbete mellan Statens Byggeforskingsinstimt (SBI) och Arbejdsmiljoinstimttet i 
Danmark och Sveriges Provnings- och Forskningsinstimt (SP) i Sverige har lett fram ti l l 
en liten kammare, där ett materialprov eller en materialyta stängs in som en integrerad del 
av mätcellen (Wolkoff m fl 1991). Den har givits namnet FLEC (Field and Laboratory 
Emission Cell) och förtjänar att nämnas separat eftersom den har diskuterats livligt, fått 
god spridning och är en av kandidaterna till utrustning för de standardmetoder som är 
under utarbetande på olika håll. FLEC har fördelen att vara designad för laboratorietester 
och samtidigt behändig nog för fältbruk. Mätarean är 0,018 m^ och volymen 35 ml. 
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4.2.2 Statisk headspace 

Den statiska headspacetekniken påminner om kammarmetoden men utförs i regel bara i 
mindre skala. Ett materialprov stängs in i en sluten, inert behållare och efter en bestämd 
tid analyseras luften ovanför provet. Under förutsättning att man väntar så länge att en 
jämvikt faktiskt hinner ställa in sig avspeglar då haltema ett tillstånd där ingen netto
transport sker från materialet och mottryckseffekten gör sig gällande fullt ut. Ett ämne av
sätter sig då på den fasta ytan i samma takt som det avges till gasfas, se vidare om detta i 
avsnitt 4.4. 

Dynamisk headspace ger information om avgivningshastigheter (emissionsfaktorer), medan 
statisk headspace inte ger några sådana data. Däremot säger den något om vad luften får 
för sammansättning i ett helt oventilerat rum, och det kan kvalitativt vara annorlunda än 
vad kammarmätningama ger. Ett verkligt rum med mycket liten luftomsättning kan kanske 
beskrivas bäst som en kombination av dessa två testfall. I begränsad omfattning kan statisk 
headspace användas för att karaktärisera det relativa innehållet av olika ämnen i ett mate
rialprov, men inte heller detta kan göras på en absolut skala, eftersom olika ämnen för
delar sig helt olika mellan den fasta fasen och luftfasen. Jämvikten ställer in sig snabbt för 
somliga ämnen, medan det kan ta mycket lång tid för andra. 

Colombo m fl (1990a) redovisar en matematisk beräkningsmodell för koncentrationens 
tidsberoende som förefaller mycket användbar, men de mest slående resultaten består i en 
jämförelse mellan kammar- och headspaceanalyser. Där visas hur de inbördes proportio
nerna mellan olika ämnen i en och samma blandning kan representeras helt olika i de två 
analyserna. Ett av terpenkolvätena utgör 24,3 % av totalemissionen enligt headspace, men 
bara 0,1 % enligt kammarmätning. För en av terpenalkoholerna, däremot, är förhållandet 
omvänt ( < 0 , 1 mot 2,5). Den största effekten orsakas kanske av att man i headspaceanaly-
sema mäter på bulkprover med avsevärd tjocklek varför man kan räkna med matrixeffek-
ter och ett starkt inflytande av inre diffusion som hastighetsbestämmande steg. Avgivning
en i kammare styrs sannolikt i stället av filmdiffusion på ett helt aimat sätt. Slutsatsen är 
att man ska använda realistiska provdimensioner och skikttjocklekar. Produkter som nor
malt används i mima filmer ska exponeras som en mnn fi lm. 

4.3 Separation, identifikation, kvantifiering 

De ojämförligt viktigaste analysmetoderna för att dela upp ett prov i sina komponenter är 
gaskromatografi (GC) och vätskekromatografi (HPLC). Den senare används framför allt 
för något mera svårflyktiga änrnen, och för VOC är GC dominerande. 

Gaskromatografi innebär att ett prov injiceras genom en ventilanordning in t i l l en separa
tionskolonn. Där transporteras det av en ström av bärgas (He, N2, Ar) respektive lösnings
medel av hög renhet. De olika komponenterna har olika fördelningskonstant mellan den 
mobila fasen och den stationära fasen i kolonnen. De konuner därför att fördröjas i olika 
hög grad i förhållande t i l l bärgasens front, man mäter upp en s k retentionstid. Den är 
specifik (men inte unik) för varje ämne men gäller bara för en bestämd kolonn under 
bestämda betingelser. Separationen blir aldrig fullständig, och ämnen med samma reten
tionstid kan överlappa 
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varandra helt. Upplösningen är dock så hög på moderna kapillärkolonner att det i allmän
het går bra att identifiera de flesta toppar av någorlunda storlek. 

Detektorer finns av ett flertal slag. De kan inte presenteras närmare här, men det kan 
noteras att några ger respons som är proportionell mot koncentration (molbråk), medan 
andra ger ett massflöde (massa per tidsenhet). Bland de förstnämnda fiims TC (varmtråds-
detektor) och ECD (electron capmre), men den absolut vanligaste detektortypen är FID 
(flamjonisationsdetektor). Den är generell, känslig och ger bra möjligheter till mängdbe
stämningar av enskilda ämnen. Varje ämne ger, i vilken detektor som helst, en signal som 
inte bara är beroende av mängden ämne som kommer ut. De har också olika responsfaktö
rer, och dessa måste bestämmas med autentiska prover för noggrannare haltbestämningar. 

Identifikation sker först och främst med hjälp av retentionstidema, som kalibreras med en 
inre standard. Bevisföringen blir väsentligt starkare om man leder gasflödet in i en 
masspektrometer (MS) eller en FT-IR (Fourier-transform infrarödspektrofotometer), som 
avläser ett mer eller mindre specifikt "fingeravtryck" för varje enskilt ämne. Mönstret 
jämförs med ett elektroniskt lagrat bibliotek av kända substansers spektra. 

Känsligheten för olika ämnen kan som sagt vara ganska olika, och vid analys av komplexa 
blandningar måste man alltid räkna med att detektorn ger en mer eller mindre skev bild av 
den sanna sammansättningen. Ju mer man vet på förhand om det man letar efter, desto 
bättre metodval kan man göra. Det gäller både detektorn och analysen i stort. FID-detek-
torn är den mest allmänt användbara. 

Alla förekommande GC-detektorer kan också användas ensamma, det vil l säga att man 
hoppar över kromatografin, avstår från separation och identifiering och helt enkelt gör en 
mängdbestämning av summan av organiska föreningar i ett prov. Resultatet uttrycks då i 
den mängd av något standardämne (toluen, hexan, dekan) som ensam skulle ge en ekviva
lent respons. De starka invändningar som kan resas mot en sådan summering har redan 
berörts i samband med definitionen av TVOC. 

Otson och Fellin (1993) visar på ett övertygande sätt hur skev och ofullständig en analys 
av VOC i ett luftprov kan bli, vare sig den utförs med en ospecifik summering eller med 
en summering av enskilt kalibrerade VOC. Cottica m fl (1993) har gjort en kostnadsjäm
förelse mellan bestämningar med GC-FID och GC-MS. De fick för övrigt en hygglig kor
relation mellan resultat från de båda metoderna. Wallace, Pellizarri och Wendel (1991) 
drar i sitt arbete slutsatserna att mätningar utförda med olika metoder inte ger jämförbara 
halter och påpekar särskilt att masspektrometri har den stora fördelen att rådata lagras så 
att man kan återvända till dem för förnyade utvärderingar. 

4.4 Samband mellan avgivning och koncentrationer i luft 

Inomhusluftens halt av en enskild förening i gasfas kan beskrivas med en fundamental 
massbalansekvation (se t ex Seifert 1992): 

dCi„Jdt = Q/V -f- N-C,e - (A + N)-Ci„„, (1) 
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där Cinne = inomhuskonccntrationen av förening i (mg m"̂ ) 
Q = summerad källstyrka (mg h~̂ ) 
V = rumsvolymen (m^) 
N = luftomsättningen (h"^) 
Cute — utomhuskoncentrationen av förening i 
A = avklingningsfaktor (h"') 

I ett steady-state-tillstånd sker ingen koncentrationsförändring, d v s derivatan är noll, och 
koncentrationen är: — 

C^c^ (Q/V + N-C,J / (A + N) (2) 

Faktorn A avspeglar en förbrukning av ämnet, antingen genom någon reaktion eller ge
nom ackumulation i omgivande material, som fungerar som nettoadsorbenter ända tills 
deras ökande avgivning balanserar upptagningshastigheten och jämvikt uppnåtts. 

1 förutsättningarna för ekvation 1 ligger en del förenklingar. Mera realistiska, dynamiska 
förlopp kräver en mer komplex behandling. Totalhalterna av samtidigt förekommande 

VOC kan ofta ses som summan av de enskilda halterna, vid högre koncentrationer är de 
egentligen inbördes beroende. 

Förenklade ekvationer är giltiga bara för tunna filmer. För realistiska material tillkommer 
transporten inom materialet och den kan beskrivas på flera sätt. En enkel tvåstegsmodell, 
som använts av Hagman och Jacobsson (1989) i smdier av avgasning från polypropen-
filmer med en dynamisk headspace-metod, kombinerar två hastighetsuttryck, en inom 
polymeren och en i gasfasens gränsskikt. Tichenor (1989) delar upp transportfenomenen i 
tre steg: Diffusion i materialet, desorption av adsorberade ämnen och "evaporativ mass
transport" från ytan ti l l den omgivande luften. 

Beräknad avgivning måste oftast reduceras med hänsyn ti l l den "mottryckseffekt" som 
uppträder i verkligheten när partialtrycket av ämnet ifråga stiger i luften. Detta är egent
ligen ett specialfall av depåeffekten ("the sink effect") (se Figur 5 och 6), som innebär 
adsorption och sekundär emission i omkringliggande material (Kjsr och Nielsen 1991a 
och b, Tichenor m f l 1990, Sparks 1991). I tjockare material, och inte minst i kombina
tions- och skiktmaterial, måste den inre diffusionen behandlas differentiellt på ett lite mer 
sofistikerat sätt. För att beskriva verklig nettoemission behöver man då sådana hjälpmedel 
som den "compartment model" som Christiansson m f l (1992) arbetat med. 

I ett provkammarförsök sker alltså en samtidig tillförsel (från källan och från depåer) och 
borttransport (till depåer, tillbaka t i l l källan samt ut) från kammarens luftvolym. Material
flödena i gasfas i provkammaren kan beskrivas med hjälp av ämnesspecifika hastighets
konstanter (ki-ks) enligt Figur 5a. Även väggar av blankpolerat rostfritt stål kan ha en 
liten, men märkbar adsorptionsförmåga. Figur 5b återger på ett schematiskt sätt hur topp
värdet av luftkoncentrationen aldrig blir lika hög i fall med en påtaglig depåeffekt, medan 
ämnet ifråga finns kvar i kammaren under mycket längre tid. I verkliga fall kan depå
effekten göra ännu större utslag än i figuren. Mängder och tider gäller här en beräknad 
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simulering av ett snabbt avklingande material, en färg, men tidsskalan kan självfallet vara 
en helt annan för andra material. 

Att adsorberande material fördröjer borttransporten av en VOC från en kammare illustre
ras av Figur 6. De två övre kurvorna visar hur källans egen avgivning klingar av snabbt, 
medan en stor del av ämnet finns kvar i kammaren under betydligt längre tid. 

I ett bostadsrum leder depåeffekten till en utjämning av VOC-haltema över tiden. 

källa 

u t 

provkammare 

"depå" 

mg/m^ 
200 

100 10 

30 100 

a. 

o 50 100 150 200 250 
tim 

b. 

Figur 5a. Modell för materialtransporten av ett flyktigt ämne i en provkammare. 
Figur 5b. Schematisk framställning av depåeffekters betydelse för maximalhalt och av-
klingningstid (från Clausen, Nielsen och Wolkoff 1990a). Heldragen kurva utan depå
effekt, prickad kurva med tydlig depåeffekt. 
Figure 5a. A model of the material transport of a volatile compound in a test chamber. 
Figure 5b. Schematic curves, showing the influence of sink effects on maximum concentra
tions and decay times (from Clausen, Nielsen och Wolkoff 1990a). Solid curve without sink 
effect, dotted curve with significant sink effect. 
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Figur 6. Adsorption och sekundär emission i ett kammarförsök (anpassad från Yocom & 
McCarthy 1991). 
Figure 6. Adsorption and secondary emission in a chamber test (adapted from Yocom & 
McCarthy 1991). 

Sundin m f l (1992) redovisar mätningar på materialytor med en liten provkammare — ett 
modifierat exsickatorlock — från vilken luften pumpas via en adsorbent. De räknar ut luft
koncentrationen C (mg/m^) och emissionsfaktom EF (mg/m^ h) från adsorberad mängd m 
(mg), flödeshastighet F (mVh, luftväxling gånger kammarvolym), provtagningstid t (h) 
och provarea A (m^) enligt: 

C = m/(F-t) och EF = m/(A t) (3) (4) 

En direkt följd av ekvationerna 3 och 4 är sambandet mellan C och EF: 

C = EF A/F (5) 

För att bedöma jämförbarheten mellan verkliga rum och kammarvärden som erhållits i en 
annan skala kan man utnyttja kvoten N/L, enligt Nelms m f l (1986), som citeras av Sun
din m f l N är luftomsättningen i h 1, och L är belastningsfaktorn (m^/m^). Belastnings-
faktorn uttrycker hur stor den exponerade ytan är i förhållande till hela rumsvolymen och 
är i sig ett viktigt mått. 

Idealt kommer koncentrationen i kammaren att bero av luftväxlingen enligt Figur 7, som 
visar kurvor för olika värden på emissionsfaktom EF. I realiteten får kurvorna en lite 
annorlunda form på grund av ofullständig omblandning och att även EF beror av luftväx
lingen. 
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Figur 7. Kammarkoncentrationen som funktion av luftväxlingen vid olika värden på emis-
sionsfaktom EF (Levin 1992a). 
Figure 7. Chamber concentration as a function of air change rate at varying values for the 
emission factor EF (Levin 1992a). 

Koncentrationen kan också uttryckas i ppm (parts per million). Mätvärden kan räknas om 
från den ena enheten till den andra enligt ekvationen 

X (ppm) = x M/24,45 (mg/m^) (6) 

där konstanten gäller vid normaltryck och 25°C. Det krävs alltså kännedom om molekyl
vikten M , och omräkningen kan därför bara göras mycket approximativt för blandningar 
av flera komponenter. Motsvarande förhållande råder mellan multipelenheterna ppb (parts 
per billion) och /Llg/m^ som är en tusendel av de föregående. 

5. AVGIVNING FRAN TRA OCH TRAPRODUKTER 

5.1 Träets kemiska beståndsdelar 

Vid en systematisk genomgång av de kemiska komponenterna i trä, är det naturligt att 
först och främst dra en skiljelinje mellan de huvudsakliga, makromolekylära bestånds
delarna och de övriga. De förstnämnda är de polymerer som bygger upp cellväggarna i 
veden: Cellulosa, hemicellulosa (övriga polysackarider) och lignin. Med vissa mängd varia
tioner förekommer dessa i alla träslag, men de utgör i allmänhet mer än 90 % veden; i 
vår klimatzon upp emot 99 % (Fengel och Wegener 1984, Fengel och Grosser 1975). 

De icke-polymera beståndsdelarna är en mycket brokig skara av helt skilda typer av före
ningar. Trots att de bara svarar för några få procent av träets vikt kan de ha stor betydelse 
för dess egenskaper. Sammansättningen av sådana lågmolekylära substanser bestäms av 
trädarten, men också av växtplats och andra miljöfaktorer. De sammanfattas oftast med 
begreppet extraktivämnen, och de kan sedan delas in efter vad som faktiskt kan extraheras 
ut med olika lösningsmedel, eller efter kemiskt släktskap. Figur 8 visar ett renodlat sche-
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ma, men i verkligheten återfinns flera av de kemiska änmesgrupperna i mer än ett av 
extrakten. Klassificeringen i figuren är för övrigt bara en av flera som är möjliga att göra, 
beroende på skilda lösningsmedel och separationstekniker. 
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Figur 8. Klassificering av extraktivämnen med exempel från olika analysgrupper (Fengel 
och Wegener 1984). 
Figure 8. Classification of the extractives with examples according to analysis groups 
(Fengel och Wegener 1984). 
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En utförligare genomgång av alla typer av extraktivämnen ges av Fengel och Wegener 
(1984), kap. 3 och 7, där man också finner fler referenser t i l l originalarbeten som ger 
detaljerna i de enskilda fallen. 

Terpener ingår som en del av barrträdens kåda, och är relativt löst bundna ti l l veden. De 
hindras i sin avdunstning bara av fysiska barriärer. Små mängder av andra enkla före
ningar med låg molekylvikt och hög flyktighet kan teoretiskt anses finnas i trä, men i 
bunden form. Lignin och hemicellulosa innehåller i varierande grad metoxigrupper och 
acetylgrupper, och från dem kan alkoholer (metanol, etanol), aldehyder (formaldehyd, 
acetaldehyd) och karboxylsyror (ättiksyra) i princip frigöras. Inga av dessa V VOC räknas 
som egentliga extraktivämnen, och de påträffas normalt inte i f r i form i trä. I regel krävs 
hög temperamr (som vid torrdestillation), ev. i kombination med syra eller alkali, d v s 
ganska forcerade förhållanden. Det låga pH-värdet i vissa slag av kärnved kan dock vara 
ett resultat av autohydrolytisk avspaltning av ättiksyra (Hillis 1987). Mikrobiell jäsning i 
våt ved kan ge förhöjda halter av ättiksyra, propionsyra och smörsyra (Zinkel 1989). 

En rad olika fettsyror och långkedjiga alkoholer har identifierats i trä, men ti l l allra största 
delen är de bundna som estrar i fetter och växer. I björk har man funnit att 5-10 % av 
alla fettsyror finns i f r i form, varav hälften utgörs av linolsyra. Det är vanligtvis bara en 
mycket liten andel som är så kortkedjiga att de har någon nämnvärd flyktighet. Lövträ och 
barrträ är i det här avseendet ganska lika. 

Bland de ämnesgrupper som räknas upp i de mellersta kolumnerna i figur 8 är det egent
ligen bara monoterpenema (med 10 kolatomer) och seskviterpenema (15 kolatomer) som 
har tillräckligt låg kokpunkt för att ha någon betydelse i en diskussion om flyktiga ämnen. 
Seskviterpenema har kokpunkter som gör att de bör hänföras till kategorin SVOC (Semi-
volatile organic compounds). 

En del enkla fenoler har påvisats, som vanillin, p-hydroxibensaldehyd, p-etylfenol och 
guajakol. I en del smdier kan dessa föreningar ha provocerats fram genom forcerade 
extraktionsbetingelser som har lett t i l l en begynnande nedbrytning av veden. Vissa fenoler 
kan fås i större mängder genom speciellt utvecklade utvinningsprocesser och som bipro
dukter vid massakokning, men de har också påvisats i olika botaniska fraktioner och växt
delar av ett flertal träd (Theander och Lundgren 1989). Det är emellertid något oklart i 
vilken omfattning de förekommer i f r i form i veden. 

Man finner i både lövträ och barrträ en serie alifatiska kolväten Cjo - C30. I björk och asp 
kan mängderna uppgå ti l l 0,4 respektive 1,7 % av den fraktion som kan exttraheras ut 
med petroleumeter. De huvudsakliga komponenterna är tyngre än C22, men också så lätta 
kolväten som nonan, heptan och pentan har påträffats i Pinus jeffreyi (Zinkel 1989). 

En uppräkning av naturligt förekommande substanser i trä ger inte en heltäckande bild av 
vad som kan emitteras. Som nämns ovan kan onormala temperaturer eller mikrobiell 
aktivitet leda ti l l att också andra föreningar frigörs, processer som annars skulle vara 
ytterligt långsarmna. Omättade fettsyror kan oxideras och avge bl a aldehyder. Aceton och 
korta alkoholer kan bildas, och från aminosyror diverse kväveinnehållande föreningar. 
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5.2 Lövträ kontra barrträ 

I avgivningen från obehandlat barrträ har terpenerna som redan nämnts en helt domineran
de ställning. Det är inte lika lätt att peka ut en substansgrupp som på motsvarande sätt är 
karaktäristisk för emissionerna från alla lövträslag. 

Barrträ innehåller alla klasser av terpener, från monoterpener och uppåt. De tre viktigaste 
monoterpenema är a-pinen, /5-pinen och limonen, som förekommer i alla barrträslag. 
Kamfen, myrcen, 3-karen och /3-fellandren är ytterligare några av de vanligast förekom
mande. I Pinus och Picea-arter finner man i varierande mängdförhållanden seskviterpener-
na famesen, nerolidol, kadinen och muurolen m fl. 

I tropiska träslag eller arter som överhuvudtaget växer i andra delar av världen kan helt 
andra terpener förekomma och i en del fall finnas i tämligen höga halter. Tropiska lövträd 
kan innehålla såväl monoterpener som seskviterpener. Lövträd från vårt tempererade 
klimat förefaller dock i stort sett sakna nämnvärda mängder av monoterpener eller de ännu 
tyngre diterpenema (C20), men det finns enstaka exempel på förekomst av seskviterpener. 

5.3 Lukt och doft 

De flesta flyktiga ämnen från trä har en lukt som kan uppfattas som angenäm eller oan
genäm. Typiskt för luktsinnet är att vi inte upplever luktsignalers styrka enligt något en
kelt proportionellt förhållande t i l l halten av ämnet ifråga. Lukter är inte heller additiva, 
som effekterna av slemhinneretande ämnen (Fanger 1992). 

På flera ställen i denna rapport framhålls för övrigt att det inte bara är mängderna som är 
avgörande när det gäller en viss förenings inflytande på luftkvaliteten. Speciellt kan ämnen 
med stark lukt bli dominerande även om de bara finns i mycket små mängder. 

Imamura (1989) räknar upp en lång rad doftkomponenter hos ett antal barrträd respektive 
lövträd, se tabellerna 4 och 5. Han konstaterar att väldoftande träslag i många fall kan 
behålla sin doft under lång tid, vilket ger dem ett speciellt värde. A andra sidan förekom
mer träslag som har så stark och obehaglig lukt att de skapar problem i sågverk och 
snickeriindustri och kan vara svåra att använda i vissa sammanhang. Åtminstone i vissa 
tropiska träslag kan man hitta kväveföreningar som skatol, 3-metylpyrrolidin eller pyridin 
(i erima, Octomeles sumatrana) eller sulfider (i bawanghutan, Scorodocarpus borneensis). 
Den vanligaste källan till otrevlig lukt är kanske korta karboxylsyror, se tabell 6, och de 
har påvisats i vissa nordligare trädslag som ek och bok, och i tropiska trädslag med viss 
kommersiell betydelse, som meranti (Shorea spp.), jelutong {Dyera spp.) och ramin 
(Gonystylus bancanus). Enligt Imamura är luktproblem nästan alltid förknippade med 
mikrobiella jäsningsprodukter och uppstår framför allt vid olämplig lagring av virke. 
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Tabell 5. Huvudsakliga doftkomponenter hos några barrträslag (Imamura 1989). 
Table 5. Main odor constituents of some conifer woods (Imamura 1989). 

Genus and species Odor compounds 

Abies spp. 
A gat his alba 
Araucaria spp. 

Cedrus deodara 
Chamaecyparis spp. 

Crypiomeria japonica 

Cunninghamia spp. 

Cupressus spp. 

Juniperus spp. 

Larix spp. 

Libocedrus decurrens 
Meiasequoia glypiosiroboides 

Pice a spp. 
Pinus spp. 

Pseudoisuga menziesii 

Sciadopiisy verticillaia 
Sequoia sempervirens 
Thuja spp. 

Thujopsis do la bra la 
Torreya nucifera 

bornyl acetate, camphene, a- & y?-phellandrene, a- & yö-pinene 
camphene, limonene, a- & yff-pinene 
caryophyllene, elemol, a-, P- & y-eudesmol, guaiol, humulene, 
limonene, myrcene, a- & /?-pinene, terpinolene 
allohimachalol, centdarol, himadarol, isocentdarol 
benihioi, bornyl acetate, camphene, carvacrol, o- & p-cresol, 
limonene, myrcene, a- &. y8-pinene, a-terpineol 
^-cadinene, <5-cadinol, calacorene, calamenene, copaene, 
y?-eudesmol 
a-cadinol, caryophyllene, a- & y?-cedrene, cedrol, /?-selinene, 
a-terpineol 
borneol, bornyl acetate, carvacrol, carvacrol methylether, cedrol 
humulene, thujopsene 
)'-calacorene, cedrene, cedrenol, cedrol, y?-elemene, farnesene, 
humulene, /?-selinene. thujopsene 
bornyl acetate, dipentene. limonene, a- & /6-pinene 
carvacrol, p-methoxycarvacrol, p-methoxythymoi 
a-cadinol, calacorene. calamenene, a- & ^ff-pinene, terpineol, ter-
pinyl acetate 
bornyl acetate, camphene. limonene, a- & y?-pinene 
(5-cadinol. calamenene, camphene, limonene, longifolene, 
myrcene, /^-phellandrene. a- & ;S-pinene, y-terpinene, terpinolen 
bornyl acetate, bornyl alcohol, camphene, 3- & 4-carene, 
p-cymene, 3,8-menthediene, a- & /?-phellandrene, a- & /?-pinene, 
a-terpinene, terpinolene 
cedrene, cedrol, a-pinene 
limonene, myrcene. a- & /S-pinene 
a-, P- & y-eudesmol. methyl thujate, nezukone. occidentalol, 
occidol 
cedrol, p-cresol, cuparene, elemenal. thujopsene, widdrol 
(5-cadinol, dendrolasin. o-methoxycinnamic aldehyde, nuciferal. 
nuciferol 
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Tabell 6. Huvudsakliga doftkomponenter hos några lövträslag (Imamura 1989). 
Table 6. Main odor constituents of some deciduous woods (Imamura 1989). 

Genus and species Odor compound 

Anisoptera spp. 
Aquilaria spp. 
Canarium spp. 
Cedrela spp. 

Celtis reticulosa 
Cinnamomum spp. 

Coiylelobium spp. 
DanieUia spp. 
Dipterocarpus spp. 
Doona spp. 
Dryobalanops spp. 

Hernandia peltata 
Lindera umbellala 
Liquidambar onemalis 
Magnolia kobus 
Ocoiea preiiosa 
Octomeles sumairana 
Populus spp. 
Santalum album 
Shorea spp. 

Styrax benzoin 

caryophyllene, copaene, humulene 
a- & /?-agarofuran, agarospirol, dihydroagarofuran 
canarone, /?-elemene, elemol, junenol, limonene, a-phellandrene, pinene 
aromadendrene, cadalene, <5-cadinol, a-calacorene, calamenene, co
paene. farnesane 
skatole^ 
camphene. camphor, cineol, cinnamic aldehyde, eugenol, Hnalool, 
a-phellandrene, safrol 
car>ophyllene, copaene, /?-elemene, humulene 
car>'ophyllene, humulene 
calarene, caryophyllene, copaene, a- & y-gurjunene, humulene 
caryophyllene, copaene, /?-elemene, humulene 
borneol, bornyl acetate, camphene, y^-cymene, limonene, a- & P-pinene, 
terpineol 
perillaldehyde 
geraniol. limonene, linalool, a-pinene 
cinnamyl cinnamaie, vanillin 
anethole. cineol, citral, eugenol, methylchavicol 
eugenol methylether, l-nitro-Z-phenylethane"*, skatole^ 
3-methylpyrrolidine^, pyridine^ 
benzylalcohol, p-ethylphenol, methyl benzoate, phenol, /?-phenylethanol 
a- & ^-santalene, a- & y?-santaloI, santenol, santenone 
/J- & y-cadinene, caryophyllene, 1,4- & 1,8-cineol, citronellal, a-gur-
junene. isopulegol, myrcene, /^-terpineol 
benzoic acid, vanillin 

Foul-smelling compound 
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Tabell 7. Förekomst av kortkedjiga karboxylsyror i några illaluktande träslag (Imamura 
1989). 
Table 7. Lower fatty acids in foul-smelling woods (Imamura 1989). 
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Lukter spelar en stor roll för vårt välbefinnande och har ofta stor betydelse för en varas 
värde. En lång rad konsumtionsprodukter parfymeras, och det gäller inte minst kemisk
tekniska hushållsprodukter som rengöringsmedel. En av de allra vanligaste dofttillsatsema 
är monoterpenen limonen, som sprider en frisk citrusdoft. Limonen påträffas i praktiskt 
taget alla inomhusmiljöer, men i högre halter där människor vistas. Föreningen är nästan 
en lika bra indikator på mänsklig närvaro som koldioxid (Johansson 1993). 

5.4 Träprodukter 

Träprodukter är vanligen ytbehandlade med färg, lack eller träolja e.d. Tillsatsmedel som 
lim kan vara en integrerad del av produkten och ingår i t ex spånskivor, plywood och 
lunträ. Olika limtyper förekommer, t ex PVAc-lim, karbamidlim och fenollim (Raknes 
1988). Dessutom används lim och andra komponenter t ex fog- och avjämningsmassor 
tillsammans med träprodukter vid sammanfogning och ytbeläggning. Sammanfattningsvis 
innebär detta att emissionerna från träprodukter som regel inte enbart bestäms av själva 
trämaterialet. 

Trä och träprodukter har hittills i relativt liten omfattning studerats med avseende på dessa 
produkters påverkan på luftkvaliteten i inomhusmiljön. Träprodukter har endast i något 
enstaka undantagsfall förekommit i samband med skadefall av typ "sjuka hus" (Gustafs
son, 1990). Områden med anknytning till detta är "Trä och fukt", inom vilket särskilt 
påväxt och tillväxtbetingelser för röt- och mögelsvampar studerats, respektive "Träpro
dukter och formaldehyd" inom vilket avgivning från främst spånskivor studerats. Då det 
gäller övriga miljörelaterade områden har intresset hittills i stort sett fokuserats på arbets
miljön t ex trädamm och buller i trämanufakturindustrin, utsläpp av organiska lösningsme
del vid produktionen av ytbehandlade snickerier m m samt användning av kemiska trä
skyddsmedel. 

En utveckling pågår ständigt av nya byggnadsmaterial med varierande uppbyggnad och ke
misk sammansättning. Det starka uppsvinget under de allra senaste åren för miljöfrågor, 
med särskild tonvikt på återvinning, har varit en drivkraft för utvecklingen av nya material 
om vilka det ännu finns mycket lite data. 

5.4.1 Träbaserade skivor 

På marknaden förekommer ett stort antal olika typer av träbaserade skivor såväl tillverka
de i Sverige som utomlands. De kan indelas främst i spånskivor, träfiberskivor och ply
wood samt i undergrupper med olika kvaliteter och utförande. Tekniska egenskapsdata för 
skivmaterial finns samlat i Träteks databas (se "Skivmaterial", Trätek Kontenta 9003016, 
1990 samt tillhörande litteraturreferenser). 

Formaldehydavgivning från träbaserade skivor berörs översiktligt i denna rapport. Om
rådet är väl dokumenterat sedan länge (se t ex Sundin 1992). I Sverige finns dessutom en 
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lag som begränsar formaldehydavgivning (maximalt tillåtet 130 fxg/m^frän träbaserade 
skivor t i l l luft provad enligt SS 270236. Detta gäller såväl träbaserade skivor från inhemsk 
produktion som importerade skivor. En smdie av svensktillverkade El-spånskivor som 
utfördes under åren 1988-1991 visar att formaldehydavgivningen (medelvärdet) varierade 
mellan 60 och 120 fig/m^ (Sundin m f l 1992). Det anses generellt att svensktillverkade 
spånskivor inte längre utgör något problem för inomhusmiljön på grund av den omfattande 
produktutveckling som skett. 

Övriga V O C har studerats i ett mindre antal undersökningar av skivmaterial. Träbaserade 
skivor används såväl i konstruktioner som till möbler och inredning. Skivorna är vanligen 
ytbelagda. Golvspånskivor är ytbelagda med lim och PVC-matta e.dyl, skivor i väggkon
struktioner är målade eller tapetserade, köksskåp eller garderober är ytbehandlade med 
färg och lack eller folierade. Detta gör att flyktiga ämnen som finns i den träbaserade 
skivan kan förhindras eller bromsas i sin avgivning t i l l inomhusluften, samtidigt som ytbe-
läggningens eller ytbehandlingens emissionsegenskaper blir intressanta. 

Då det gäller spånskivor finns få publicerade data om avgivning av VOC. En svensk un
dersökning har publicerats av Sundin m fl (1992). I den uppmättes VOC-avgivning från 
några olika typer av spånskiva samt från spånskivor med varierande ålder. Totalhalten av 
VOC varierade från 110 fig/m^ för en 10 år gammal spånskiva (10 mm, UF-lim) t i l l 
430 /xg/m^ för en två veckor ny spånskiva (16 mm, UF-lim). Ytterligare lägre halter upp
mättes dock för tunnare ny t i l l verkade spånskivor. De funna enskilda VOC var främst olika 
terpener (a-pinen, 3-karen) och de utgjorde ca 20 % av den totala VOC-halten. Därutöver 
fann man bl a aldehyder (hexanal m fl). 

Om träfiberskivor har få undersökningar publicerats och en mycket begränsad tillgång på 
data om avgivning av VOC finns redovisad, se bl a Sundin m fl (1992). I den undersök
ningen redovisades avgivning av VOC från några olika träfiberskivor. Uppmätta totalhal
ter av VOC varierade mellan 80 till 110 /xg/m^ beroende på typ av skiva m m. Från hård 
träfiberskiva emitterades till största del terpener. Från MDF-skiva emitterades en betydligt 
mindre andel terpener. 

Mycket begränsade data om avgivning av VOC från plywood har redovisats. I den ovan 
nämnda undersökningen av Sundin m fl (1992) har avgivning av VOC från en 10 mm ply-
woodskiva limmad med karbamidlim redovisats. Uppmätt totalhalt av VOC var 150 
fig/rn^, varav en tredjedel utgjordes av aldehyder och terpener. 

Sammanfattningsvis har smdierna av emissioner från träbaserade skivor hittills främst 
fokuserats på avgivning av formaldehyd, medan få resultat redovisats av mätningar av 
andra flyktiga ämnen. Exempel på sådana undersökningar är Sundin m fl (1992), van der 
Wal (1990) och Colombo m fl (1990 b). I tabell 8 redovisas olika flyktiga ämnen som 

OBSERVERA att man även för irritationströsklar och andra hälsoaspekter talar om halter i /ig/m3 . Riktvärdena 100 
och 250 ixgm3 nämns i avsnitt 2.3.2. De värden som uppmäts i standardiserad materialprovning är begränsade till 130 
Hg/m3 enligt svenska bestämmelser, men de är halter som uppstår i en kammare under provningens betingelser. De 
har inte alls med halter i faktiska rum att göra. 
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påvisats i dessa undersökningar, dock utan kvantitativa uppgifter. Emissionsfaktom för
deaktuella skivorna har i undersökningarna varierat från 20 till 2400 /xg-m ^h"'. Det är inte 
möjligt att dra entydiga slutsatser om olika träbaserade skivors och skivtypers emission av 
VOC utifrån dessa få vetenskapligt publicerade rapporter. 

5.4.2 Ytbehandlade träprodukter 

Då det gäller emission från ytbehandlade träprodukter är inte enbart trämaterialet utan 
även ytbehandlingenZ-beläggningens egenskaper intressanta. Flyktiga ämnen kan diffundera 
in i trämaterialet, deponeras där och efterhand åter vandra ut. Tätheten hos ett ytskikt är 
självfallet också av största betydelse för emissionerna från produkten som helhet. Att 
beskriva och förutsäga de sammantagna emissionsegenskapema hos en sådan träprodukt 
kan bli ett komplext problem och provningar är nödvändiga att utföra. Få studier av trä
produkter har redovisats. Exempel är Colombo m f l (1990b), Saarela och Sandell (1991) 
och van der Wal (1990). I tabell 8 redovisas olika ämnen som påvisats i dessa undersök
ningar, dock utan kvantitativa uppgifter. Emissionsfaktom för de aktuella produkterna 
varierar från 2 t i l l 682 ^ig^ m'^h'\ Litteraturunderlaget ger inte möjligheter att dra entydi
ga slutsatser om olika ytbehandlade träprodukters emission av VOC. 

Arbete pågår för att ta fram standardiserade provningsmetoder inom området. Bransch
standarder finns för golvbeläggningar och färg- och lacksystem samt en nordisk metod 
NORDTEST nr. 358 för Byggnadsmaterial. Färg och lack är en mångskiftande produkt
grupp med många ingående komponenter. Indikationer på vad som kan avges hittar man i 
t ex Dube (1987) och Clausen, Nielsen och Wolkoff (1990a,b). Emissionsdata om enskilda 
material är dock mycket mindre intressanta än data om den kompletta produkten i ett 
realistiskt klimat. Det bör påpekas att emissionsdata som erhålls vid provning enligt dessa 
metoder inte ger besked om hur "sunda" materialen är. För att även ta reda på det krävs 
kompletteringar med andra metoder se bl a (Fanger 1992, Nielsen och Wolkoff 1993). 

5.5 Terpener och andra V O C . Litteratur data. 

Data från ett litet antal undersökningar (benämnda A-K) har sammanställts i Tabell 8 ned
an. Tabellen inkluderar ett urval från Levins (1992a) sammanställning av nio material
studier av träprodukter och ett par alternativa ytmaterial och hushållsprodukter. Här redo
visas VOC bara som påvisade ämnen, utan siffervärden. Skälen t i l l det är flera: Undersök
ningarna har ofta haft helt olika grundförutsättningar och helt olika sätt att presentera data. 

De mycket stora haltskillnader som kan iakttas i originalresultaten kan bland annat bero på 
skillnader i provningsbetingelser och beräkningsmodeller, mätningar under dynamiska 
eller statiska förhållanden, initiala värden eller steady-state och stora faktiska skillnader i 
t i l l synes lika material. Det har inte varit möjligt att avgöra i efterhand vilket inflytande de 
har haft, och därmed graden av jämförbarhet mellan de olika undersökningarna. 
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Tabell 8. Enskilda ämnen i emissionerna från trä och träbaserade material samt några jäm
förelsematerial. Bokstavskoder för referens till de enskilda undersökningarna enligt mot
stående sida. 
Table 8. Single compounds in the emissions from mainly wood and wood-based materials. 
Letters give reference to the cited studies, listed on the opposite page. 

Material-r 
Ämne" 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 

TVOC 

Terpener 
Summa 
terpener 
a- pinen 
3-karen 
limonen 
a- terpineol 
kamfen 
bomylacetat 
longifolen 
Alkaner 
summa alkaner 
pentan 
meiylpenian 
pentameiylheptan 
n-dekan 
n-undekan 
n-dodekan 
Aromatiska kolväten 
toluen 
styren 
xylen 
Halo^enkolväten 
Estrar 
meiylmetakrylai 
2-(2-buioxietoxi)-
elanol, acetat 
bis(2-meiylpropyl)-
pentandikarboxylat 
bulylaceiat 
Karbon\iförenin^ar 
ospec. 
aceton 
aceialdehyd 
propanal 
butanal 
hexanal 
2-etylhexanal 
pentanal 
bensaidehyd 
furfural 
ättiksyra 
div. fettsyror 
Övriga 
bulanol 
2-eioxielanol 
2-(2-buloxi-
etoxi)eianol 
1,2-propandiol 
4-meiyldioxolan 

A C A 

A C A 

AF F F F 

E F F F F 
F F F F 
- F - F 

A A 

G A A 

D F F D B B 

H 
K D D 

D B 

K 

H H H l H l 
D 

K 
K 

K 
K 

K 

K 

H 
K D D 

F F 
D 

H 

F F 

K 

K 

F F - F 

F F F F 

F F 

D 

K 
K 

K 
K 
K 
K 

K 

D D 

D 

D 
D 
D 

K 

D 

K 

I ) 

- D 
F D 
F -

I I 
I I 

H 
I 
I 

H 

H 
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^Ämnena har ställts upp i enlighet med den klassindelning i sju klasser som enligt Seiferts 
(1990) förslag skulle ligga till grund för en TVOC-definition. 

^Testade material: 

1 Hård träfiberskiva 11 Spånskiva 
2 Plywood 12 Spånskiva m. limmad matta 
3 Plywood, UF-lim 13 Spånskiva m. syrahärdande lack 
4 Plywood, PU-lack 14 Linoleum, klagomål 
5 Furu 15 Plastklädd korkplatta 
6 Furugolv, UF-lack 16 Gipsskiva m. målad tapet 
7 Furugolv, ytbehandlat 17 Golvvax 
8 Björkgolv, ytbehandlat 18 Rengöringsmedel 
9 Ekparkett, karbamidlack 19 Lim, vattenbaserade 

10 MDF, UF-lim 20 Lim, lösningsmedelsbaserade 

Referenser och kommentarer, avseende både Tabell 8 och Tabell 9 
A Exsickatorlock med 1,9 1 volym. (Sundin 1992) 
B Liten kammare, ca 0,5 m^. Anledningen till att dessa produkter har tagits med i tabel

len är att deras emission domineras av terpener. (Colombo m fl 1990a) 
C 15 m^ kammare. Identifierade terpener var huvudsakligen C15, d v s seskviterpener (!) 

(van der Wal 1990) 
D 20 m-' kammare, korrelerat till headspace-analys. 73 föreningar identifierade från fyra 

byggnadsmaterial. I tabellen ges bara de dominerande. TVOC som summan av indivi
duellt kalibrerade VOC (Wolkoff m fl 1990a) 

E FLEC (Jonsson 1990) 
F 0,12 och 1 m^ kammare. Nordtest draft method NT 358 (Saarela och Sandell 1991) 
G Terpeninnehållet är uppspaltat på 21 identifierade föreningar. 

(Ekblahd och Åsnes 1978) 
H Person m fl 1990 
I Kvalitativ och semikvantitativ mätning med vakuumextraktion. Uppföljning med emis

sionsmätning i kammare, 4 1. I smdien ingick femton limmer (Girman m fl 1986) 
K 0,5 m^ kammare. Identifikation med GC/MS. Periodiskt togs luftprover ut och analyse

rades kvantitativt med GC/FID. TVOC-halter anges inte, i stället säger man att över 
spånskivan bestämdes EF för 22 föreningar, som tillsammans utgjorde >80% av den 
totala FID-responsen. Motsvarande för gipsskiva var sex föreningar, varav fyra stod för 
94% och för plywood 13 och ca 50% (Colombo m fl 1990b) 

Formaldehyd intar något av en särställning, eftersom knappast något annat ämne har fått 
så mycket uppmärksamhet. En faroanalys gjordes i en svensk rapport 1987 (Gillner). Det 
har uppgetts vara det enda av de aktuella inomhusföroreningarna där man har väl kartlag
da orsakssamband mellan lufthalter och somatiska besvär, och där det finns mycket data 
om dos-responssambanden (även om, återigen, individvariationerna är mycket stora). 
Källorna vad gäller byggnadsmaterial är relativt väl kända. Det rör sig främst om limmade 
produkter, skivmaterial och en del kompositmaterial, där man använder karbamid eller 
melamin i kombinationer med formaldehyd som system i limmer, lacker och folier. Ta
bell 9 ger exempel på publicerade emissionsfaktorer. 
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En bra genomgång av källor, mätmetoder och normer finns i en SP-rapport från 1985 
(Gustafsson m f l ) . Vissa normer och bestämmelser har ändrats sedan 1985, men för övrigt 
är rapporten relevant. 

Gustafsson (1988) granskar kritiskt ett antal undersökningar som redovisar formaldehyd-
mätningar utförda mellan 1976 och 1987. Några särskilt intressanta slutsatser dras i rap
porten. Den första är att det är mycket svårt att utifrån emissionsdata förutsäga formalde-
hydhaltema i ett rum. Även om alla ingående material uppfyller kraven i emissionsnormen 
E l , t i l l exempel, går det inte att garantera vad halten i rummet blir. Den andra slutsatsen 
är att möbler ofta är den dominerande formaldehydkällan. Originaldata kommer från 
smdier som har gjorts i flera länder, d v s på produkter som inte behöver vara likvärdiga 
och som i en del fall kan ha varit tillverkade för upp till 20 år sedan. 

Utvecklingen har mycket snabbt gått mot produkter med låga resthalter av formaldehyd 
och med liten emission. Detta gäller framför allt spånskivor (Sundin 1991), men också 
lacker och lunmer. Exempelvis fann Sundin m f l (1992) lägre emission från en två veckor 
gammal spånskiva än från en tio år gammal, som dessutom var av klenare dimension (det 
är dock inte känt under vilka förhållanden denna hade lagrats). Produkterna plywood och 
spånskiva uppfyller enligt den ovannämnda studien El-normens krav (kammarvärde 0,03, 
mot maximalt godkända 0,13 mg/m^). 
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Tabell 9. Formaldehydavgivning från trä och träbaserade material samt några jämförelse
material. 
Table 9. Emission of formaldehyde, mainly from wood and wood-based materials. 

Formaldehyd 
Material Em.faktor Luftkonc. Ref. 

(Mg/m' -h) (/xg/m^) 
Hård träfiberskiva 20 30 A 
Plywood, UF-lim 20 30 A 
Plywood, 1-2 h 50-1060 C 

24 h 5-720 C 
MDF, UF-lim 500 790 A 
Furu 20 30 A 
Furu 20 30 F 
Golvbräder, furu, ytbehandl. 81 F 
d:o, björk 239 F 
Spån (odef., 

A råmat, för skiva) 20 40 A 
Spånskiva, 2 veckor, 16 mm 30 50 A 
Spånskiva, 10 år, 10 mm 80 130 A 
Spånskiva, folierad 
(fyra olika skåp) 2-8 C 
Spånskiva m. limmad matta 77 K 
Spånskiva, syrahärdlack 159 743 D 
Gipsskiva m. tapet 8,8 K 

18 86 D 
Plastklädd kork, ny 15 F 
d:o, 2 år, klagomål 3 F 
Rengöringsmedel, golv 533 B 

6. R E S U L T A T AV MÄTNINGAR I BOSTÄDER O C H KONTOR 

En hel del rapporter med mätningar av inomhusluft i byggnader i olika länder finns t i l l 
gängliga. Några av dessa diskuteras lite närmare nedan. Mål, metoder och dokumentation 
har dock skiftat avsevärt och det försvårar jämförelser som skulle kunna ge underlag för 
mera generella slutsatser om VOC-halter i bostäder och kontor m f l . På senare år har ett 
litet antal publicerade undersökningar blivit så ofta refererade att de går under familjära 
namn som tvillinghussmdien (Wolkoff m f l 1990b), Rådhusundersökningen (Skov m f l 
1987, 1989), Västerbottenundersökningen (Andersson m f l 1990) etc. 

I den s k tvillinghussmdien har Wolkoff m f l (1990b) smderat VOC-halter i två lika hus, 
varav ett bebott och ett tomt. Halterna var allmänt högre i det obebodda, men intressanta 
säsongs variationer kan noteras framför allt i det bebodda. Dessa ger ledtrådar i källidenti-
fieringen (alkaner från stearinljus och lampor, terpener från julgranen), men någon ge
nomgående identifiering har inte kunnat göras. 
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Schriever och Marutzky (1990) har gjort mätningar över parkettgolv under behandling 
med polyuretanlack. Deras data ger information om avklingning av lösningsmedelshalterna 
i bebodda rum. Kombinationen trä och ytbehandlingssystem har behandlats av flera ytterli
gare, bl a Clausen, Wolkoff och Nielsen (1990b) 

Rothweiler m f l (1990) har mätt VOC-halter i några hus, troligen schweiziska, före och 
efter renovering. Summerade VOC-halter ligger mellan 900 och 25 000 /ig/m^ (men med 
bara Tenax TA var halterna 1,2-2,5 gånger lägre), och av detta var 6-550 fxg/m^ terpener. 
Dessa totalhalter måste betecknas som mycket höga i förhållande till andra mätningar i 
bostäder. Författarna kommenterar bara nivåerna med att toxiska effekter inte kan för
väntas, men att de ligger i ett intervall som enligt Molhave (1990) kan ge SBS-problem. 
Hur renoveringen har gått till och vilka material som har använts kan inte utläsas. 

GC-MS-data från prover tagna i 750 amerikanska hem finns lagrade efter EP As Total Ex
posure Assessment Methodology (TEAM) studier 1981-88. Wallace, Pellizarri och Wendel 
(1991) har gått igenom dessa data och i efterhand räknat fram värden på TVOC. Liksom i 
den ovan nämnda smdien var TVOC-nivåema mycket höga i förhållande till kända data 
från Sverige. De spänner över området 300 - 11 000 /xg/m .̂ I ett fåtal helt nyuppförda 
större byggnader fann man ända upp ti l l 42 000 /xg/m^ Smdien visar också intressanta 
samband mellan individuella aktiviteter och höga halter, och den har en metoddiskussion 
med speciell relevans för amerikanska förhållanden. 

Yocom och McCarthy (1991) sammanställde nio undersökningar av VOC-mätningar i 
främst bostäder. Smdierna utfördes i olika länder och under tidsintervallet 1978-1988. 
Deras Appendix I består av tre delar där den första beskriver försöksdesign och de två 
andra ger en del mätdata. De enskilda ämnen som tas upp delas in i aromatiska och alifa-
tiska kolväten, klorerade kolväten samt aceton och etanol. Inga aldehyder eller estrar 
redovisas. Jämförbarheten hos de olika undersökningarnas mätdata är mycket svår att 
bedöma. I de flesta av undersökningarna konstateras högre halter av VOC inomhus än 
utomhus, men inte genomgående. 

Stridh m f l (1993) har inom en landsomfattande smdie, den s k ELIB-smdien, av inomhus-
klimatet i det svenska bostadsbeståndet som genomfördes 1991/92 smderat luftkvaliteten. 
Mätningar av bl a VOC och formaldehyd utfördes i 200 hus, såväl småhus som flerfa
miljshus. Haltema av formaldehyd i inomhusluften var låga; småhus 14 /ig/m^ respektive 
flerfamiljshus 7 fxg/m^ (medelvärde). Den högre nivån i småhus förklaras med att husen 
hade en lägre luftomsättning samt att förekomst av spånskivor och andra träprodukter 
troligen var högre i dessa hus. Även medelvärdena av TVOC i inomhusluften var lägre i 
flerfamiljshus (310 ±40 /xg/m )̂ än i småhus (470±180 /xg/m^). Resultat från enkäter inom 
ELIB-smdien om hur de boende mår i sina bostäder, visade att den högsta förekomsten av 
symptom hade de som bodde i flerfamiljshus byggda efter 1975. Detta indikerar att 
TVOC-halten i inomhusluften inte korrelerar mot förekomst av symptom som tidigare 
föreslagits av olika forskargrupper. 

Salö (1993) har i en undersökning av sex nyproducerade allergikeranpassade trähus och tre 
referenshus från den vanliga produktionen bl a uppmätt totalhalterna av flyktiga ämnen. I 
de allergikeranpassade trähusen uppgick TVOC ti l l omkring 100 /xg/m^ (Tenaxadsorbent, 
GC-MS, toluenekvivalenter) ett år efter slutbesiktining. Detta gäller oinflyttade hus. Total-
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haltema ökade efter inflyttning, varav två typer av emissionskällor anges möbler och 
brukaraktiviteter, t ex avgivning av VOC från rengöringsmedel som används vid städning. 
I undersökningen har avklingningen av T VOC över tiden smderats. En relativt snabb 
avklingning av T VOC erhölls i de oinflyttade allergikeranpassade husen och 150 /ig/m^ 
uppnåddes efter ca 180 dagar från slutbesiktningen. Referenshusen är utrustade med ett 
standardsortiment av moderna ytskikt och golvbeläggningar m m och ingen särskild hän
syn har tagits beträffande val av lågemitterande material. I två av de trähusen uppmättes 
en låg totalhalt av flyktiga ämnen, TVOC omkring 150 /xg/m^ knappt ett år efter det att 
husen slutbesiktigats. Smdien är en pilotsmdie. Resultaten indikerar på att TVOC-halten i 
trähus är låg och att man även bör uppmärksamma bruksskedet och den emission av VOC 
från möbler och aktiviteter som då sker. 

I en undersökning av bebodda prefabricerade trähus byggda 1982-1989 och tillverkade av 
en och samma tillverkare har luftkvaliteten och ventilationen i husen fastställts (Nilsson m 
fl 1993). Mätningarna visar att luftomsättningen i genomsnitt reducerats med 25 % från 
det att husen var nya. Totalhalterna av flyktiga ämnen varierade mellan 80 /xg/m^ och 
1430 /xg/m^, med medelvärdet 330 /iig/m^. (Tenaxadsorbent, GC-FID, toluenekvivalenter). 
Slutsatserna från undersökningen är att TVOC inte har någon tydlig koppling t i l l vare sig 
luftomsättningens storlek eller husens ålder. Det senare visar att andra emissionskällor än 
byggnadsmaterial och ytskikt, det vil l säga möbler, inventarier, brukaraktiviteter m m, är 
avgörande för totalhalten av flyktiga ämnen i inomhusluften. 

Ekstrand-Tobin (1993) har undersökt samband mellan inomhusmiljön och 60 unga ast
matikers bostäder och deras sjukdomsbild. Fältmätningar av bl a flyktiga ämnen och for-
maldehyd har utförts i bostäderna. Resultaten visar inte på några enkla samband mellan 
inomhusmiljö och parametrar som karakteriserar de boendes astma-sjukdom. Ett av resul
taten var att i hus med högre totalhalt av flyktiga ämnen (TVOC) i luften, uppmättes även 
högre halt fukt och lägre ventilation. I dessa hus var sensibiliseringen mot en sorts kvals-
ter högre. Medianvärdet för formaldehyd i inomhusluften i bostäderna var 40 ixglvc^ som 
kan jämföras med det medelvärde på 14 /xg/m^ som uppmättes i det svenska beståndet av 
småhus av Andersson och Norlén (1993). WHO (1987) anger att känsliga personer kan 
reagera vid formaldehydhalter på 13 iiglm^. 

Andersson m fl (1993) har från kemisk synpunkt utvärderat inomhusluften i en miljövänlig 
och allergikeranpassad barnsmga i Umeå (Jonson och Hult, 1993). Val av byggnads- och 
inredningsmaterial har granskats av en expertgrupp bestående av kemister och medicinare. 
Valet gjordes utifrån tillgänglig produktinformation och gruppens krav baserades på att 
ingående komponenter i materialen skulle ha liten effekt på människor, speciellt vad gäller 
framkallande av allergier och annan överkänslighet. Mätningar utfördes i fem av barnstu
gans rum och byggnaden utvärderades under 1,5 år. 27 enskilda ämnen, varav 4 olika 
terpener, provtogs och analyserades vid varje tillfälle med metoder som används vid yr
keshygieniska mätningar. Resultatet från den kemiska utvärderingen visade att huvudkom
ponenten i inomhusluften utgjordes av olika terpener. Det förklaras av att trä använts som 
inredning. TVOC-haltema varierade mellan 24 till 270 /xg/m^ beroende på vilket rum som 
provtagning utfördes i och tid efter färdigställande av byggnaden. (Högsta värdet är korri
gerat m a p limonen, se nedan).Vid bestämning av de enskilda ämnena låg de flesta ämnen 
på en nivå lägre än metodemas detektionsgränser (5-100 /xg/m\ beroende på ämne). Två 
av ämnena låg på en högre nivå — ammoniak och limonen. Ammoniakhalten var vid ett 
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mättillfälle 55-140 /xg/m^ och är ett irriterande ämne, som vid dessa nivåer skulle kunna 
orsaka problem. Vid senare mättillfällen sjönk haltema till låga nivåer — omkring 10 
fjLg/m^. Limonen är en terpen som i höga halter i luft kan vara ett irriterande ämne. Den 
kemiska utvärderingen visade att limonenhalten varierade kraftigt och vid ett mättillfälle 
uppmättes i två av rummen 160 /xg/m^ respektive 563 /xg/m^. Källan till avgivning av 
limonen spårades till de apelsiner som barnen hade ätit i rummen innan provtagningen 
utfördes. Senare utfördes en jämförande provtagning av luft i ett annat rum då 10 apelsi
ner serverades under 30 minuter. Den kemiska analysen av den luften visade på en limo-
nenhalt på 1700 /xg/m^. En av slutsatserna är att aktiviteter som förekommer i en bygg
nad, såväl innan som under provtagning, kan spåras i den analyserade luften. Svårigheter
na med att fastställa representativa VOC-halter i byggnader kan inte nog påpekas. 

En annan intressant aspekt som Andersson m f l (1993) pekar på är att olika inomhusmil
jöer domineras av olika typer av VOC. En jämförelse mellan en smdie av kontorsbyggna
der (Andersson m f l 1990) och smdien av bamsmgan visar att luften dominerades av andra 
VOC i kontorsbyggnaderna än i barnstugan. Luft från kontorsrummen dominerades av bl a 
kolväten från avgaser och lösningsmedel medan luft från barnsmgan dominerades av terpe-
ner. En av slutsatserna från studien av barnstugan var att innehållet av kemiska ämnen i 
inomhusluften är låg och att dessutom barnen mår mycket bra (Andersson m f l 1993). 

Allt fler forskargrupper har börjat intressera sig för enskilda VOC i inomhusmiljön, och 
att där söka förklaringar till SBS-symptom. Speciellt intresserar man sig för instabila 
reaktiva föreningar som kan bildas genom kemiska reaktioner i luften. Halten ozon i 
inomhusluften följer normalt utomhusluftens halt, men kan variera kraftigt mellan olika 
tidpunkter på dagen respektive olika dagar på året. I inomhusmiljö kan ozon bildas genom 
att kolväten från t ex lösningsmedel deltar i reaktioner som omvandlar kvävemonoxid t i l l 
kvävedioxid som i sin tur bildar reaktiva syreatomer som ger ozon med luftens syre. 
Ozonbildningsförmågan är störst hos aromatiska kolväten och alkener, därefter i fallande 
ordning; aldehyder, ketoner, alkaner, estrar och klorerade kolväten. Ozon är i sig reaktivt 
och kan sedan i sin tur påverka förekomsten av olika VOC och deras halter (Weschler och 
Hodgson 1992). Inomhusmiljön kan även tillföras ozon från olika källor bl a laserskrivare. 
Zhang et. al (1993) har i en undersökning av inomhusmiljön i småhus erhållit högre halter 
av aldehyder, särskilt formaldehyd och acetaldehyd, i inomhusluften än i utomhusluften. 
En förklaring t i l l detta kan vara att det sker en reaktion mellan ozon i inomhusluften och 
vissa VOC. 

Sundell m f l (1993) har redovisat resultat från en omfattande undersökning av 86 kontors
rum i 29 kontorsbyggnader i Västerbotten. TVOC-halter uppmättes i utomhusluften, i 
luften i tillluftsdon ti l l rummen och i rumsluften. Även formaldehydhalten uppmättes i 
rumsluften. Karakteristiken hos såväl byggnaden och rumsinredningen som SBS-symptom 
hos personer som arbetade i kontorsbyggnaderna var kända. T VOC- respektive formalde
hydhalten i rumsluften var låg (medelvärde på 71 respektive 31 /xg/m^). TVOC-halten var 
vanligen lägre i rumsluften än i luften i tilluftsdonen eller i utomhusuften. Förlusten av 
TVOC, uppmätt skillnad mellan halten i tilluft och rumsluft, relaterades t i l l ökad formal-
dehydkoncentration och ökad förekomst av SBS-symptom. Hög halt av TVOC i rumsluf
ten relaterades ti l l minskad förekomst av symptom. Sundell m f l visade att hög TVOC-halt 
i inomhusluft inte utgör en postiv risk för SBS-symptom. 
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7. S T R A T E G I E R FÖR K O N T R O L L AV V O C 

Seifert (1992) beskriver två huvudmöjligheter för kontroll av luftkvaliteten: Källkontroll 
respektive bortskaffande av föroreningar (source control resp. removal). Källkontroll in
nebär att man försöker undvika att föroreningen överhuvudtaget genereras. Det mest 
kategoriska sättet att utöva källkontroll är förbud. Seifert menar att frivilliga överenskom
melser inom en bransch är en väg som kan vara svår att centralstyra, men att dess be
tydelse inte bör underskattas. Rankingsystem för olika materials miljöpåverkan kan vara 
ett bra drivkraft för produkmtveckling. 

Fastställandet av emissionsstandarder representerar den mest traditionella infallsvinkeln. 
Den förutsätter att det går att rationellt analysera vad som är acceptabla kriterier på luft
kvalitet. Vidare antas att empiriska samband och/eller fysikalisk-kemiska beräkningar och 
uppskattningar av relativa belastningsfaktorer ska kunna ge underlag för att räkna fram 
vilken specifik emissionsfaktor som kan accepteras för varje typ av material. 

Mätningar av emissionen från material eller produkter ger möjligheter att jämföra olika 
material och att påverka materialproducenter till produkmtveckling. Att urskiljningslöst 
ställa krav på att byggnadsmaterial generellt ska vara lågemitterande, utan att gå in på vad 
det är för emissioner man avser, saknar vetenskaplig grund. Självfallet kan man alltid 
hävda att det är bättre ju mindre som avges från ett material, men det är först när riskerna 
kan bedömas korrekt som man på allvar kan hävda att det är meningsfullt att anstränga sig 
för att få ner emissionerna från en viss nivå. 

I Sverige har Golvbranschens Riksorganisation, GBR, antagit en branschstandard med vars 
hjälp materialproducenter kan testa sina produkter och redovisa emissionsvärden på ett 
jämförbart sätt. Denna branschstandard utnyttjar mätcellen FLEC. En motsvarande 
branschstandard har i augusti 1993 antagits av färgbranschen. Marknadens krav driver ut
vecklingen mot lågemitterande produkter. Färg- och limindustrin tillverkar produkter med 
i allmänhet höga initiala emissionsvärden, och som täcker mycket stora ytor inomhus. 
Medvetenheten om marknadsfördelama med att leda utvecklingen i förhållande till konkur
renterna är hög och ökande, inte minst i USA (Pearson 1993). 

Bortskaffandet, d v s den andra principiella vägen för att minimera VOC, består av lufmt-
byte eller cirkulerande luftrening. Det är förstås den väg som erbjuds när det helt enkelt 
inte går att kontrollera eller innesluta källan. Kortvariga insatser av förhöjd temperamr, 
t ex två veckor vid 40 °C, har utnyttjats i en del fall, framför allt i USA, för att påskynda 
avklingningen av emissionen från byggnadsmaterialen i nybyggda hus (Bayer 1990). Det 
förefaller vara en metod som kan tillgripas för att förbättra simationen i problemhus, 
åtminstone för ett tag, men den är knappast realistisk som ett regelmässigt inslag i bygg
processen. 

Oavsett vilken princip som tillämpas, måste det definieras till vilken nivå kontrollen ska 
drivas. Nollnivåer i bokstavlig mening är inte realistiska att använda som mål. Gränsvär
den måste grundas på en samlad bedömning av vad som är känt om olika föroreningars 
inverkan på hälsan och på vad som faktiskt är möjligt att nå. Inom t.ex EPA's arbete i 
USA förekommer rättesnöret ALARA (As Low As Reasonably Achievable), ursprungligen 
använt inom strålskyddsområdet (Moghissi 1991a, b). 
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En sammanfattande kommentar om dessa två kontrollprinciper är att de huvudsakligen 
siktar mot två olika typer av normer. Källkontroll leder direkt t i l l emissionsstandarder, 
medan bort-skaffande leder till krav på luftväxling och ventilationssystem. Nackdelen med 
emissionsstandarder är att de inte säger något bestämt om den resulterande luftkvaliteten i 
den färdiga byggnaden. Å andra sidan är normer för luftkvalitet svårare att följa upp. 

8. M O D E L L E R FÖR VÄRDERING OCH V A L AV BYGGNADSMATERIAL 

Många arkitekter, projektörer, produkmtvecklare m f l ställs inför frågan vilket byggnads
material eller produkt man ska välja bland många med liknande funktion. Ett felaktigt 
materialval eller suboptimerat val kan medföra stora konsekvenser bl a för inomhusmiljön. 
Det finns flera exempel på det inom byggandet. I Sverige är nog användning av flyt
spackel för avjämning av betongbjälklag det mest exceptionella exemplet på ett subopti
merat materialval med negativa konsekvenser. Ett arbetsmiljöproblem blev ett inomhus
miljöproblem (Essunger, Hellström 1985). 

Materialvalssituationen är komplex och sker oftast inom en gruppbeslutsprocess. Då det 
gäller byggprocessen sker valet i olika skeden av den och det är inte ovanligt att ett på 
förhand utvalt material, t ex en specifik golvbeläggning, byts ut mot ett så kallad likvär
digt material i ett senare skede. Det är helt klart att materialval inte i första hand styrs av 
parametern "emission av flyktiga ämnen (VOC)", utan att andra parametrar är utslagsgi
vande t ex inköpskostnad och kostnad för drift- och underhåll. På senare år har dock efter
frågan ökat på information om olika miljöegenskaper hos material och produkter, och den 
information man kan få fram används i allt högre grad som ett urvalsinstrument. Ytterliga
re krav på deklaration av produkter från miljö- och hälsosynpunkt är att vänta från myn
digheter och marknaden. 

Ett väl underbyggt underlag är en nödvändig förutsättning för att värdering och ett optime-
rat materialval ska kunna utföras. Detta underlag saknas ofta. Forsknings- och utveck
lingsarbete pågår för att ta fram metoder för värdering av såväl byggnadsmaterial som 
byggnader. För närvarande bör man vara ytterst noga om man vid materialval använder 
data som sammanställts från undersökningar eller provningar som man inte har full känne
dom om. Flera exempel på avslutade och pågående nordiska forskningsprojekt inom om
rådet "Trä och Miljö" beskrivs av Andersson (1993). 

I Norden förekommer olika listor som placerar byggnadsmaterial i klasser enligt deras 
emissionsegenskaper. Ofta är värderingen av hälsopåverkan baserad på s k expertbedöm
ning, men den vetenskapliga grunden är bristfälligt redovisad. Ett exempel är en lista 
ingående i en rapportserie utgiven av Inneklimatinstimtet (Rengholt 1991) inom Scanvac, 
om är ett nordiskt samarbetsorgan för ingenjörer inom VVS, energi- och inneklimatom
rådet. I begränsad omfattning har sådana inofficiella listor börjat dyka upp även i forsk
ningsrapporter. Saarela och Sandell (1991) beskriver tester av golv i förhållande till Scan-
vacs riktlinjer för emissionsklassindelning av byggnadsmaterial. 

I USA bedrivs inom EPA (Environmental Protection Agency) ett aktivt forskningsarbete 
för att identifiera och värdera potentiella källor till luftföroreningar inomhus samt arbete 
med att ta fram en handbok som stöd vid materialval (Stockton m.f l . 1991). I Italien pågår 
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utveckling av ett interaktivt datorprogram som är tänkt att kunna användas för design och 
materialval för "sunda hus" (Baglioni 1992). Det bygger på en rangordning av byggnads
materials egenskaper i olika avseenden och är utformat med en trädlik hierarkisk stmkmr. 

The State of Washington har utvecklat ett lAQ-program för att förebygga problem i ny
byggda kontorshus (Black m. f l . 1993). I frånvaro av nationella standarder för VOC-halter 
i inomhus-luft har man fastslagit preliminära kriterier som begränsar emissionen från 
diverse tänkbara källor. Testintyg krävs från fabrikanter och leverantörer av t ex byggma
terial. Man har då räknat fram vilken emissionsnivå som kan tillåtas för att mmshaltema 
under definierade för-hållanden inte ska överstiga 60 /xg/m^ för formaldehyd respektive 
500 fxg/m^ för TVOC m m. 

I Norge tillämpas redan i någon omfattning en urvalsprocess för byggnadsmaterial som 
gmndar sig på både data från leverantören och från laboratorietester i två steg (0ie m fl 
1993). Det första teststeget innehåller både en enklare TVOC-analys och en sensorisk 
analys av den upplevda luftkvaliteten (decipol-värden), medan nästa steg innebär en för
finad kvalitativ och kvantitativ analys med GC-MS. En toxikologisk utvärdering görs i 
varje steg på gmndval av kända egenskaper hos de föreningar som påträffas. 

Redan i avsnitt 1.3 omnämndes arbetet med en metod för material värdering som syftar t i l l 
innemiljömärkning av byggprodukter (Nielsen och Wolkoff 1993a). I en andra etapp har 
Nielsen och Wolkoff (1993b) utvärderat metodens lämplighet och användbarhet genom att 
bl a studera nio byggprodukter som vanligen förekommer inomhus. Det är tre prover 
vardera av färg, fogmassor och golvmattor. Materialprovema konditionerades i en klimat
kammare CLIMPAQ (Gunnarsen m fl 1993). Vid bestämning av materialprovemas emis
sionsprofil användes FLEC i kombination med GC-MS (gaskromatografi-masspektromet-
ri). Vid den sensoriska analysen fick 20 personer bedöma den upplevda kvaliteten på luft 
innehållande VOC från materialproverna. I rapporten ges slutsatsen att det är möjligt att 
för olika byggprodukter bestämma ett tidsvärde t(CJ som är ett mått på hur lång tid en 
bestämd byggprodukt kan förväntas ge upphov till problem i inomhusmiljön. Fortfarande 
saknas visserligen data, t ex lukttrösklar och irritations värde, för sundhetsmässig bedöm
ning av många av de avgivna VOC. Gmnden kan dock anses ha lagts för ett "verktyg" till 
produktrangordning, produktkontroll och produktutveckling av byggnadsmaterial baserat 
på principema för sundhetsmässig värdering och kemisk analys. 

9. INDOOR AIR '93 

Ett särskilt avsnitt anslås här för att på ett par sidor försöka ge en bild av bredden hos 
forskningsområdet genom en summering av den senaste av de stora internationella kon-
ferensema om luftkvalitet och inomhusklimat. Indoor Air Climate and Quality, vanligen 
kallad bara Indoor Air, som anordnas vart tredje år. Denna gång, den 6:e i raden, hölls 
konferensen i Helsingfors 4-8 ju l i , 1993. 

Omkring 15 vetenskapliga organisationer m fl stod bakom konferensen bl a WHO (World 
Health Organization), lEA (International Energy Agenq^), CEC (Commission of the Euro
pean Communities), NCM (Nordic Council of Ministers) och CIB (International Council 
for Building Research, Studies and Documentation). Ett stort antal officiella myndigheter 
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bl a Miljö- och Näringsdepartementen i Finland, EPA (Environmental Protection Agency) 
och Energidepartementet (Department of Energy) i USA samt NKB (Nordiska Kommittén 
för Byggnadsbestämmelser) och olika företag var sponsorer. 

Konferensen vänder sig till en tvärvetenskaplig grupp av forskare, myndighetsföreträdare 
m f l inom olika ämnesområden och över 1000 forskare från i stort sett hela världen del
tog. Enbart från USA kom 200 personer och representationen från Norden var stor. Om
kring 130 personer från Sverige deltog varav ett stort antal forskare inom områdena kemi, 
medicin, miljömedicin och mikrobiologi samt ett mindre antal verksamma inom områdena 
byggnadsteknik, byggfysik och ventilation. På konferensen presenteras det "senaste" från 
forskningsfronten inom lAQ och diskussionerna var ofta intensiva. Dokumentationen från 
konferensen är mycket omfattande och det är omöjligt att här kort sammanfatta den. En 
presentation av de viktigaste nyheterna från det internationella FoU-arbetet på området ges 
i en norsk publikation (Etter Indoor air '93, 1993). Konferensen innehöll ett stort antal 
muntliga redovisningar i fyra parallella sessioner (Proceedings Volume 1-6, Indoor Air 
'93, 1993) och 20 "workshop" d v s öppna möten med diskussion (Workshops Summari
es, Indoor Air '93, 1993). Under konferensen anordnades även utställning av forsknings
resultat i s k poster sessions. 

Följande teman behandlades: 

• Hälsoeffekter 
• Kemiska ämnen i inomhusluften 
• Emissioner från material 
• Produkter från förbrärming 
• Partiklar, mikroorganismer och radon 
• Termiskt klimat 
• Byggnadsteknik 
• Ventilation 
• Drift (städning) och underhåll. 
• Riskvärdering och policy 

Under konferensen hölls ett antal föreläsningar av den ledande expertisen inom respektive 
område. En kort sammanfattning av dessa föreläsningar följer nedan. Ett urval av veten
skapliga artiklar med FoU-resultat som har anknytning ti l l trä och träprodukter presenteras 
härefter och komplett redovisning återfinns i dokumentationen ti l l konferensen. Samman
fattningsvis har intresset för träprodukter och avgivning av ämnen från dessa till inomhus
miljön ökat. Det gäller framför allt träprodukter som har stor materialyta exponerad mot 
inomhusmiljön och är ytbehandlad och/eller impregnerade. (Träprodukter i fuktiga miljöer 
eller som fuktskadats behandlas inte närmare här, men intresserade många forskare på 
konferensen. Se Volume 4 Microbes, Indoor Air'93). 

* Inomhusklimatet en folkhälosfråga ('Indoor Climate as a public health issue') 
Jonathan Samet, USA 

Föroreningar i inomhusluften utgör ett folkhälsoproblem och intresset för området ökar 
stadigt. Det gäller inte enbart i de industrialiserade länderna utan nu även i övriga länder. 
I föredraget gavs en del exempel på fall där exponering för vissa föreningar i inomhus-
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luften kunnat kopplas t i l l sjukdomar, främst olika typer av cancer. Ett schema för katego-
risering av skadliga hälsoeffekter orsakade av föroreningar i inomhusluften föreslogs. 
Svårigheten att värdera det totala problemkomplexet lAQ (Indoor Air Quality) framhölls. 

* Allergi och hypersensitivitet relaterat till inomhusmiljön ('Allergy and environmental 
hypersensitivity related to indoor environment') 
Anthony Pickering, UK 

Olika källor till allergen och typ av sjukdom de kan orsaka diskuterades. Det påpekades 
att en förändring i byggnads- och ventilationsteknik i moderna byggnader har gett en ökad 
relativ luftfuktighet i inomhusluften. I kombination med ändrade vanor, t ex ökad före
komst av husdjur i hemmen, och nyttjandet av så jämförelsevis nya material som t ex 
heltäckningsmattor ger detta en potentiellt högre exponering för vanliga allergener. Sär
skilt allergener från husdammskvalster samt katt och hund. I föredraget påpekades behovet 
av att öka medvetenheten om möjliga orsaker t i l l allergi med syfte att verka för åtgärder i 
förebyggande syfte. Det konstaterades att för närvarande verkar det som om byggnaders 
konstruktion och utformning samt brist på underhåll snarare bidrar till problemet än det 
motverkar det. 

* Mikrobiell kontaminering av byggnader ('Microbiological contamination of Buildings') 
Aino Nevalainen, Finland 

Mikroorganismer (svamp sporer, bakterier och virus) är en del av den normala miljön och 
återfinns i byggnader i inomhusluften, på materialytor och i material. I föredraget dis
kuterades olika slag av mikrobiell kontaminering av en byggnad samt sätt att kontrollera 
den. Det gäller t ex bakterietillväxt i vattensystem och mögelangrepp på materialytor eller 
i konstruktioner. En översiktlig presentation av vilka byggnadsmaterial som kan angripas 
av svamp gavs. Det påpekades att mikrobiell växt är beroende på tillgången på vatten. 

* Sunda hus och deras inverkan på produktiviteten ('Healthy Buildings and their impact 
on productivity') 
David Wyon, Sweden 

Många forskningsstudier har utförts som visar att en sund byggnad med ett tillräckligt bra 
inomhusklimat är gynnsamt för personers produktivitet. Resultat finns som visar på 50 % 
högre produktivitetet i en sund byggnad jämfört med en byggnad med lAQ-problem, men 
vanligare siffror är 5-15 %. Kostnaderna för att åstadkomma ett sunt inomhusklimat är 
vanligen mycket låga i förhållande till kostnader för sjukskriven personal etc. 

* Irritation och lukt: symptom på föroreningar i inomhusluften ('Irritation and odor: 
symptoms of indoor air pollution') 
William Cain, USA 

Problem med inomhusluftens kvalitet blev tydliga i och med att personer som vistades i en 
byggnad fick olika symptom och relaterade dessa symptom till byggnaden. Vanligen tog 
sig symptomen uttryck i form av sensoriska reaktioner såsom förnimmelse av lukt 
(oönskad), irritation eller "kvalmig" luft. I föredraget gavs en lägesrapport om vad man 
vet om sensoriska reaktioner och det påpekades att mycket återstår att göra inom området. 
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Lukt och dess komplexitet i samband med luftkvalitet diskuterades och bl a den danska 
metoden enligt Fanger (olf-metoden) framhölls. 

* Renovering av sjuka hus ('Curing sick buildings') 
Douglas Walkinshaw, Canada 

Olika system för utredning av sjuka hus och åtgärder vid renovering beskrevs. Ett antal 
skadefall belystes och det påpekades att ökad ventilation inte i någat fall tillämpades som 
en lösning på problemet i dessa skadade byggnader. Ett vanligt problem bestod i över-
läckningen mellan frånluft t i l l intag av friskluft d v s tilluften. 

Inomhusluftens kvalitet: undersökning av strategier och incitament för att minska 
personexponering ('Indoor air quality: exploring policy options to reduce human 
exposures) 
Kevin Techman, USA 

Komplexiteten i att utarbeta strategier för inomhusklimat påpekades. Svårigheterna att 
kvantifiera riskerna där många olika föroreningar, källor och miljöer ingår och ska sam-
manvägas belystes. Behovet av ett dynamiskt utbyte mellan forskare och "policy-makare" 
påtalades. 

Härefter följer korta sammanfattningar av en del redovisade konferensbidrag med koppling 
till träprodukter: 

Stridh m fl (1993) har inom en landsomfattande smdie av inomhusklimatet i det svenska 
bostadsbeståndet som genomfördes 1991/92 smderat luftkvaliteten. Ingen korrelation mel
lan TVOC-halter och upplevelser av hälsobesvär bland de boende kunde hittas. Haltema 
av formaldehyd i inomhusluften var låga, men något högre i småhus än i flerfamiljshus, 
vilket tolkas att förekomst av spånskivor och andra träprodukter troligen var högre i små
husen. Se även avsnitt 2.3.1 och 6. 

Tirkkonen m fl (1993) har uppmätt flyktiga ämnen (VOC) från prover av byggnadsmate
rial. Detta utfördes i en minikammare (1 m )̂ enligt en nordisk provningsmetod (Nordtest 
NT Build 385). För 18 olika material (gipsskiva, mineralull, glasull, cellulosafiber, ex
panderad polystyren, alkyd färg, olika latex färger, tapeter och golvbeläggningar av vinyl 
och PVC) utfördes kemisk analys. Såväl TVOC-halten som andelen av olika ingående 
VOC redovisas. Emissionsfaktorn för TVOC varierade kraftigt mellan materialen och var 
högst för två av färgsystemen respektive två av golvbeläggningama. Emissionsfaktom 
uppmättes för dessa mate-rial från ca 1400 till 5 000 /xg/m^h. Emissionfaktorn för cellulo-
safiber uppmättes till ca 800 /xg/m^h. En av slutsatserna är att den klassifikation (rangord
ning) av byggnadsmaterial som tidigare föreslagits av en nordisk gmpp (Rengholt, 1991) 
inte är lämplig att använda, åtminstone inte för nytillverkade material. 

Thogersen m ti (1993) redovisade en pilotstudie med syfte att prova om vattenskadade 
spånskivor har en oönskad effekt på luftkvaliteten i inomhusmiljön. Emissionsfaktom från 
vattenskadade respektive oskadade spånskivor jämfördes. Utvärderingen gjordes dels med 
kemisk analys dels med sensorisk analys med hjälp av en panel med personer som fick 
bedöma luftkvaliteten. Pilotstudien visade bl a att vattenskadade skivor resulterar i en 
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mindre acceptabel luftkvalitet när skivorna är blöta, och att emission av formaldehyd och 
andra organiska ämnen ökade från skadade skivor, även efter torkning. 

Morck m f l (1993) redovisade ett skadefall där avgivning av VOC från impregnerade 
träfönster bedömdes vara orsak ti l l att en boende hade fått olika symptom t ex huvudvärk, 
trötthet och slemhinneirritation. Kemisk analys av inomhusluften i ett bostadsrum (50 m^) 
och 6 månader efter inmontering av två fönster i det rummet visade på höga halt 
(2000 fig/rn^) av fraktioner av fotogen/terpentin i inomhusluften. 

Gustafsson och Jonsson (1993) redovisade emissionsmätningar för golvbeläggningar bl a 
parkett och laminatgolv. Mätningar utfördes enligt den branschmetod som tagits fram av 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstimt (SP) och Golvbranschens Riksförbund (GBR). 
Metoden baseras på mätning med den s k mikrokammaren FLEC (Field Laboratory Emis
sion Cell). Emission av flyktiga ämnen från materialprover fastställs 4 veckor respektive 
26 veckor efter det att provet uttagits från produktionen. En emissionsfaktor, uttryckt i 
TVOC (fÅg/m^h) fastställs. Den lägsta emissionsfaktorn uppmättes för parkett och laminat
golv (4 veckors medelvärde uppmättes till 67 /xg/m^h och 26 veckors medelvärde t i l l 22 
fjLg/m^h). De enskilda ämnen som emitterades från träprodukterna var bl a terpener och 
aldehyder (C^-Cjj). Observera att dessa värdena baseras på två (2) prover av parkett 
respektive fem (5) prover av laminatgolv och någon generell slutsats om emissionsfaktom 
för dessa produkter kan inte dras. 

10 DISKUSSION O C H SLUTSATSER 

Klagomål på inomhusklimatet i bostäder och på kontor är vanligt förekommande. Smdier 
finns som påvisar skillnader mellan bl a småhus och flerbostadshus, mellan olika byggår 
samt mellan män och kvinnor. Omfattande smdier av besvärsfrekvenser ger vissa möjlig
heter att ringa in problemens omfattning, men gränsen mellan allmänna klimatbrister och 
risk för ohälsa är svår att dra. Likaså är det ofta mycket svårt att fastslå den relativa 
betydelsen av VOC respektive andra faktorer för uppkomsten av konstaterade hälso
problem och SBS-symptom. 

Allergi och annan överkänslighet är ett växande folkhälsoproblem. Hälsoeffekterna av 
flyktiga ämnen i låga halter i inomhusluften är alltför dåligt kända. Toxikologiska data och 
gränsvärden som hänför sig t i l l yrkesmässig exponering i arbetsmiljön kan inte direkt 
användas. Typiskt för inomhusluften är att den innehåller en komplex blandning av många 
ämnen i låga halter. Medicinska risker med enskilda ämnen kan mätas, medan toxikolo
gisk värdering av flerkomponentsystem är betydligt svårare. 

Sambanden mellan SBS-syndromet och TVOC är ofta mycket svaga, t i l l och med signifi
kanta negativa korrelationer har påvisats. Olika undersökningar pekar i olika riktningar. 

Alltså: 

• Haltema av flyktiga ämnen är som regel högre inomhus än utomhus. De är ändå 
mycket låga i bostäder och kontor, i jämförelse med de halter som tillåts i industriell 
arbetsmiljö. 
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• Inomhusluften karakteriseras av en komplex blandning av många ämnen (VOC) i låga 
halter. 

• Korrelationen mellan SBS-syndromet och totalhalter av flyktiga ämnen (TVOC) är 
ifrågasatt. 

TVOC är ett begrepp som är lätt att använda men svårt att definiera. Det finns ingen sam
stämmig uppfattning om vad som ska avses med TVOC, och vilken mätmetodik som ska 
användas. De enklaste metoderna för totalhaltsbestämning grundar sig på avläsning av ett 
direktvisande instrument. Det ger mer information att separera provet i sina kemiska 
komponenter. Haltema kan därefter antingen summeras med en ospecifik detektor eller, 
vilket är bättre, som individuellt kalibrerade halter av största möjliga antal identifierade 
VOC. Då slutsatser om luftkvalitet ska göras utifrån kemisk analys av luftprov krävs att 
proven är representativa. 

Resultaten av såväl kvalitativa som kvantitativa kemiska analyser beror på analystekniken. 
Ett antal varianter förekommer, och behovet av standardisering är uppenbart. Hittills har 
endast golv- respektive färgbranschen utarbetat branschstandarder för provtagning av 
material och mätningar av emissioner. Dessa kan ses som ett uttryck för marknadskrav 
och starka önskemål att kunna deklarera de produkter man tillverkar. 

Alltså: 

• Det saknas idag en vedertagen definition på begreppet TVOC. 

Standardiserade mätmetoder saknas idag för mätningar av flyktiga ämnen i mmsluft. 

Standardiserade mätmetoder som möjliggör jämförelser av material och produkter 
saknas ti l l stor del, men metoder som kombinerar kemisk analys med hälsomässig 
värdering börjar ta form. 

Branschstandarder för mätning av emissioner av VOC från byggnadsmaterial finns, 
men fortsatt utveckling pågår. 

Ventilation, fuktförhållanden, temperatur etc i en byggnad påverkar VOC-halterna i inom
husluften. Byggnadsmaterial i direkt kontakt med inomhusluften kan utgöra emissions
källor men också fungera som adsorbenter och källor till sekundär emission. Byggnads
materialens betydelse för VOC i en byggnad kan sannolikt variera högst avsevärt. Fakta
underlaget är inte tillräckligt för att medge en generell värdering. 

Människorna själva och aktiviteter i byggnaden utgör en betydande källa till inomhus-
föroreningar. Rengöringsmedel och andra kemisk-tekniska hushållsprodukter samt möbler 
är emissionskällor som kan ha mycket stor betydelse för VOC-haltema. Sammantaget kan 
ingen enskild av dessa faktorer idag skiljas ut som huvudansvarig, men resultaten från 
flera undersökningar pekar mot att inventarier och aktiviteter ofta ger större bidrag ti l l 
TVOC än de i byggnaden ingående materialen. Detta gäller sannolikt i allt högre grad, 
allteftersom produkmtveckling leder till byggnadsmaterial och ytbehandlingar med lägre 
totala emissioner. 
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Alltså: 

• Byggnadsmaterial är en av många källor t i l l VOC i inomhusluft. 

• Inventarier och aktiviteter inomhus kan i många fall ge större bidrag av VOC än bygg
nadsmaterialen. 

Det finns inte mycket kvantitativa data om avgivning från rent trä. Nordiska barrträslag 
avger främst terpener. De halter av terpener och andra i trä namrligt förekommande sub
stanser som återfinns i inomhusluft är mycket lägre de som tillåts i arbetsmiljön. Det finns 
idag inget som tyder på att så låga halter av terpener skulle utgöra ett hälsoproblem i 
bostäder. Terpener avges även från lövträ, men är där inte lika dominerande som hos 
barrträ. De flesta använda lövträslag har lägre totala emissioner av VOC än fum och gran, 
och luktar mindre. Vissa träslag, i första hand några tropiska, kan avge starkt luktande 
föreningar. 

Rent trä används ibland exponerat mot inomhusluft. I allmänhet förekommer trä i kom
bination med limmer och är som regel ytbehandlat med färg och lack eller oljor. I träbase-
rade komposit- och skivmaterial är limmet en integrerad del av produkten, och vanligen 
ytbehandlas eller ytbeläggs skivmaterialen i t ex kökssnickerier. 

Alltså: 

• Nordiska barrträslag avger främst terpener. Det finns ingen gmnd för att bedöma dessa 
som ett hälsoproblem i inomhusmiljön. 

• De flesta lövträslag emitterar totalt mindre mängder VOC än barrträ. Detta innebär inte 
automatiskt att lövträ är bättre från hälsosynpunkt än barrträ. 

• Träprodukters emissioner är beroende av träslag och av material som ingår i ytbehand
lingen, ytbeläggningen och sammanfogningen. 

Det är i praktiken svårt att från data om emissioner från enskilda material göra beräk
ningar av halter i inomhusluft och vice versa. Eftersom sådana översättningar ändå görs, 
kan det rekommenderas att alltid kritiskt granska slutsatser som gmndas på beräknade 
VOC-data. 

Avgivningen av flyktiga ämnen från vilket material som helst minskar med tiden enligt en 
avklingningskurva, vars tidsförlopp kan skilja sig åt enormt. Data om enskilda material 
kan inte tas in i en beräkningsmodell och användas som underlag om inte materialets ålder 
och förhistoria är väl känd. 

En stor del av publicerade smdier av emissioner från byggnadsmaterial har utförts i olika 
länder och för så lång tid sedan att giltigheten hos mätdata kan ha minskat väsentligt. 
Material och materialkombinationer skiljer sig mellan olika länder, och produkter utveck
las och förändras, liksom mätmetodiken. Jämförbarheten kan därför vara låg, och som 
underlag för val av byggnadsmaterial i Sverige idag är mycket av det samlade litteramr-
stoffet inte användbart. 
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En vetenskaplig värdering av de hälsorisker som kan vara förknippade med exponering för 
flyktiga ämnen måste vara gmnden för alla begränsande åtgärder som riktar sig mot bygg
nadsmaterial. Om underlag för en sådan värdering saknas är det i och för sig inte fel att 
ändå sträva efter minimerade emissioner, men VOC-aspekten får då inte ges större dignitet 
än det finns belägg för. Såväl i produkmtveckling som i en materialvalssimation måste 
emissionsegenskaperna vägas mot andra egenskaper. 

Alltså: 

• En stor del av de emissionsdata som återfinns i litteramren kan inte användas för jäm
förelser av material och produkter, då gmndfömtsättningama för undersökningarna ofta 
är olika, och bristfälligt redovisade. 

• En lång rad materialegenskaper inverkar på beslutet vid ett materialval. Hur stor vikt 
som ska läggas vid ett byggnadsmaterials eller produkts emissionen av VOC är en 
prioritering som bör vara gmndad på en medicinsk värdering. 

Slutligen: Området flyktiga ämnen i inomhusluft är bara en del i ett väsentligt större om
råde, inomhusluftkvalitet. Båda befinner sig i centmm för ett starkt intresse och engage
mang från en lång rad olika aktörer. På många håll uttrycks önskemål om normer, krite
rier, klassindelningar av byggnadsmaterial och produkter eller rent av lagstiftning som ska 
kunna användas vid projektering och vara vägledande i valsimationer. Detta engagemang 
kan ha helt skilda utgångspunkter. Det är följaktligen viktigt att inte göra avkall på prin
cipen att värderingar och normer måste gmndas på vetenskapligt dokumenterade fakta. 
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E N G L I S H SUMMARY 

A survey of the state of knowledge and published results from research in the field lAQ 
— Indoor Air Quality — has been undertaken. The work has been focused on the emission 
of volatile organic compounds (VOC) from wood and wood products. Methods for the 
measurement of emissions to indoor air and from building materials and products are 
described. Factors influencing the emissions of VOC from building materials and products 
are discussed, as well as the importance of total concentrations (TVOC) for the air quality 
in domestic and office buildings. 

Research results have mainly been drawn from the international conferences Indoor Air 
and ASHRAE. Several research groups in the Nordic countries have a high level of com
petence in this field, which should prove useful to the industry in their further develop
ment of wood-based building materials and products. 

The most salient conclusions drawn in the study regarding wood and wood products are 
the following: 

• Only few scientific reports dealing with the emission of VOC (except formaldehyde) 
from wood and wood-based products have been published. 

• Untreated pine and spruce wood predominantly emits terpenes. The emission rate de
pends, among other things, on the original content of extractives in the lumber and the 
time that has passed after machining of the surface. Surface treatments have a strong 
influence. Reliable data on emission rates are largely missing. 

The emission factor for wood-based boards is normally found in the range 20 -
2400 /xg/m^h, depending on e.g. the type of board, its age and thickness. 

Total concentrations of VOC in the air in timber-framed residential houses usually fall 
within the range 100 - 1000 ^g/m^ depending on the building materials used, on furni
ture, and human activities in the house. Some part of the TVOC is constimted by terpe
nes, emitted by wood products, household detergents, pot plants etc. 

• Swedish threshold limit values for terpenes in workplace air are 150 000 /xg/m^ and 
300 000 /xg/m^ (values referring to exposure during a full working day and 15 minutes, 
respectively). 

• 

• 

The following general conclusions are drawn regarding volatile compounds and Indoor Air 
Quality: 

• There is no single, broadly accepted method to measure VOC in indoor air, nor is 
there a single uniform way to express total concentrations (TVOC). 

• The choice of measurement method may be critical for the result, and this also applies 
to the sampling techniques, including the choice of adsorbent. 
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• 

• 

• 

• 

The emission of VOC from building materials and products varies with several parame
ters, such as chemical and physical properties of the material, its history prior to the 
time of measurement, ambient temperamre and moismre conditions etc. 

Direct comparisons of results from different studies of VOC emissions from building 
materials and products can often not be made. 

• It may be difficult to ensure that measured values for TVOC, or concentrations of in
dividual VOC, are representative. Large variations during a day have been found. 

Total concentrations of VOC are generally higher in indoor air than in outdoor air. In
door air is characterized by very low concentrations of VOC, present in complex mix
tures. 

Occupational limits for concentrations in workplace air are not applicable for non-indu
strial indoor air. 

• Studies of the covariation of TVOC and SBS symptoms show that TVOC is not a rele
vant indicator for health considerations. An increasing attention is given to products 
formed in the air from reactions of certain VOC with ozone and nitrogen dioxide. 

• It has not been possible to establish limit values in Sweden for TVOC in indoor air or 
as emissions from e.g. building materials and products. 

The benefit of determinations of TVOC in the indoor environment and the emissions 
from building materials and products has been questioned. 
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Bilaga 

ETT ANTAL VANLIGA FÖRKORTNINGAR 
Tekniska termer 

AAC Acceptable Air Concentrations 
ACH Air Changes per Hour 
ALARA As Low As Reasonably Achievable 
BROCS Building Related Occupant Complaint Syndrome 
BRI Building Related Illness 
ECD Electron Capmre Detector 
ETS Environmental Tobacco Smoke 
FID Flamjonisationsdetektor 
GC Gas Chromatography 
HAP Hazardous Air Pollutants 
HHE Health Hazard Evaluations 
HPLC High Performance Liquid Chromatography 
HVAC Heat, Ventilation and Air Conditioning 
lAQ Indoor Air Quality 
LOEL Lowest-observed-effect level 
MAK Maximal arbetsplatskoncentration, tysk norm 
MS Massspektrometri 
MIAQ Measured Indoor Air Quality 
MVOC Mikrobiellt producerade flyktiga ämnen 
NAAQS National Ambient Air Quality Standards, används inom CAA 
NAEL No-adversary-effect level 
NESHAP National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants 
NGV Nivågränsvärden för arbetsmiljö. Arbetarskyddsstyrelsen (AFS 1993:9) 
NOEL No-observed-effect level 
PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
PEL Permissible Exposure Limits, enligt OSHA. (Motsv. de svenska NGV) 
PIAQ Perceived Indoor Air Quality 
PID Fotojonisationsdetektor 
POM Particle-bound Organic Matter 
QSAR Quantitative Strucmre-Activity Relationship 
RSP Respirable Suspended Particulate matter 
SBS Sick Building Syndrome 
SVOC Semi-VOC 
TEAM Total Exposure Assessment Methodology, mätmetodik enl EPA för 

individexponering 
TLV Threshold Limit Values, enligt ACGIH 
TVOC Total VOC 
VOC Volatile Organic Compounds 
woe Very VOC 
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Organisationer m.m. 

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
A M I Arbetsmiljöinstimtet, Stockholm och Umeå 
AQG Air Quality Guidelines for Europe (WHO 1987) 
ASHRAE Am. Soc. for Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers 
CAA Clean Air Act, enligt EPA 
CIB International Council for Building Research, Smdies and Documentation 
ELIB ELhushållning I Bebyggelsen, svenskt flerårigt forskningsprogram 
EPA US Environmental Protection Agency 
I M M Instimtet för miljömedicin, Stockholm 
NIOSH National Instimte for Occupational Safety and Health (USA) 
NKB Nordiska Kommittén för Byggnadsbestämmelser 
OSHA US Occupational Safety and Health Administration 
SBI Statens Byggeforskningsinstimt, Danmark 
SIB Statens Instimt för Byggnadsforskning, Sverige 
USEPA se EPA 
WHO World Health Organization 
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