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FÖRORD 

Detta arbete har utförts inom Trätek's projekt "Trä och Miljö", vilket är ett tekniskt/ 
marknadsorienterat projekt för träindustrin. Miljön har blivit en mäktig marknadskraft och 
inom projektet ska vetenskapligt underlag tas fram som kan stärka träindustrins konkurrens
kraft såväl på den inhemska marknaden som exportmarknaden. 

I projektet ingår FoU-arbete om olika träprodukters miljöpåverkan bl a på inomhusmiljön i 
bostäder. Det pågår mycket arbete såväl i Norden som internationellt inom området 
"Luftkvalitet - Inomhusmiljö". Resultat som bl a redovisades på den internationella 
konferensen Indoor Air'93 i Helsingfors. 

Lågkonjunkturen inom byggandet har med kraft påverkat trähusindustrin, vilket har medfört 
att kunniga personer skingrats och den samlade kompetensen inom industrin minskat. 
Trätek's syfte med detta arbete har varit att fånga upp ett inu-essant utvecklingsprojekt som 
utförts inom trähusindustrin och slutföra redovisningen av projektet. Resultat som förhopp
ningsvis kan komma till nytta för industrin i ett senare läge då byggandet ökar igen eller då 
kunnandet behövs på en exportmarknad. 

Stockholm september 1993 

Britt-Inger Andersson 
Trätek 
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sidan 2 

Förord 
Av någon anledning betraktas ett gott inomhusklimat som något okomplicerat, naturligt och 
självklart trots att inneklimatet är ett konstgjort klimat InnelÄkvaliteten beror på balansen 
mellan tillförda och bortförda ämnen där mänga variabler ingår. Oftast fungerar det bra men 
ibland går det snett. 

Minst två miljoner svenskar lider av allergi, astma och andra överkänslighetsreaktioneri och 
fler människor avlider i allergisjukdomar än i trafiken. Orsakerna är inte helt klarlagda men det 
anses bland annat bero på den ökade användningen av kemikalier i dagens samhälle och på 
brister i vårt inomhusklimat sk "sjuka-hus". En ofta förekommande fundamentalistisk åsikt är 
att moderna material eller ventilationssystem orsakar sjuka-hus, "det var bättre förr", men hur 
bodde vanliga människor vid sekelskiftet^ och hur inverkade dåtidens osunda boende på 
folkhälsan? 

Det finns nog inga enkla lösningar. Man måste ha en helhetssyn där alla inblandade ingår -
materialleverantörer, projektörer, husbyggare och inte minst den boende själv. Var i denna 
kedja introduceras problemen? 

Under min tid som utvecklingschef för LB-Investkoncemen^ lanserade jag ett förhållningssätt 
och en handlingsplan för att bygga allergikeranpassade hus. Denna strategi fick namnet A-
märkta™ hus'* och passade väl in i koncernens organisation, kvalitetstänkande och bygg
system. Första tillämpningen var i Talldalen där sex A-märkta™ hus uppfördes varav tre helt 
identiska "trillinghus" för parallella smdier. 

Mätserien skulle pågå i ytterligare tre år för att studera hur olika familjer påverkade sin inneluft 
men projektet avbröts vid LB-Investkoncemens (Nordic Homes AB) konkurs i januari 1993. 

Projektet finansierades av LB-Invest AB och LB-Invest Innovation AB. Byggforskningsrådet 
beviljade forskningsmedel till förstudien och Trätek har bekostat avrapporteringen. 

Ett stort tack till alla kollegor, experter och allergiker som har bidragit med värdefulla 
synpunkter inom detta stora tvärvetenskapliga område. 

Det glädjer mig alldeles särskilt att min tidigare kollega tekn. lic. Björn Hedin vid Institutionen 
för byggnadskonstruktionslära vid Lunds Tekniska Högskola, har kunnat utnyttja trillinghusen 
för de luftomsättningsmämingar som ligger till grund för hans kommande doktorsavhandling i 
Installations- och Klimanseringslära. 

Malmö, september 1993 
Staffan Salö 
tekn. dr. 

sou 1989:78, Omfattning av alUrgilöverkänslightl. Statisukbilaga till alUrgiulrtdningtns betänkande. 

^Boendet för, nu och i framtiden. KoruumentverJce:. 

^ Dlv«rande modertxdag för Begus Hus™, BromttUihuf™, Hulufreds-Hus™. LB-Hus™, T e « n Boro™ och Euroh«us™ GmbH. 

* A-mMrku™ hus lir eU vanmtrlce som Xr inaibeut >v LB-Invest A B . 
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Sammanfattning 

LB-Investkoncemens^ strategi för allergikeranpassade trähus, A-märkta™ hus ,̂ baserades på 
koncernens organisation, kvalitetstänkande och byggsystem. Under sommaren 1991 uppfördes 
sex A-märkta™ hus i Talldalen där tre hus är helt identiska "trillinghus" som kan användas för 
systematiska parallella studier. 

Mätningar har utförts i trillinghusen och i fyra referenshus. 

Följande krav formulerades: 
Formaldehydhalten i inneluften skall inte överstiga 0,04 ppm efter ett år. 
Totalhalten flyktiga organiska ämnen i inneluften skall inte överstiga 150 |ig/m^ efter ett år. 
Maximal tillåten radondotterhalt 70 Bq/m^. 
Säkerställd luftväxling med minst 0,5 omsAi. 
Aminer får ej förekomma. 
En viktig målsätming var att hålla kosmadema låga. 

Haltema av flyktiga organiska ämnen i trillinghusens inneluft har mätts och avklingningen har 
studerats under deras första år. Två hus har stått helt tomma under året och det tredje har fått 
hyresgäster. Mämingama visar på en tydlig försämring efter inflytming jämfört med 
motsvarande obebodda trillinghus. 

Efter ett år är haltema av flyktiga organiska ämnen ca 100 jiglm^ i de tomma A-märkta™ husen 
i Talldalen. Det är 1,5 gånger lägre än målsättningen som uppnåddes redan efter ca 180 dagar. 
Även de icke A-märkta™ husen i Kyrkängen nådde ner till målsättningen 150 [Lg\m^ efter 330 
dagar. 

Det ena möblerade huset hade en normalt låg halt av flyktiga organiska ämnen medan det andra 
hade ca 2,3 gånger högre än förväntat. Detta kan delvis förklaras med nya möbler men även 
kemikalier som vanligen förekommer i rengöringsmedel har upptäckts. 

Formaldehydhaltema i tomma hus efter ett år är ca 0,02 ppm både i Talldalens A-märkta™ hus 
och Kyrkängens icke A-märkta™ hus. Det är 2,0 gånger lägre än målsättningen och ca 10 
gånger lägre än Socialstyrelsens gräns för sanitär olägenhet. De två möblerade husen har ca 1,7 
gånger högre formaldehydhalter än de tomma. I ett av dessa hus lokaliserades en av källoma till 
en möbel med ett vitrinskåp i vilket 0,34 ppm uppmättes. 

I de allergikeranpassade trähusen var radondotterhalten lägre än 50 Bq/m^ och aminer kunde 
inte påvisas i inom husluften. 

Luftväxlingen i Talldalens A-märkta™ hus låg mellan ca 0,6 - 0,9 oms/h. 

En viktig målsätming var att hålla nere kosmadema som i Talldalen ökade kalkylmässigt med ca 
2%, vilket kan anses vara måttligt. 

Mätserien skulle pågå i ytterligare tre år för att studera hur olika familjer påverkade sin inneluft 
men projektet avbröts vid LB-Investkoncemens (Nordic Homes AB) konkurs i januari 1993. 

* Dlvtrandc moderbolag för Begui Hus"', BromöUahug™, Hulufreds-Hus™. LB-Hus™. Team Boro™ och Eurohaus'™ GmbH. 

* A-mMikU™ hus it cti varumärke som tt marbeut av LB-Invest A B . 
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1 Bakgrund 
Allergier, astma och andra överkänslighetsreaktioner är en av våra mest utbredda folksjuk
domar. Den stadiga Allergiutredningen^ menar att upp mot var Qärde vuxen och vart ttedje barn 
är drabbat i en eller annan form. Orsakerna till ökningen är inte helt klarlagd men det anses 
bland annat bero på den ökade användningen av kemikalier i dagens samhälle och på före
kommande brister i vårt inomhusklimat. 

LB-Investkoncemen hade inga egna "sjuka-hus" problem men drogs ändå med i kritiken som 
riktades mot byggbranschen som helhet. Företaget kontrollerade hela byggprocessen med egna 
industrier för prefabricering av trähuselement och egna byggbolag som monterade husen och 
hade därför goda förutsätmingar att bygga sunda hus. 

Sommaren 1991 beslöt styrelsen för LB Invest Innovation^ att ett "sunda-hus koncept" skulle 
tas fram för att möta marknadens krav. Sedan tidigare pågick en analys av hur framtidens 
daghem borde utformas. Koncernen har byggt många av Stockholms daghem, bland annat 
allergikerdaghemmet Molntappen i Skarpnäck^. 

2 Mål och genomförande 
Målsätmingen var att producera hus med exo^ hög innelufticvalitet till rimliga kosmader och att 
höja kompetensen inom området. 

Uppställda mål 
Ett hus kan betraktas som ett system där det råder ett samspel mellan byggnad, installation och 
den boende. Alla delarna måste fungera för att helheten skall fungera. Om ventilationen 
minskar eller den boende tillför olika ämnen till luften så stiger koncenö-ationen av föro
reningarna. Man strävade efter kvantifierbara mål för att tala "samma språk" som ingenjörer 
och tekniker Av särskilt intresse var att studera brukamas påverkan på innelufticvaliteten 
genom att mäta under en längre period både före och efter inflyttning i identiska hus. 

Följande krav formulerades: 

Formaldehyd 
Formaldehydhalten i inneluften skall inte överstiga 0,04 ppm efter ett år. Lufttemperaturen skall 
ligga inom intervallet 19 - 22°C och en relativ fuktighet inom intervallet 30 - 40%. 

Flyktiga organiska ämnen, VOC 
Totalhalten flyktiga organiska ämnen i inneluften skall inte överstiga 150 [Lg/rn^ efter ett år mätt 
med Statens Provningsanstalts metod. 

Radondotterhalt 
Maximal tillåten radondotterhalt i nyproduktion 70 Bq/m^. 

' sou 1989:78, Omfattning av allergilöverkänslighet. Slatislikbilaga till allergiutredningens betänkande. 

' L B Invect Innovation A B , v«r L B InvesUconcemens centrala enhet för forskning och utveckling för vilken förfauaren var anavarig. 

* Hult, M.,1992, Barnstugan i Skarpaby — hur miljövånlig blev den? 



Allergikeranpassade trähus. Trillinghusen i Talldalen. sidan 5 

Luftväxling 
Säkerställd luJftväxling med minst 0,5 oms/h. Den boende måste själv ta ansvar för att 
ventilationen verkligen fungerar. Genom att montera en fast mätenhet ger man den boende 
möjligheten att kontrollera att man har en tillräcklig luftväxling för huset som helhet 

Aminer 
Får ej förekomma. 

Partiklar, kvalster, koldioxid och ökningen av luftens vatteninnehåll 
Ett resultat av den boendes samverkan med huset och därför ej aktuella att mäta före inflytming. 

Kostnader 
En viktig målsätming var att hålla kosmadema låga - i nivå med ett vanligt tillval - ett burspråk! 

Genomförande 
Vi befinner oss i början av ett stort forskningsområde där materialinformation och kunskaper är 
ofullständiga. Man måste arbeta övergripande och långsiktigt med kontroll i färdiga hus och 
erfarenhetsåtermaming till nästa husgeneration. 

Strategi 

Tag fram en strategi för hur allergikeranpassade hus skall hanteras inom koncernen. 

Pilotprojekt 

Uppför sex allergikeranpassade hus och arrangera en allergikonferens under hösten 1991. 

Referensobjekt 

Sök lämphga referensobjekt byggda med tidigare metodik. 

Utvärdering 
Utvärdera pilotprojekten och referensobjekten öppet och opartiskt som ett Byggforsknings
projekt. De tomma trillinghusen skall mätas innan allergikerfamiljer flyttar in och om möjhgt 
bör även allergikerfamiljemas tidigare bostad mätas före utflyttning. Följ familjen i samråd med 
familjen och dess läkare. 
Ny strategi 

3 Definitioner och begränsningar 
Definitioner 
Slutbesikmingsdagen är husets "dag noll". 

Provtagningar dateras efter provtagningens första dag. 

Varje hustyp har endast en mätpunkt definierad. 

Beteckningar 
Beteckningen "TA 1/920310/117" skall utiäsas som 'Talldalen huset på Ariel 1 /den 10:de mars 
1992 / när huset är 117 dagar gammalt". 
Beteckningen 'Tute/920310" skall utiäsas som "Talldalen utomhus / den 10:de mars 1992". 
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Beteckningen *'KK6/920325/265" skall utläsas som "Kyrkängen huset på Klockstapeln 6 / den 
25:te mars 1992 / när huset är 265 dagar gammalt". 
Beteckningen "Kute/920325" skall utiäsas som "Kyrkängen utomhus / den 25:te mars 1992". 

Tabellvärden skrivna med fet stil markerar att huset är bebott. 
Tabellvärden skrivna med kursiv stil markerar att huset är möblerat som visningshus. 

Begränsningar 
Denna rapport omfattar trillinghusen i Talldalen, TA2, TU3 och TU4. Övriga sex hus redovisas 
endast summariskt. 

Med inneluft avses luften i bostaden i tomma hus och ej i krypgrund eller vindsutrymme. 

Koldioxid, partiklar, kvalster och ökningen av luftens vatteninnehåll är snarare är ett mått på 
den boendes vanor än på huset och därför ej akmella att mäta före inflytming. 

Elektriska- och elektromagnetiska fält, ljud, brukarvanor och energiförbrukning ingår ej i 
denna studie. 

Några uppmätta temperatur- och fuktighetsdata har gått förlorade. 

Provtagning efter inflyttning är icke idealiserad. Den boende tillför olika kemiska ämnen och 
kan även påverka provtagningen genom att fönster och dörrar öppnas och/eller stängs. 

Mätserien skulle pågå i ytterligare tre år för att studera hur olika familjer påverkade sin inneluft 
men projektet avbröts vid LB-Investkoncemens (Nordic Homes AB) konkurs i januari 1993. 

Strategi för A-märkta™ hus 
Det krävs en övergripande ansats för att kunna hantera A-märkta™ hus. Alla i företaget måste 
förstå konceptet och problemställningarna. 

Det krävs en organisation som kan Övertyga samtiiga i företaget vikten av kvalitet, att göra rätt 
och sträva mot samma kvalitetsmål. Det är viktigt att rimingar och anvisningar följs noggrant 
och att material ej bytas mot "likvärdigt". 

Det är ju husleverantören som har valt teknik och som därför har ansvaret för konstruktion, 
stommaterial, tillverkningsmetod och installationer. Företaget bör föreslå kunden att välja en 
planlösning och en detaljutformning som gör det lättare att städa och hålla rent. Även när det 
gäller materialval och kemiska emissioner från material kan man i viss mån påverka kundens 
val. 

4.1 Organisation 
Företaget var uppbyggt kring sin affärsidé från råmark till färdig bostad. Man kontrollerade 
samtiiga led i byggprocessen och levererade nyckelfardigt med ett kontrakt dvs 
totalentreprenad. Man hade korta beslutsvägar, kunnig personal och goda informella interna 
nätverk. Koncemstaben var förstärkt med ett utvecklingsbolag som arbetade tvärvetenskapligt 
med affärsområdesutveckling, teknik- och designutveckling, I koncemstaben ingick även 
chefen för teknik och kvalitet. Inköpsavdelningen var gemensam för hela koncernen. 
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4.2 Kvalitetssäkring 
Konceptet kan uppfattas som en skärpning av kvalitetssäkringssystemet i ytterligare en nivå och 
marknadsfördes under beteckningen A-märkta™ hus. Varje varumärke hanterade och ansvarade 
för sin egen kvalitetssäkring. 

Nivå 1 Statens regelsystem, nybyggnadsreglerna. 
Hus byggda enligt statliga minimikrav. 

Samtliga hus som byggdes uppfyller de krav som staten ställer i Nybyggnadsreglema. Man 
hade en god kvalitet i både prefabricerade- och platsbyggda hus. 

Nivå 2 Boverkets regelsystem, typgodkännande. 
Industriellt prefabricerade hus. 

Tyngdpunkten var att producera prefabricerade tt^ähus. Med denna teknik bygger man torrt och 
med de bästa fömtsättningar att skapa sunda hus, produktionen sker inomhus och är skyddad 
från väder och vind. Byggnadsdelama uppfuktas ej som är fallet vid platsbygge. Tillverknings
processen standardiseras och kontrolleras bättre. 

Nivå 3 Statens Provningsanstalts kvalitetssäkringssystem, P-märkta™ hus. 
Industriellt prefabricerade hus från vissa företag. 

Statens Provningsanstalt har tillsammans med några tt^ustillverkare utvecklat P-märkningen. 
Ett system, som garanterar att produkten uppfyller extra högt ställda krav som är högre än de 
minimikrav som staten har uppställt i olika lagar och föreslaifter 

Nivå 4 Kvalitetssäkringssystemet, A-märkta™ hus. 
Vissa av koncernens hus. 

A-märkta™ hus, är tänkta att hjälpa allergiker genom att ge dem en bostad med en ökad 
säkerhetsmarginal beo^fande inneluftkvalitet. De bör vara lämpliga bostäder för alla, även 
icke-allergiker. Dessa hus kan dessutom anpassas för olika allergikers speciella behov och har 
då något högre byggkosmader. 

4.3 Byggnadstekniska principer 
Om man vill sänka halten av luftföroreningar kan man antingen öka luftväxlingen för att späda 
ut föroreningama eller minska emissionema vid dess källor. En ökad ventilationen ger mer 
buller och högre uppvärmningskosmader, det är dessutom svårt att blåsa in stora luftmängder 
utan drag. Strategin som valdes var att minska de kemiska emissionema. När det gäller 
partiklar ville man både minska tillförd mängd och öka städbarheten. 

Byggnadsfysikaliskt korrekt. 

Konstruktioner, byggteknik och material i prefabricerade trähus är enkla och beprövade. De är 
byggnadsfysikaliskt korrekta och utförs enligt gängse praxis. 
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Ytterväggarna i koncernens system 2001, består av lättreglar enligt Kartro-systemet med 230 
mm Rockwool, utomhusgips eller Tätofol på utsidan och diffusionsspärr på insidan beklädd 
med 13 mm gipsskiva. 

Torrt byggande 

Väggelement, golvkasetter och takstolar tillverkades torrt inomhus. Huset monterades en torr 
dag och var under tak innan arbetsdagens slut. Man använde inte betong, puts eller murverk för 
att undvika byggfukt. 

Gips och papp 

När huset var rest fanns det bara gips och papp, som båda är lågemitterande^^, innanför 
diffusionsspärren. (Mattan fungerar som diffusionsspärr i golvbjälklaget) 

Byggsystemet var ett mycket bra utgångsläge vid en diskussion med en kund. 

Allt som man bär in över tröskeln ökar de kemiska emissionerna. 

4.4 Fasta val och tillval 
För att strukturera diskussionen med en tänkbar kund valdes några aspekter där byggföretaget 
kunde påverka inneluftkvaliteten. Givetvis stod det kunden rätt att välja helt efter egna tankar 

Städbarhet 

Standard Centraldammsugare med två slangar 
Vägghängd toalettstol i badrum. 
FuUhöjdsskåp i kök. 
Uppdragen matta i sovrum. 
Inga tak- eller golvlister 

Tillval Uppdelning av huset i fyra renhetszoner, svart, grå, vit och kemisk zon. 
Uppdragen matta i svart och vit zon. 

Ventilation 

Standard Kontinuerlig mätning av frånluftsflödet. 
Friskluftsventiler med poUenfilter i samtiiga rum. 
Värmeåtervinning även på sommaren utan risk för övertemperatur 

Tillval Forcerad ventilation. 
Kylaggregat i sovrum. 

Med avseende pJ flyktiga organiaka Xmnen. 
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Inredning 

Standard Dörrtiycken, fönstervred, handtag, knappar, vred, strömbrytare och bländare 
skall ha en yta som ej innehåller nickel, krom eller rostfritt stål. 

Tillval Ventilerad garderob i sluss. 
Köksskåp i massivt bokträ. 
Köksskåpshyllor av härdat glas eller trädhyllor. 
Fönsterbänkar i marmor. 

Tapeter och mattor 

Standard Enligt gällande A-lista^ ^ som uppdateras efterhand. 

Tillval Eget val. 

Färg klister och lim 

Standard Enligt gällande A-Ustâ  ^ som uppdateras efterhand. 

Tillval Eget val. 

4.5 Kundstyrda val 
Allergiker är ingen homogen grupp utan de har olika preferenser och måste göra individuella 
val i samråd med läkare och hussiUjare. För närvarande finns det inga absoluta sanningar utan 
valen måste baseras på ekonomiska, tekniska och medicinska aspekter. 

Det är många svåra val som kunden måste göra, hussäljaren måste belysa för och nackdelama 
med de olika alternativen. 

Skall en allergiker köpa en traditionell köksinredning uppbyggd av ytbehandlade spånskivor 
eller satsa på en köksinredning i massivt lövträ eller kanske i brännlackerad stålplåt? Kanske 
accepterar kunden en vanlig köksinredning efter en kostnadsjämförelse. Det går att göra enkla 
och billiga modifieringar i en traditionell köksinredning. Skåpens bakstycken kan tas bort, 
hyllplanen kan ersättas med härdade glasskivor, stål- eller trådhyllor och skåpdörrarna kan vara 
av glas eller massivlövträ. Den totala ytan av spånskivor i en köksinredning kan då reduceras 
Mn ca 150 till ca 100 m^. 

\^lken köksbänkskiva skall man rekommendera? En högtryckslaminerad spånskiva som är lätt 
att rengöra eller en massivbokskiva som måste ytbehandlas för att förhindra mikrobiologisk 
aktivitet på grund av smuts i ytan? Förmodligen är en härdad glasskiva eller en marmorskiva 
allra bäst men vad vill kunden ha och till vilket pris? 

Sovrummen är viktigare än köket eftersom man vistas där under lång tid, dessutom har många 
allergiker störst problem när de sover. Val av inredning och möbler i sovrummen kräver därför 
en särskild omtanke. 

Intem produkikaialog över godkändi produkter för A-miirku"* hus. 
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Pilotprojekt i Talldalen 
Tre A-märkta™ hus har uppförts i Talldalen, ett bostadsområde i Vä, strax utanför 
Kristianstad. 

TA2 Talldalen Ariel 2, 
TU3 Talldalen Umbriel 3, 
TU4 Talldalen Umbriel 4, 

Uranusvägen 3, 
Uranusvägen 6, 
Uranusvägen 8, 

141,5 m2 
141,5 m^ 
141,5 m^ 

Husen är helt identiska men TA2 är byggt på motsatta sidan av gatan och därför vridet 180 
grader. E)essa tre hus fungerar som "trillinghus" för jämförande parallella studier. 

SOVOHI 

m 

S0VIU14 
TLB 92 aj» 

Vit zon, den renaste zonen 

Grå zon 

Svart zon, den smutsigaste zonen 

Kemisk zon 

Figur 5.0.1 Planlösning och zonindelning, uillingliusen TA2, T U 3 ocli TU4. 
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Dessutom har ytterligare tre A-märkta™ hus byggts i området för att vid behov kunna användas 
som referenshus. 

TAl TaUdalen Ariel 1, 
TA3 Talldalen Ariel 3, 
TA4 Talldalen Ariel 4, 

Uranus vägen 1, 
Uranusvägen 5, 
Uranusvägen 7, 

108,5 m^ 
113,7 m^ 
134,3 m^ 

Mätningar har bedrivits i TAl vilket möblerats som visningshus. Inga mämingar har hittills 
utförts i TA3 eller TA4 som därför ej redovisas i denna rapport. 

92(8.9) 
SOVRUM 1 
115(123) 

SOVRUM 2 
9i)(8.7) 

Vit zon, den renaste zonen 

Grå zon 

Svart zon, den smutsigaste zonen 

Kemisk zon 

Figur 5.0.2 Planlösning och zonindelning, T A l . 
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TAl, TA2, TA3 och TA4 slutbesiktigades samtidigt 911114. 

TU3 och TU4 påbörjades något senare och slutbesiktigades 20 dagar senare 911204. 

Slutbesikmingsdagen är husets "dag noll". 
Beteckningen *TA1/920310/117" skall utiäsas som "Talldalen huset på Ariel 1 / den 10:de mars 
1992 / när huset är 117 dagar gammalt". 

Beteckningen 'Tute/920310" skall utiäsas som 'Talldalen utomhus / den 10:de mars 1992". 

5.1 Fasta val och tillval för Talldalen 
Samtiiga hus är byggda enligt reglema för A-märkta™ hus med följande val. 

Centraldammsugare med två slangar. 
Vägghängd toalettstol i badrum. 
FuUhöjdsskåp i kök. 
Uppdragen matta i sovmm. 
Inga tak- eller golvlister. 
Uppdelning av huset i fyra renhetszoner, svart, grå, vit och kemisk zon. 
Uppdragen matta i svart och vit zon. 
Kontinuerlig mätning av frånluftsflödet. 
Friskluftsventiler med pollenfilter i samtliga mm. 
Värmeåtervinning även på sommaren utan risk för övertemperamr 
Dörrtrycken, fönstervred, handtag, knappar, vred, strömbrytare 
och bländare innehåller ej nickel, krom eller rostfritt stål. 
Ventilerad garderob i sluss. 

5.2 Kundstyrda val för Talldalen 
Fastighetsavdelningen var köpare av husen och kundvalen har därför gjorts intemt med 
standard kök, stantod garderober, standard dörrar och fönster. Tyvärr är även radiatorema av 

standardmodell eftersom inga mer lättstädade radiator fanns på marknaden då^ ̂  

Gipsplank i tak från Danogips. 
Tvättmaskin med inbyggd torktumlare Husqvama Tvättork Combi 1060 VIP. 
Innerdörrar, Svenska dörr, Whiteline E22. 
Pardörr Anna SOI GK 13. 
Badmmsinredning, Ballingslöv, Horisont vit. 
Köksinredning, T A l , TA2 och TA4 
Ballingslöv Boké fullhöjdskåp. 
Handtag HG 87. 
Bänkskiva PF451. 
Sockel och ljusramplist bokfanerad. 

Köksinredning, TA3, TU3 och TU4 
Ballingslöv Vit Variant. 
Knoppar RT 350. 
Bänkskiva PF 70. 

Södérberga Gård i Bromma. FUrbostadshus anpassat för alUrgiktr Sutens rid för byggnadsforskning G4:1992. 
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5.3 Materialval för Talldalen 
Sovrum, klädkammare och hall i vit zon samt entrésluss i svart zon 

Golv 
Lim Hemia, Golv och vägglim, 1800. 
Matta Sliter/miljö, 2,0 mm, uppdragen mot vägg 50 mm. 

Inga golvlister. 

Vägg 
Spackel Beckers, Lätt väggspackel, Breplasta LF. 
Klister Hemia, Tapetpulver Special. 
Tapeter Borosan 825, 854, 855, 861 eller 863. 

Tak 
Färg Beckers Tak, Skotte 3, Vit. 

Inga taklisten 

Vardagsrum och matrum 

Golv 
Underlag Grålumpspapp. 
Lim PVAc-lim 385 för Perstorp Golv 
Golv Pergo laminatgolv. 

Golvlister i trä. 

Vägg 
Spackel Beckers, Lätt väggspackel, Breplasta LF. 
Klister Hemia, Tapetpulver Special. 
Tapeter Borosan 825, 854, 855, 861 eller 863. 

Tak 
Färg Beckers Tak, Skotte 3, Vit. 

Inga taklister. 

Badrum 

Golv 
Spackel Beckers, Breplasta LW. 
Lim Hemia, Våtmmslim KP4, Tillv 9108, HAS 324A. 
Matta Sliter/miljö, 2,0 mm, uppdragen mot vägg 50 mm. 

Vägg 
Spackel Beckers, Breplasta LW. 
Lim Hemia, Våtmmslim KP4, Tillv 9108, IL\S 324A. 
Väggmatta Fel matta uppsatt̂  ̂ . 

Tak 
Färg Beckers, Skotte M7, vit. 

Inga taklister. 

Matun luktar »urki vilket fdrmodligen inte piveikct mitningama p l grund av mMtpunktema« placering. 
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Kök och klädvård 
Golv 

l i m Hemia, Golv och vägglim, 1800. 
Matta Sliter/miljö, 2,0 mm. 

Vägg 
Spackel Beckers, Lätt väggspackel, Breplasta LF. 
Klister Hemia, Tapetpulver Special. 
Tapeter Borosan 825, 854, 855, 861 eller 863. 

l i m Alfix, Universalm0rtel, Hvid, Ny kvalitet 
Fog Alfix, Flisefuge 
Kakel 

Spackel Beckers, Lätt väggspackel, Breplasta LF. 
l i m Hemia, Golv och vägglim, 1800. 
Väggmatta Fel matta uppsatt̂  ̂ . 

Tak 
Färg Beckers Tak, Skotte M7, vit. 

Inga taklister 

Ö v r i g t 

Fönsternischer 
l i m Hemia, PVP-Extra, Vävlim. 
Väv Lågstmktur glasfiberväv. 
Färg Beckers, Skotte M20, Vit. 

Diffusionsspärrs skarv i tak 
Teno tätmassa. 

Under innerväggsregel 
Bostik 25, SättUm. 

Bostik 

Trälim 750 Vmten 

Badrum 
I skmvhål för römiontage. Sanitär Silikon för våtmm. 
Fönsterputs och golvstädning 
MiniRisk diskmedel. 

Matun lukur starkt vilket fönnodligen inte plvedcat miiliungania pl gnind av miitpunktemas placering. 
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5.4 Förbrukade kvantiteter i trillinghuset TA2 
Spackel Beckers, Breplasta LW, ca 10 liter. 
Spackel Beckers, Lätt väggspackel, Breplasta LF, ca 50 liter 
Lim Hernia, Våtrumslim KP4, TiUv 9108, HAS 324A, ca 0,75 liter 
Lim Hernia, Golv och vägglim, 1800, ca 8 liter 
Klister Hernia, Tapetpulver Special, ca 4 kilogram. 
Färg Beckers Tak, Skotte 3 , Vit, ca 25 liter 
Färg Beckers, Skotte M7, Vit, ca 10 liter 

6 Referensobjekt i Kyrkängen 
Två hus byggda traditionellt utan särskild hänsyn till kemiska emissioner från byggnaden, dvs 
ej A-märkta™, stod färdiga som visningshus i Bromölla. Husen har samma planlösning men 
olika fasad och en viss variation i inredning. Begränsade mätningar har bedrivits i båda husen. 

KK6 Kyrkängen/Klockstapeln 6, Sankt Andreas väg 4, ca 127 m^ 
Bromöllahus med träfasad. 

KK7 Kyrkängen/Klockstapeln 7, Sankt Andreas väg 2, ca 127 m^ 
LB-Hus med tegelfasad. 

Ytterligare ett hus i Kyrkängen har använts som referens. Detta hus har endast mätts vid ett 
tillfälle då det var tämligen nytt. 

KP2 Kyrkängen/Predikstolen 2, Sankt Andreas väg 22, ca 120 m^ 
"Danellhuset" med putsfasad. 

KK6 och KK7 slutbesiktigades samtidigt 910704. 
KP2 slutbesiktigades 920831. 

Slutbesikmingsdagen är husets "dag noll". 

Beteckningen "KK6/920325/265" skall utiäsas som "Kyrkängen huset på Klockstapeln 6 / den 
25:te mars 1992 / när huset är 265 dagar gammalt". 

Beteckningen "Kute/920325" skall utiäsas som "Kyrkängen utomhus / den 25:te mars 1992". 
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7 Mätmetodik och felkällor 
Mätpunkter 
Mätpunkten för trillinghusen TA2, TU3 och TU4 är i hallen på golvnivå invid väggen mellan 
sovrum 1 och sovrum 2.1 de oinflyttade husen har sovrumsdörrarna varit öppna och övriga 
dörrar stängda. Tidigare provplats, i hallens mitt på halva rumshöjden. 

Mätpunkten för TA 1 är i hallen på golvnivå invid väggen mellan sovrum 1 och sovrum 3.1 det 
oinflyttade huset var dörrarna till sovrum, vardagsrum, kök och klädvård öppna och övriga 
dörrar stängda. Tidigare provplats, i hallens mitt på halva rumshöjden. 

Mätpunkten för KK6, KK7 och KP2 är i vardagsrummet på golvnivå invid väggen strax ti l l 
vänster om ingången. I husen var samtliga dörrar öppna utom dörrarna till bacfum och WC. 

Flyktiga organiska ämnen, VOC (Voiatiie organic compounds) 

En provtagningspump suger en viss mängd luft med ett visst flöde genom två eller tre 
parallellkopplade Tenaxrör Flyktiga organiska ämnen adsorberas då i Tenaxrören. Rören 
skickas därefter till Statens Provningsanstalt i Borås för analys. Tenaxrören analyseras efter 
termisk desorption med hjälp av en gaskromatograf (GC-FID). För identifiering av enskilda 
ämnen har en masspektrometer (GC-MSD) kopplats till gaskromatografen. Haltberäkningar 
utförs med hjälp av provtagningsvolymen för respektive rön Totalh^ten VOC anges som 
toluenekvivalenter. Med VOC avses här de på Tenax adsorberbara och desorberbara flyktiga 
organiska ämnen, i huvudsak ämnen med en kokpunkt i intervallet ca 70 till ca 340°C 
(motsvarar hexan till oktadekan. Cg - Ci g) och detekterbara med flamjonisationsdetektor. 

Uppgivet metodfel ±20%. 

Vid varje provserie medföljer ett nolh-eferensrör som ej öppnas. Vid flera tillfällen har Tenaxrör 
kontaminerats under transporten Borås - Talldalen - Borås, även nollreferensrören. Vid 
provtagningen 921118 försågs Tenaxrören med ändförslumingar av mässing i stället för PTFE. 
Några av nollreferensrören använde PFTE-proppar. Gaskromatogrammet visade att PFTE-
proppama ej är tilkäckligt täta, se bilaga A. 17 och A. 18. 

Formaldehyd 
Provtagning med diffusionsprovtagare med 2,4-dinitrofenylhydrazin, vätskekromatografisk 
bestämning av formaldehyd. Angiven noggrannhet ±25%. 

Aminer 
Provtagning med diffusionsprovtagare med naftylisotiocyanat, vätskekromatografisk 
bestämning av aminer - dimetylamin, dietylamin, isopropylamin och butylamin. 
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Radondotterhalt 
Provtagning enligt koldosmetoden. Halten bestämd av Statens Provningsanstalt enligt Statens 
StrålskyddsinsUtuts metodbeskrivning. 

Relativ fuktighet och lufttemperatur 
uppmätt med daggpunktsmätare Protimeter DP 989M. Mätaren registrerar daggpunkten genom 
att optoelektriskt detektera temperaturen vid vilken kondens fälls ut på en elektriskt kyld 
guldspegel. Den relativa fuktigheten beräknas med hjälp av daggpunkten och lufttemperaturen 
och redovisas pä en display eller registreras i tillkopplad dator 

Noggrannheten uppskattas till ±2% RF och ±0,2 °C inom aktuellt mätområde. 

Luftflödesmätning 
Tryckfallet över en mätfläns i frånluftskanalen, mäts kontinuerligt av en tryckdifferensmätare, 
en slags u-rörsmanometer Utmstningen är fast monterad och kan avläsas av den boende. 

Mätfläns typ EHCA 125 mm. 

Tryckdifferensmätare 0-100 Pascal, DPA-IOOP. Kytölä Insöiiment AB. 

Noggrannhet 

Om tryckdifferensmätaren är monterad horisontellt, nollställd och fylld med sprit i u-röret, 
uppskattas noggrannheten till ±2 Pascal. 
Wid ett verkligt värde på 35 Pa blir avläsningsfelet mindre än ±3% fel i frånluftsflödet. 

För TA2, TU3 och TU4 som är 141,5 m^ är den normala luftomsätmingen ca 0,63 (oms/h) vid 
35 Pa. Enligt målsätmingen skall luftomsättningen vara större än 0,5 (oms/h) vilket motsvaras 
av ett differentialöyckfall på 22 Pa. En tydlig indikering för den boende. 

En risk ligger i att avdunstningen av sprit från u-röret höjer det avlästa tryckfallet om man inte 
nollställer instrumentet. Avdunsmingen är emellertid mycket låg och spritvolymen ston 

Sttypflänsens tolerans är angiven ull ±5%. 

Instruktion till de boende: 

Uppmäming av frånluftsflöde och konö-oll av luftomsättning. 

1 Kontrollera med vattenpass att instumentet sitter horisontellt. 
2 Lossa båda anslumingama samtidigt vid instrumentet. 
3 Invänta stabilitet ca 1 minut 
4 Justera kolven så att instrumentet visar O Pascal. 
5 Anslut båda slangarna samtidigt. 
6 Avläs värdet i Pascal. 
7 frånluftsflödet = 36 multiplicerat med roten ur avläst värde, (m^^) 
8 Husets luftvolym = husets golvyta gånger 2,4. (m^) 
9 Luftomsätming per timme = frånluftsflödet delat med husets luftvolym, (oms/h) 
10 Luftomsätming per timme skall alltid vara större än 0,5. 



sidan 18 

8 Luftomsättning i Talldalen 

TA2 
Datum Husälder /v läst tryck Frånluftsnöde Husvolym Luftomsättning Temperamr RF 

(dagar) (Pa) (m3/h) (m3) (oms/h) (»O (%) 

92-01-01 48 42 233 340 0.69 
92-01-07 54 38 222 340 0.65 
92-01-15 62 38 222 340 0.65 19.3 34 
92-01-16 63 39 225 340 0.66 20.8 20 
92-01-19 66 37 219 340 0.64 18.4 23 
92-01-31 78 37 219 340 0.64 16.1 31 
92-02-05 83 39 225 340 0.66 
92-03-10 117 39 225 340 0.66 
92-03-11 118 38 222 340 0.65 
92-11-18 370 3 7 219 340 0,64 20 ,6 3 8 

Tabell 8.0.1 Luftomsättning, trillinghusel TA2. 

TU3 
Datum Husålder Avläst tryck Frånluftsflöde Husvolym Luftomsättning Temperatur RF 

(dagar) (Pa) (m3/h) (m3) (omsAi) (''C) (%) 

92-01-01 28 33 207 340 0.61 
92-01-07 34 32 204 340 0.60 
92-01-15 42 32 204 340 0.60 14.8 34 
92-01-16 43 33 207 340 0.61 19.6 26 
92-01-19 46 30 197 340 0.58 20.6 20 
92-01-31 58 30 197 340 0.58 19.0 27 
92-02-05 63 31 200 340 0.59 
92-03-10 97 32 204 340 0.60 
92-03-11 98 32 204 340 0.60 
92-11-18 350 30 197 340 0.58 19.3 35 

Tabell 8.0.2 Luftomsättning, trillinghusel TU3. 

TU4 
Damm Husålder Avläst tryck Frånluftsflöde Husvolym Luftomsättning Temperatur RF 

(dagar) (Pa) (m3/h) (m3) (oms/h) (%) 

92-01-01 28 43 236 340 0.70 
92-01-07 34 40 228 340 0.67 
92-01-15 42 42 233 340 0.69 18.1 35 
92-01-16 43 43 236 340 0.70 17.1 27 
92-01-19 46 42 233 340 0.69 17.5 25 
92-01-31 58 42 233 340 0,69 17,5 30 
92-02-05 63 44 239 340 0.70 
92-03-10 97 43 236 340 0,70 
92-03-11 98 43 236 340 0.70 
92-11-18 350 42 233 340 0,69 19.3 36 

Tabell 8.0.3 Luftomsättning, uillinghuset TU4. 
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Datum Husålder Måst tryck Frånluftsflöde Husvolym Luftomsättning Temperatur RF 
(dagar) (Pa) (m3/h) (m3) (oms/h) ro (%) 

92-01-01 48 38 222 260 0.85 
92-01-07 54 40 228 260 0.87 
92-01-15 62 40 228 260 0.87 20.9 33 
92-01-19 66 37 219 260 0.84 19.7 23 
92-01-31 78 37 219 260 0.84 19.4 28 
92-02-05 83 38 222 260 0.85 
92-03-10 117 36 216 260 0.83 
92-03-11 118 39 225 260 0.86 
92-11-18 370 38 222 260 0,85 19,7 3 7 

Tabell 8.0.4 Luftomsätming, T A l . 

Tabellvärden skrivna med fet stil markerar att huset är bebott. 
Tabell värden skrivna med kursiv stil markerar att huset är möblerat som visningshus. 

Luftomsättning i Talldalen 

3 
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Figur 8.0.1 Luftomsäuning för T A l och uillinghusen TA2, TU3 och TU4. 

Med luftomsätming avses det i frånluftkanalen uppmätta luftflödet dividerat med husens inre 
brutto volym. 

Luftomsätmingen är hög och skiljer sig kraftigt mellan de olika husen. Ingen efteijustering har 
gjorts eftersom husen skall spegla det verkliga utfallet. Luftväxlingen är tämligen stabil över 
tiden. 
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9 
9.1 

Formaldehyd 
Formaldehyd i Talldalen 

Provtagning utfördes med diffusionsprovtagare. Provtagaren placerades vid mätpunkten. 
Exponeringstid 24 timmar. 

TA2 
Datum Husåldo^ Formaldehyd Luftomsättning Temperatur RF 

(dagar) (ppm) (oms/h) (°C) (%) 

92-01-07 54 0,023 0.65 
92-02-05 83 0,016 0.66 
92-03-11 118 0,018 0,65 
92-11-18 370 0,036 0,64 20,6 38 

TabeU 9.1.1 Formaldehyd, trillinghuset TA2. 

TU3 
Datum Husålder Formaldehyd Luftomsättning Temjjeratiu" RF 

(dagar) (ppm) (oms/h) ("C) (%) 

92-01-07 34 0.037 0,60 
92-02-05 63 0.025 0,59 
92-03-11 98 0.025 0,60 
92-11-18 350 0.023 0,58 19,3 35 

Tabell 9.1.2 Formaldehyd, uillinghuset TU3. 

TU4 
Datum Hus ålder Formaldehyd Luftomsättning Temperatur RF 

(dagar) (ppm) (oms/h) (°C) (%) 

92-01-07 34 0,036 0.67 
92-02-05 63 0,025 0.70 
92-03-11 98 0,023 0,70 
92-11-18 350 0,020 0,69 19.3 36 

Tabell 9.1.3 Formaldehyd, triUinghuset TU4. 
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TAl 
Datum Husålder 

(dagar) 
Formaldehyd 

(ppm) 
Luftomsättning 

(oms/h) 
Temperatur 

(°C) 

92-01-07 
92-02-05 
92-03-11 
92-11-18 

54 
83 
118 
370 

0.051 
0.023 
0.028 
0,033 

0.87 
0.85 
0.86 
0,85 19,7 

Tabell 9.1.4 Formaldehyd, T A l . 

TA 1 skåp, provtagaren placerad i vitrinskåp 

Datum Husålder 
(dagar) 

Formaldehyd 
(ppm) 

Luftomsättning 
(oms/h) 

Temperatur 
(°C) 

RF 
(%) 

37 

RF 
(%) 
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92-02-05 83 0.341 

Tabell 9.1.5 Formaldehyd, TAlskåp, provtagaren placerad i viuinskåp. 

Tabellvärden skrivna med fet stil markerar att huset är bebott. 
Tabellvärden skrivna med kursiv stil markerar att huset är möblerat som visningshus. 
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Figur 9.1.1 Formaldehyd, uillinghusel TA2. 
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Figur 9.1.2 Formaldehyd, uillinghuset TU3. 
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Figur 9.1.3 Formaldehyd, mllinghuset TU4. 
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Figur 9.1.4 Formaldehyd. trillinghusen TA2. TU3 och TU4. ulan möbler. 

Målsätmingen att formaldehydnivåema skall understiga 0,04 ppm efter 360 dagar har uppfyllts 
med god marginal. Samtliga uppmätta formaldehydhalter ligger under 0,04 ppm men 
förmodligen har nivåerna varit högre under de 30 första dagarna. Figur 9.1.4 visar att halten 
klingat av till ca 0,02 ppm efter 360 dagar vilket är en tiondel av vad socialstyrelsen anger som 
högsta tillåtna gräns för sanitär olägenhet. 

Figiu- 9.1.1 visar vad som händer vid inflyttning, nivån nästan fördubblas men ligger 
fortfarande under 0,04 ppm. 
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Figur 9.1.5 Formaldehyd. T ^ l , först möblerat som visningshus därefter bebott. 
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Figur 9.1.5 är ett av referenshusen som möblerats som visningshus. Formaldehydhalten 
klingar av snabbt, efter ca 75 dagar är nivån under 0,04 ppm. 

Huset är möblerat med nytillverkade möbler från ett företag som marknadsför ett eget 
allergikoncept. Möblerna är valda av möbelforetaget och massivträmöbler i lövti"ä har 
föreS-agits. Formaldehydhalten uppmättes till 0,34 ppm dag 83 i vitrinskåpet! 

Vi behöll visningsmöblema för att studera avklingningen i ett obebott möblerat hus. 

Vid mätningen TA1/370 har ett medelålders par flyttat in med sina egna möbler. 
Formaldehydnivån är mycket högre än i de obebodda ttillinghusen och i nivå med TA2/370 
som också är bebott, men båda ligger under 0,04 ppm. 

9.2 Formaldehyd i Kyrkängen 
Provtagning i KK6, KK7 och KP2 utfördes med diffusionsprovtagare. Provtagaren placerades 
vid mätpunkten. Exponeringstid 24 timmar. 

KK6 
Datum Husålder Formaldehyd 

(dagar) (ppm) 
Luftomsätming 

(oms/h) 
Temperatiir 

C^) 
RF 
(%) 

92-03-25 265 0,013 

Tabell 9.2.1 Formaldehyd, KK6. 

KK7 
Datum Husålder Formaldehyd 

(dagar) (ppm) 
Luftomsätming 

(oms/h) 
Temperatur 

(°C) 
RF 
(%) 

92-03-25 
92-11-18 

265 0.014 
503 0,022 

Tabell 9.2.2 Fomialdehyd, KK7. 

KP2 
Damm Husålder Formaldehyd 

(dagar) (ppm) 
Luftomsätming 

(oms/h) 
Temperatur 

CO 
RF 
(%) 

92-11-18 79 0.022 

Tabell 9.2.3 Formaldehyd, KP2. 
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Figur 9.2.1 Formaldehyd, KK6 och KK7. 
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Figur 9.2.2 Formaldehyd, KK7. 

Formaldehydhalten i KK6 och KK7 ligger mycket under 0,04 ppm efter 265 dagar, se figur 
9.2.1. Vid den andra mämingen KK7/921118/503, se figur 9.2.2, har nivån ökat till 0,022 
ppm vilket är i nivå med KP2 och trillinghusen. 
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10 Flyktiga organiska ämnen 
10.1 Flyktiga organiska ämnen i Talldalen 
Provtagning i trillinghusen utfördes med Tenaxrör Provtagaren placerades vid mätpunkten. 
Exponeringstid ca 1 timme. 

TA2 
Damm Husålder VOC Luftomsättning Tfemperatur RF 

(dagar) (|xg/m3) (oms/h) m (%) 

92-01-16 63 309 0.66 
92-01-31 78 191 0.64 16,1 31 
92-03-10 117 170 0.66 
92-11-18 370 233 0,64 20,6 38 

Tabell 10.1.1 Flyktiga organiska ämnen. VOC, trillinghuset TA2. 

TU3 
Datum Husälder VOC Luftomsättning Temperatur RF 

(dagar) {\igjm3) (oms/h) ("Q (%) 

92-01-16 43 382 0.61 
92-01-31 58 282 0.58 19.0 27 
92-03-10 97 306 0.60 
92-11-18 350 96 0.58 19.3 35 

Tabell 10.1.2 Flyktiga organiska ämnen, VOC, trillinghuset TU3. 

TU4 
Datum Husålder VOC Luftomsäuning Temperatur RF 

(dagar) (Hg/m3) (oms/h) CO (%) 

92-01-16 43 409 0.70 
92-01-31 58 264 0,69 17.5 30 
92-03-10 97 273 0.70 
92-11-18 350 96 0,69 19.3 36 

Tabell 10.1.3 Flyktiga organiska ämnen, VOC, dillinghuset TU4. 
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Datum Husälder VOC Luftomsättning Temperatur RF 
(dagar) (Hg/m3) (oms/h) (°C) (%) 

92-0]-31 78 191 0.84 19.4 28 
92-03-10 117 250 0.83 
92-11-18 370 85 0,85 19,7 3 7 

Tabell 10.1.4 Flyktiga organiska ämnen, VOC, T A l . 

Tute 
Datum Husälder VOC Luftomsätming Temperatur RF 

(dagar) (^g/m3) (oms/h) (%) 

92-01-16 64 
92-01-31 9 -0.8 90 
92-03-10 5 
92-11-18 9 5.9 85 

Tabell 10.1.5 Ryktiga organiska ämnen, VOC, Tute. 

Tabellvärden skrivna med fet stil markerar att huset är bebott. 
Tabell värden skrivna med kursiv stil markerar att huset är möblerat som visningshus. 
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Figur 10.1.1 Flyktiga organiska ämnen, VOC, trillinghuset TA2. 
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Figur 10.1.2 Flyktiga organiska ämnen, VOC, trillinghuset TU3. 
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Figur 10.1.3 Flyktiga organiska ämnen, VOC, trillinghuset TU4. 
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Figur 10.1.4 Flyktiga organiska ämnen. V O C . uillinghusen TA2, T U 3 och T U 4 , ulan möbler. 

Avklingningen av flyktiga organiska ämnen i de olika trillinghusen är likartad. Uppställd 
målsättning "max 150 \ig/m^ VOC efter 360 dagar" är uppfylld. Nivån 150 [Lg/rn^ uppnåddes 
redan efter ca 180 dagar. Vid 360 dagar är nivåerna ca 100 |i.g/m^. 

TA2/370 är bebott med nivån 233 ̂ ig/m^, mer än dubbelt så högt som de två andra 
trilhnghusen. Där bor en ung familj med observerad stor andel nya möbler 
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Figur 10.1.5 Flyktiga organiska ämnen, V O C , T A l , först möblerat som visningshus därefter bebott 
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TAl har en halt av flyktiga organiska ämnen pä 85 |ig/m^ efter 370 dagar. Huset var först 
möblerat som visningshus och därefter flyttade en medelålders familj in som förmodligen inte 
köpt nya möbler TAl har högre luftomsätming än trillinghusen vilket sänker halten av flyktiga 
organiska ämnen. 

10.2 Flyktiga organiska ämnen i Kyrkängen 
Provtagning i KK6, KK7 och KP2 utfördes med Tenaxrör. Provtagaren placerades vid 
mätpunkten. Exponeringstid ca 1 timme. 

KK6 
Datum Husålder 

(dagar) 
voc 

0ig/m3) 
Luftomsättning 

(oms/h) 

92-03-25 265 160 

Tabell 10.2.1 Flyktiga organiska ämnen, V O C . K K 6 . 

KK7 
Datum 

92-03-25 
92-11-18 

Husälder 
(dagar) 

voc 
(Hg/m3) 

Luftomsättning 
(oms/h) 

265 
503 

170 
87 

Tabell 10.2.2 Flyktiga organiska ämnen. \OC, K K 7 . 

Temperatur RF 
(X) (%) 

Temperatur RF 
CC) (%) 

19.1 38 

KP2 
Datum Husålder 

(dagar) 
voc 

(^g/m3) 
Luftomsättning 

(oms/h) 

92-11-18 79 553 

Tabell 10.2.3 Flyktiga organiska ämnen. V O C , KP2 . 

Temperatur 
(°C) 

18.7 

RF 
(%) 

39 

Kute 
Damm Husålder 

(dagar) 
voc 

(Hg/m3) 
Luftomsättning 

(oms/h) 
Temperatur RF 

(°C) (%) 

92-03-25 
92-11-18 

20 
10 6,9 79 

Täbell 10.2.4 Flyktiga organiska ämnen, V O C . Kute. 
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Figur 10.2.1 Flyktiga organiska ämnen, V O C , K K 6 och K K 7 . 

KK7 

600 
550 
500 
450 

^ 400 
^ 350 
^ 300 

O 250 
O 200 
^ 150 

100 
50 

Antal dagar från slutbesiktning 

Figur 10.2.2 Flyktiga organiska ämnen, V O C , K K 7 . 

Halten av flyktiga organiska ämnen i KK6 och KK7 är efter 265 dagar 160 ^ig/m^ respektive 
170 p.g/m .̂ Av dessa kommer 20 - 25% från mjukgöraren TXIB i PVC-mattoma^ 5, se figur 
bilaga A.7 och A. 14. 

Målsättningens nivå för A-märkta hus™, max 150 \ig/m^ VOC efter 360 dagar, uppnås efter ca 
330 dagar och detta med "vanliga" hus. 

' ^PVC-m«aom» i TaUdaJcn innehåller ej TXIB. 



sidan 3 2 

KP2 

CO 

E 

I 
O 
O 
> 

600 
550 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 

50 
O 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 

Antal dagar frän slutbesiktning 

Figur 10.2.3 Ryktiga organiska ämnen, V O C , KP2 . 

KP2, ett av de icke A-märkta™ husen på Kyrkängen, hade en hög halt av flyktiga organiska 
ämnen i inneluften. Huset har målad glasfiberväv i stället för tapeter och platsmålade 
fönstersnickerier i stället för fabriksmålade. Huset målades strax före slutbesiktningen. 

11 Aminer 
11.1 Aminer i Talldalen 
Provtagning utfördes med diffusionsprovtagare. Provtagaren placerades vid mätpunkten. 

Dimetylamin, dietylamin, isopropylamin och butylamin ej påvisbart, mindre än 
detektionsgränsen 0,015 mg/m ,̂ vid mätningar i TAl/921118/370, TA2/921118/370, 
TU3/921118/350 och TU4/921118/350. 

11.2 Aminer i Kyrkängen 
Provtagning utfördes med diffusionsprovtagare. Provtagaren placerades vid mätpunkten. 

Dimetylamin, dietylamin, isopropylamin och butylamin ej påvisbart, mindre än 
detektionsgränsen 0,015 mg/m^. vid mätningar i KK7/921118/503 och KP2/921118/79. 
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12 Radon 
12.1 Radondotterhalt i Talldalen 
Provtagning utfördes med koldosmetoden. Provtagaren placerades vid mätpunkten samt i 
kryputrymmet. 

Radondotterhalt i bostad och kryputrymme hos TA2/920117/64, TU3/920117/44 och 
TU4/920117/44 < 50 Bq/m^. 
Uppmätt värde 10 Bq/m^ utom för kiyputrymmet TA2 - 20 Bq/m^. 
Gränsvärde 70 Bq/m^ i inneluften hos nyproducerade bostäder 

13 Resultat 
De uppställda målen med trillinghusen i Talldalen har infriats. En viktig målsätming var att hålla 
kosmadema låga. I Talldalen ökade kostnaderna kalkyhnässigt med ca 2% vilket kan anses vara 
måttligt. Haltema av kemiska ämnen i inneluften är mycket låga i de oinflyttade trillinghusen 
men trots detta finns det en viss restdoft kvar efter ett år, en doft som kamouflerats eller kanske 
städats bort i de bebodda husen. Främst i garderober och köksinredning kan man känna en doft 
som ger besökare negativa associationer 

13.1 Utvärdering av mätningarna 
Avklingningsförloppet för kemiska ämnen i inneluften hos trillinghusen TU3 och TU4 är 
mycket lika både med avseende på formaldehyd och flyktiga organiska ämnen. TU4 har 
emellertid något lägre värden, vilket kan förklaras med att TU4 har något högre medelluft
omsättning (0,69 oms/h) än TU3 (0,60 oms/h). 

Trillinghuset TA2 har lägre halter av kemiska ämnen i inneluften än de andra trillinghusen. 
Detta kan förklaras med de olika tidsförloppen före husens slutbesiktningsdag "dag noll". TA2 
byggdes parallellt med tre andra hus TAl , TA3 och TA4 vilket, med samma arbetslag, naturligt
vis tog längre tid än att därefter bygga endast två hus parallellt, TU3 och TU4. Trillinghuset 
TA2 har däiför förmodligen klingat av under längre tid före sin "dag noll" än TU3 och TU4. 

Den i kapitel tre antagna definitionen Slutbesiktningsdagen är husets "dag noll" är funktions-
anpassad och riktig, den byggare som målar och installerar inredningen tidigt får lägre halter av 
kemiska ämnen i inneluften när huset är nyinflyttat, men kanske även högre kostnader 

Nivåema av formaldehyd och flyktiga organiska ämnen 92-03-10 och 92-03-11 är något 
förhöjda förmodligen på grund av högre inomhustemperatur Temperaturuppgiftema saknas 
dessvärre men minnesbilden av en solig vårdag sitter kvar. Solinstrålning ger dessutom 
förhöjda yttemperamrer på vissa väggytor och golvmattor vilket ökar deras emissioner 

13.2 Resultat av mätningarna 
Formaldehydhaltema i tomma hus efter ett år är ca 0,02 ppm både i Talldalens A-märkta™ hus 
och i två av Kyrkängens icke A-märkta™ hus. Det är 2,0 gånger lägre än målsättningen och ca 
10 gånger lägre än Socialstyrelsens gräns för sanitär olägenhet. 
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De två möblerade husen har ca 1,7 gånger högre formaldehydhalter än de tomma. I ett av dessa 
hus lokaliserades en av källorna till en möbel med ett vitrinskåp i vilket 0,34 ppm uppmättes. 

Haltema av flyktiga organiska ämnen efter ett år är ca 100 ^iglm^ i de tomma trillinghusen. Det 
är 1,5 gånger lägre än målsättningen som uppnåddes redan efter ca 180 dagar. Även två av de 
icke A-märkta™ husen i Kyrkängen nådde ner till målsätöiingen 150 ^.glm^ efter 330 dagar. 

Det ena möblerade huset hade en normalt låg halt av flyktiga organiska ämnen medan det andra 
hade 2,3 gånger högre än förväntat. Detta kan delvis förklaras med nya möbler men även 
kemikalier som vanligen förekommer i rengöringsmedel har upptäckts. 

Ett hus av de icke A-märkta™ husen på Kyrkängen hade en hög halt av flyktiga organiska 
ämnen i inneluften. Huset har målad glasfiberväv i stället för tapeter och platsmålade 
fönstersnickerier i stället för fabriksmålade. Huset målades strax före slutbesiktningen. 

Inflyttade och möblerade hus har visat på högre halter av kemiska ämnen i inneluften. Påverkan 
från de boende har endast mätts i två hus och endast vid ett tillfälle, det är därför ej möjligt att 
dra några generella slutsatser. 

I de allergikeranpassade tt^husen var radondotterhalten lägre än 50 Bq/m-̂  och aminer kunde 
inte påvisas i inomhusluften. 

Luftomsättningen i Talldalens A-märkta™ hus låg mellan ca 0,6 - 0,9 (oms/h). 

13.3 Slutord 
Svenska bostäder har internationellt sett låga nivåer av flyktiga organiska ämnen. Man blir inte 
sjuk av så låga nivåer men personer som är överkänsliga kan få irritationer. 

Det är alltid bra att sträva mot låga kemiska halter i inneluften men hur lågt skall vi gå? Vanliga 
prefabricerade trähus ur standardsortimentet som i Kyrkängen, kan klara målsättningen efter 
vissa smärre modifieringar. Trillinghusen är just sådana vanliga prefabricerade standardhus 
som är "modifierade" redan från början. 

Ett prefabricerat ttähus som endast har gips och papp innanför diffusionsspärren och som 
utrustats med ett filtterande, rengömingsbart ventilationssystem, har alla förutsättningar att få 
en bra inneluftkvalitet. Men det gäller att välja rätt leverantör av färg och inredning. Nya 
lågemitterande produkter testas nu på olika laboratorier och en snabb självsanering pågår. 

Ingen innelufUcvalitet blir bra om inte den boende gör sitt. De flesta allergiker är mycket 
medvema om tobaksrök, kemiska emissioner från möbler och textilier och vikten av att städa. 
Städbarhet är viktigt både för pollenallergiker och andra allergiker. Damm och partiklar som 
bärare av allergener inöesserar allt fler forskare. 

Vi byggare kan hjälpa till att göra bostäderna mer lättstädade kanske inte enbart för allergiker
familjer utan även för de dubbelarbetande familjer som idag ställer krav på ett hus med enkelt 
underhåll och snart kanske även ställer krav på städbarhet. 
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3.0 A«4'̂  

1 O 

Figur Bilaga A.4 Gaskromalogram. 



sidan 40 

Tute/920310 

Q 

ö. O «a-<l- o 

ty
OO

BF
O 

3 
M 

< 
Q 
y 

1 o ao 
' 1 • • 1 • ' 

3 O 40 

o 

Figur Bilaga A.5 Gaskromatogram. 

KK6/920325/265 

• 

3.0e^ 

1 . O a ' O -

1 I 
I 

/ i 

1 O 20 30 •40 

Figur Bilaga A.6 Gaskromatogram. 



Allergikeranpassade trähus. Trillinghusen i Talldalen. 

KK7/920325/265 

sidan 41 

1 .0«<4-

• l ä ! 

t 

i 

3 
5 

I 

•o 

1 

• 

• I 

Si 

i 

ta 

— I — 
1 O 20 30 

Figur Bilaga A.7 Gaskromatogram. 

Kute/920325 

3.0«.4^ 

1 .o*«^ 
t i ^ ^ A h H l U l mkl. LIM MtlUI M. tit-. 

i 
i 

1 o 20 30 

Figur Bilaga A.8 Gaskromatogram. 



sidan 42 

TAl/921118/370 

3.0«>-4̂  

O -

| ] l l i l l 

1 O 3 O 

O 

Figur Bilaga A.9 Gaskromatogram. 

TA2/921118/370 

1 O SO 3 O 40 

Figur Bilaga A. 10 Gaskromatogram. 



Allergikeranpassade trähus. Trillinghusen i Talldalen. 

TU3/921118/350 

sidan 43 

1 

O 

i i 
i t 
il 

i H . . I »J 

1 O 20 30 -10 

Ii 

a 

Figur Bilaga A. 11 Gaskromatogram. 

TU4/921118/350 

3.0«»4^ 

O -

-i 
i 

i -4 
1 i i l l i 

Vi 

i 
I ̂  

iLu_jj4*Au rfH^ ÅiJilJwauLu—II I l i t Ml f I J M 

1 O 30 -i o 

Figur Bilaga A. 12 Gaskromatogram. 



sidan 44 

Tute/921118 

O -

i 
j ^ i . m . _ J i tiii.i i t i . i i . i« 

1 o 20 30 -40 

o 
H 
O 

n 

Figur Bilaga A. 13 Gaskromatogram. 

KK7/921118/503 

'T. o 

O -

7 
i l i i 

Q. «a. 

i M W i L j L U L i . 

1 O 20 30 

o 
•-i o 
t», 
f-t 
o 

Figur Bilaga A. 14 Gaskromatogram. 



Allergikeranpassade trähus. Trillinghusen i Talldalen. 

KP2/921118/79 

sidan 45 

1 .Oa4^ 

O -

i l 
i 
' I 

f if 

i i 
i 

I 
•3 

1 O 2 0 3 0 -4.0 

Figur Bilaga A. 15 Gaskromalogram. 

Kute/921118 

1 .0<9.4r9 

O -

s 

1 o SO 3 0 -4.0 

H 
O 
H 

g 
O 
H 
O 

i 
i 

o 
(i. 

O 

i 

i 

Figur Bilaga A. 16 Gaskromalogram. 



sidan 46 

Nollprov med PFTE-propp/921118 

il 

1 o 20 30 •4. O 

(k 

H 
O 

Q 

U 

Figur Bilaga A. 17 Gaskxomaiogram. 

Nollprov med mässings-propp/921118 

G.Oe'4-

1 . O e ^ 

O -

1 o so 3 0 •40 

o 
fri 
«0 
H 
O 

i 
H 

u 

Figur Bilaga A. 18 Gaskromatogram. 



Detta digitala dokument 
skapades med anslag från 

Stiftelsen Nils och Dorthi 
Troédssons forskningsfond 

Trätek 
I N S T I T H T H T F O R T R A T K K N I S K F O R S K N I N G 

Box 5609, 114 86 STOCKHOLM Åsenvägen 9, 553 31 JÖNKÖPING Skena 2, 931 87 SKELLEFTEy 
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 67 Telefon: 036-12 60 41 Besöksadress: Bockholmsvägen 
Telefon: 08-14 53 00 Telefax: 036-16 87 98 Telefon: 0910-652 00 
Telefax: 08-11 61 88 Telefax: 0910-652 65 


