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"Risken att bli sjuk ökar med 120 procent"

TISDAG 3/7 2001

et råder nu mycket stor samstämmighet bland forskare om
att det finns samband mellan
fukt I byggnader och negativ!!
hälsoetreJrter. Problemen uppstår hos bådevuxnaoch b.arn lalla typer av
byggnader, såväl bostäder som skolor eller
BJldra lokaler.
Detta framgår av den försia tota1gransk.
nlngen någonsin' av oUka vetenskapliga
studier som behBJIdlar' trågan. Granskningen har gforts av FolkhälsoInstItutet
och omfattar svensk och internationell vetimskapUg dokumentetlon Inom blBJId 11!1'
nat medicin, teknik, statistik, epidemiolog) och kemi. Avsikten har varit atl €å en
samlad bUd av den Jqmskap som finns på

D

oinrådet, vUkath8.rsaknats hittills.

Farsta totalgranskningen någonsin av olika
vetenskapliga studier av byggfusk och
fuktskador ISverige och utomlands visar ått
människor so", vistas i byggnader med
fuktproblem löper40tlll120,procentstörr~
risk att drabbas av astma, Infektioner och
andra hälsobesvär. En rad aktuella exemp.el
på fusk och slarv visar att vi inte kan lita på
~~_,

byggbranschen. Därför måste samhället
agera och ge byggsektorn direktiv som
garanterar att Ingen drabbas av ohälsa på
grund av att vistas Inomhus, kräver Gunnar
Ågren, Statens folkhilsoinstltut och Ove
Bengtsberg, Svenska byggnads.arbetareförbundet,1 en granskning till regeringen..

att byggandet kBJIske på ett sätt som med.
ger acceptabla arbetsfdrhåUBJlden och att
tillräcklig tid ges 'för att liyggandet ska
kunna ske med kvalitet.
, Denhaga,byggtakten,
på grjlndliV pressa.
debyggtider, ir enstelld bidragande orsaktIll
itt byggnildsarbetsra laper stor riskeit'drabbas av arbetsolyckor och filrsUtnlngsskador.
,

gång under sin tid Iyr-

kat skeilas d pas. .drt att de .Jukskriv..
Bera en evtiobyggned,"rbetarekfararavett
arbetaloda fram tillpen.lon.dlgln. TIlldetta

~~;,~!~W!"~,~:'".'~C'i~'~

kommeratt dem som tvlngu /u.ka och .Ii....
VIofta mardållgtev åt! Inta få utRIraett brael"

bete. Medhinsyn till 8tt
100000 byggnadsarbitsre

'

,

dit

finn. omlafng
har fnlgln om

bYlllllakten
avaevlrdbetydelaeurongene",1I
folkhll...ynpunkt.
:
Med granskningen som underlag vågar
vi nu säga att vi vet att prob1amen b6rjar
med fusk och fukt, och sluter med ohälsa.
Den slutsatsen ar tillräcklig fi:lratt Iiraftfullii.polltlska initiativ ska vara motivera.
de. Detta uteSluter självfallet Inte behovet
avforl9ttforskn1ng
förattmer exaktkJar.
lägga vad I de fuktiga husen som orsakar
olika typer av hälsoproblem. Exempelvis
är det Inte bevisat, liven om det iii' en vanlig uppfattning, att problemen beror på
viixt av mögel. Men det viktigaste är att I
15rsta bBJIdeIlminera grundorsaksn; fusk
och fukt.

'

Mycket'peker'på att den samlade sam.
hällsekonomlska kostnadon för ohälsa till
föijdav t\1ktIga husöverstigervaddetskul.
lo kosia att bygga rätt från börjal\;Hlttills
har denna aspekt Inte /!gnats särsllild stor
uppmlirksamhet och vi kBJI änhu bara
göra BJltegBJIden om vad fusk eUer medvetet risktegBJ1de I byggBJIdet koster det
svenska samhället ur etl hälsoekonomIskt
perspektiv.
.
Beräkningar I USA visar att de' sam.
hällsekonomlska
kosInaderna
!<Ir sj1!k'
frånvaro, medicinsk vård och sänkt pro.

duktlvltet är mångfalt högre än merkost:

Varjeåromkommer,mellan
fe.mochtioflygg.
nadsarbetare'lJobbet.l.Angt
mer In verannan

"r riknamod attnagon

Graneknlngen visar bland annat att minnl.
skor eom vlsteel byggnadar mod fuktproblom
laper40tlll120 procentatane risk att dl'8bbas
av ..!ma, luftvlgelnlektfonllr och andra hal.
sobesvir, jämfört med om nian vistes I"tone.
lokalar. En ennen vlktfg elutsete ir att det är
Juat fukt I byggnaderna eom ligger bakom att
bland ennat sfukdomsalstrande kvaleter, ma.

gelochbakteriertrad...

e-post

DETBI!HOVS'
OKADKUNSKAPbland läkarna
"om'

,.',

naderna 15r att redan från börjBJI bygga "I.';;
väl fungerande byggnader. Till detta kom::'<:-:',O;
mer kosInaderna 15r att I efterhBJId åtgär. .' ,',
d!! fukt och fuktskador I byggn!l4erpa; Det
finns godaskälatt göra enmotsvarande bei'iiknlng I Sverige.
"
,
IN GRUNDLAGGANnE
ORSAKtlUattfuktpi-o- ' .J!!yggfusk,Hagbyggtaktbidrartillfua~ochfuktekådor.
Cen lol"a kostnaden för ohälsa över..~lger
blem uppsbir lir hårt pressade QyggtJdcr.
>laddet skulle kosta alt bygga rält 'rån ,ba~an'.Det är en aspekt sl1m
inteuppmärksammats,
het~~
Det leder till slarv och fusk I b:i8gai;äet.
det I larmrapporten.
',..,,"
'''''.
Svenska byggnadsarbetare
ger många
~
.~:~~,
.~\.
vtttnesmål om hur exempelvis golvkonnit torka, eller0111
felaktigakonstruktio- gentreprenörerochdesombeställerpro- ~iäuare'av byjjgprojekt,
att,lBJ1dels
bygg.
struktloner Inte får tid att torka ut ordent.
ner eIleromdåUgtrnaterlal somf6rreller
jektan 15r att den allt mer uppskruvade
nadsarbetarelntevillVaraDtedomattbygligt Innan de täcks med plastmattor eller'
senare leder tIUatt vattenläckage uppstår.
byggtaktankBJI'orsakadessa effekter.Ny.
ga hussOJIi'möglar.I brev~tvädjar Bygglindra täta material, eller om våta v~ggar
, SvenskåbyggnadsarbetarfBrbundethar
lIgenfQrklaradeByggnadsI ett öppetbrev
nads omait be~tällapw.1samband med att
som byggs över oChf6rsluts innaii'dli'1iun.
igenom åren gång pågång varnat bådeb~.
till'poUttkerochbeslutsfattare, som är beprojekteiiuppharidIasska fdrsäkra sig om

.

"

,

'-"j'

1.nnem1Ij8nsbetydelse, 15r hälso-

effekter.'Byggarna behöver I sin tur bättre
kunnande om hur hälsor!skeruppstår
och
kBJI15rebyggas. Inte minst med hänsyn tIU
ått fuktrelaterade problem kBJI ha aln or.
salt! attrisker IlItt15rbises. Ett exempel är
liusdammskvaJster som är en viktigt or.
s8k till allergi på många atällen I världen.
Dessa små spIndeldJur ~äver t\1ktIg miUö
för att överleva.'
,
Vid ventUation enligt de normer som
gäller 15r svenska bostäder (halva mäng.
den luft omsätts per timme) bUr luften 15r
,

torr vintertid ror att kvalstren skall överleva. Detta visades bland annat I en studie
vld~11nska
Institutet I slutet av sjuttio.
talet. Man fann då I stort sett Inga kvalster.
EIt decenniumsenaragjordos en ny studie
I Slockholm och man lenn kvalster I 40 procentav6IImtilgabostäder samt! BOprocentav
enplanssmåhus.Orsakenir att den fukt som

finne I byggnaden etennar kvar på grund av
denminskade ventilationen,som Ir enföljd av

vlljenattsporaonorgl.

,

Det har snart gått två decennier sedBJI
de fuktrelaterade hälsoproblemen I bygg.
nader började diskuteraS på aUvar"främst
I samband med de problem som främst or.
sakades av nytspackelsom Inte hunnittor.
!ta. Om byggföretegen och beställarna haft
tillräckl1gt, staIkt Intresse, eller tillräck.
IIgt kraftfulle. regler att föij.. hade vii dag
förhoppningsvis kunnat mtnnas fusk och
fukt som något I det 15rgångna.
INGMBYGGINDUSTRIN
PlNN' kunskap om
hur man bygge;r 15r att undvika fuktproblem. Det finns Insikt em riskerna med
fuktproblem ocli aUtfijr hög byggtakt. .Exempelvls har Skanska ett seriöst program
15r aUergipreventlvt byggBJlde. Ändå kom.
mer gång på gång nyaexåmp!!ipå fusk och
s1aiv. Fuktskandalen 1 SkBJIskas bostads.
projekt Hammarby sjöstad och mögelproblemenlModernamuseeis
nya byggnadär
två av de senaste 1 raden av flagninfa exempel.
.
Detta visir ett vllnto kan iJtapå att bygg.
brånachen./llIv kfarar att hanteraprobiimol
Dirfilr miste 6IImhllletage...
Det ftnj1S också många som I efterhaild
t;fllnar på attdet slarvas ochfuskas. Dit liör
exempelvis farmaceutisk Industri, 15reteg
I byggnillhbranschen
och byggnadsskadekonsulter. Det vore g)vetvls msrvett1gtom
de summor som I efterhand mAste satsas
På att åtgärda fukt och ohälsa i stället BJIvilndes 15r att fdrebygga problemen. Exempelvis att hälsokonsekvenserna
av.en
byggnad mAste grBJIskas och godkännas
aV en oberoende pari Innan byggandet
sker och att kontroller sker under byggtiden.
!Wgerlngen har tagit et! nertal Colkhälsopollt1ska initiativ de senaste åren. Ofta
har det utaver de rent mänskliga, llvskva.
lltetsmässlga aspekterna f'upnils ett samhällsekoqomlskt perspektiv bakom lnitla.
tiven. Bägge dessa as,pekter är högst ratevBJIta I fråga om byggBJIdet. Regeringen
bör därf6r 15r sin egen trovärdighets skull
ta Initiativ till att byggsektorn ges nya, kla.
ra och ändamå1senIJga direktiv som säker.
ställer att aUa som bygger. bor. arbeter och
vistas I byggnader kan' göra det/a utBJI att
riskera ohälsa,
Gunnlr Agren
Ove Bengtsberg

