God bebyggd miljö

Seminarium
30 maj, Stockholm

Nationellt kompetenscentrum för sunda hus
– en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö
Miljömålet God bebyggd miljö syftar till hälsosamma och
trivsamma byggnader. Det finns god kunskap om hur hus
skall byggas och förvaltas för att inomhusmiljön skall bli
bra. Trots det finns det ett stort antal fuktskadade och
dåligt ventilerade byggnader som orsakar omfattande
hälsoproblem. Samhällskostnaderna för sjukdom, förlorad
produktivitet och för sanering samt renovering av byggnaderna är stora!
Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus kan
- göra befintliga kunskaper tillgängliga om vad som krävs
för en god inomhusmiljö
- samordna kunskapsspridning till viktiga målgrupper
- sprida information som har stöd i forskning och beprövad
erfarenhet
- stimulera utvecklingen av kunskap
Vid detta seminarium får Du ta del av
Boverkets kartläggning av omfattningen av skador i våra
bostadshus.
En inventering av vilken forskning som behövs om sambandet mellan inomhusmiljö och hälsa.
Vilka satsningar man gjort i Finland för att komma till rätta
med fukt- och mögelskadade byggnader.
Våra planer på ett nationellt kompetenscentrum för sunda
hus.
Välkommen!
Arbetsgruppen för ett Nationellt kompetenscentrum för
sunda hus.
Över en miljon svenskar uppger att de har symtom
som de anser beror på inomhusmiljön
En tredjedel av svenska bostäder har fukt- och mögelskador som påverkar inomhusmiljön
40 % av skolorna har fuktskador 30 % av skolpersonalen upplever problem med damm, smuts och instängd, dålig luft

Plats
Grillska huset, Riddarsalen
Tid
11:30-15:30
Anmälan via länken senast 22 maj
Vi bjuder på lunchsmörgås och dryck.
Utebliven avanmälan debiteras.

Program
11:30

Registrering - lunchsmörgås och dryck

12:00

Inledning
Berndt Stenberg, Umeå universitet

12:10

Så mår våra hus
Olle Åberg, Boverket
Resultat från regeringsuppdraget BETSI om byggnaders
tekniska status och innemiljö

12:40

Behövs det mer kunskap?
Anna Sander, IQ Samhällsbyggnad
Om forskningsbehov för uthålligt samhällsbyggande

13:10

Bensträckare

13:30

Kunskap - ett botemedel
Juhani Pirinen, Miljöministeriet i Finland
Om Fukt- och mögeltalko, en stor satsning mot fukt- och
mögelskador

14:15

Så kan vi sprida kunskap om inomhusmiljö och hälsa i 		
Sverige!
Berndt Stenberg, Umeå universitet
Om planerna på ett nationellt kompetenscentrum

14:45

Avslutande diskussion och frågestund

15:30

Avslut

Antalet anmälda arbetsskador på grund av bristande
inomhusmiljö ökar
Att åtgärda fuktskador enbart i våra småhus beräknas
kosta 91 miljarder kronor
Fukt- och mögelskador i Finland beräknas årligen orsaka samhällskostnader på 1,5 - 3 miljarder euro

Arbets- och miljömedicin

