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PM 
Luftkvalitet/Lukt inom och kring fastigheten.  

Bakgrund 
Vid samråd inom Sundbybergs Stad har fråga från sakägare uppkommit gällande oregelbunden 
doftspridning från eller kring fastigheten Päronet 2.  

Syfte 
Syftet med utredningen är primärt ej att kontrollera om någon av verksamheterna i fastigheten bedriver 
tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. Utan enbart att utreda orsaken till denna doftspridning 
och att ta fram förslag på åtgärder för att undvika denna doftspridning.  
 
 

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen i Sundbybergs kommun(se bild nedan).  
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Inom fastigheten finns 4 stycken verksamheter: 

• Ursviks mekaniska AB: Mekanisk verkstad, verksamheten har låg sannolikhet för påverkan på 
luftkvalitet 

• Stockholms Lackcenter AB: Lackerfirma, verksamheten har hög sannolikhet för påverkan på 
luftkvalitet. Verksamheten är ej tillstånds- eller anmälningspliktig. 

• Isaxons Pulverlackering AB: Lackerfirma, verksamheten har hög sannolikhet för påverkan på 
luftkvalitet. Verksamheten är anmälningspliktig. 

• Sanitets Sanering Relita AB: Sanitetssanering, verksamheten har låg sannolikhet för påverkan 
på luftkvalitet 

 
Platsbesök har vid 3 tillfällen skett hos respektive företag. Vid platsbesök 1 har följande information 
framkommit: 
 
Stockholms Lackcenter AB har ett väl fungerande system för ventilation av lackeringsmedel och 
använder ej tvätthall/avfettning. 

Isaxons Pulverlackering AB har ett väl fungerande system för ventilation av lackeringsmedel och 
använder tvätthall/avfettning. 
 
Enligt information från Sanitets Sanering Relita AB upplevs doftspridning kring fastighet endast vid 
blåst. 
 
Vid platsbesök 2 samt 3 gjordes en genomgång av utsläpp från samtliga frånluftsdon som är 
placerade på tak samt en översyn av ventilationssystemen. Se översiktsbild nedan. 

 

Vid detta platsbesök framkom via inspektion att frånluftsdon som betjänar tvätthall för Isaxons 
Pulverlackering släpper ut samma typ av doft som boende uppmärksammat vid samråd. Nedan visas 
bilder på frånluftsdonet.  



Päronet 2, Grahamsvägen, Sundbyberg  2016-01-12 
Luftkvalitet Version 2 

Briab Brand & Riskingenjörerna AB  3 (7) 

 

Bild på tak  

 

Bild på tak  

 

Bild på frånluftskanal från tvätthall inne i lokal. 

 

Vid inspektion av frånluftsflöde från tvätthall bedömdes kastlängden (den längd som flödet har innan 
hastigheten är samma som yttre lufthastigheten) vara omkring 1 – 2 meter. 

Tvätthallen använder sig av Perkloretylen. Enligt säkerhetsblad från Swed Handling AB [1] har 
perkloretylen en halveringstid på några timmar till fjorton dagar beroende på väderleksförhållanden. 
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Bild tvätthall med arbetsstation för avfettning Bild frånluftsfläkt som betjänar tvätthall, 
anslutning till reningsverk är urkopplad. 

Bild på skadad ledning som betjänar reningsverk Bild på ledning mellan tank och reningsverk. 

Vid inspektion av reningsanordning för tvätthallen framkom att reningsanordning som skall rena 
frånluft från tvätthall var urkopplad samt att ledning som betjänar reningsanordning var skadad. 

Detta innebär att orenade ämnen från tvätthallen kommer ut via frånluftsystemet.  

 

 

  

Anslutningar 
bortkopplade 
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Vinddata [2] för närområdet påvisar att det främst är 3 vindriktningar som är rådande, Nordväst, 
Nordost samt Sydost. 
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Spridning av lukt. 
Spridning bedöms ske enligt följande. 
 
Vindstilla förhållande: Perkloretylen lägger sig som en dimma på byggnadens tak då taket omges av 
väggar i 3 väderstreck. När vinden tilltar kommer perkloretylenen som är uppblandad med luft att föras 
iväg med luften beroende på den vindriktning som råder. Det blir således ett samlat utsläpp. 

Se Illustration nedan 

 
Vindstilla förhållanden 

 
Vid blåst kommer ingen större mängd av perkloretylen att ansamlas utan luften kommer att späda ut 
perkloretylen till doftfri koncentration. Det är vid övergång mellan vindstilla och blåsiga förhållande som 
besvärliga punktutsläpp kan ske. 

 
Vinden tilltar. 
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Rekommendationer. 
För att undvika doftspridning ska frånluftsfläkt som betjänar tvätthall förses med en skorsten alternativt 
en jethuv som har en minsta längd resp. kastlängd på två gånger den högsta väggen som ansluter mot 
taket.  
 
Reningsanordning ska återanslutas fackmannamässigt dessutom ska dess funktion kontrolleras av 
auktoriserad fackman inom området.  
 
Om dessa åtgärder genomförs är det Briabs bedömning att omgivningens luftkvalitet med avseende 
på luktspridning från fastigheten kommer att vara mycket god samt att ingen spridning av 
perkloretylen kommer att ske till närliggande omgivning. 

Referenser: 
 
[1]: Swe Handling AB, Säkerhetsdatablad Perkloretylen 

[2]: windfinder.com, Mätstation Hässelby/Lambarö 
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