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Sammanfattning
Ozon är en av de så kallade växthusgaserna. Ozonskiktet i stratosfären skyddar
jorden från solens strålning medan marknära ozon är skadligt för organiskt
material. I inomhusluft anses ozon vara en luftförorening. På grund av sin oxidativa
verkan används ozon för att sanera obehaglig lukt i byggnader och från rök och
mögelskadat material. Förstudiens enkätundersökning visar att tillstånd till sanering
med ozon i kulturhistorisk miljö sällan ges av länsstyrelserna. Det saknas dock
uppgifter om i vilken grad luftrenare och liknande ozonalstrande aggregat
installeras i kyrkor och kulturhistoriska byggnader eller vilken verkan de har på lång
sikt. Konservatorer har i regel bäst kunskap om ozonets skadliga effekter på olika
material enligt enkäten, men allmänt finns ingen större kännedom om effekterna av
ozon som saneringsmetod eller i luftrenare. I rapporten ges ett referat på nationell
och internationell forskning på området, och ozonets verkningar förklaras ur kemisk
synpunkt. Rapporten föreslår ett antal områden för framtida forskning och
metodutveckling när det gäller sanering.
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Inledning
I en förstudie om ozon som saneringsmetod inom kulturmiljövården har enkäter
riktats till länsstyrelser, stift, museer och konservatorer. Förstudien stöder tidigare
uppfattning att ozon är ett ämne som är skadligt för kulturhistoriskt material och
därför bör undvikas. Att ozonsanering skulle vara vanligt förekommande i Sverige
när det gäller konst- och kulturhistoriskt material har inte kunnat påvisas. Oroande
är att förstudien visar att det förekommer initiativ till att använda sig av ozonets
oxiderande verkningar i olika former av luftrenare, som marknadsförs gentemot
kyrkor och kulturhistoriska miljöer.
Förstudien pekar på ett antal områden som behöver undersökas vidare för att
klargöra huruvida ozon kan användas i någon form av behandling av konst - och
kulturhistoriskt material. Det gäller framförallt vid vilka halter en exponering för
ozon från till exempel luftrenare, leder till förnimbara skador på olika material. Det
gäller vidare vid vilka halter och under vilka förhållanden luftrenare kan fungera för
att verksamt rena luft i lokaler där människor vistas. Det råder osäkerhet om det
verkligen är ozongas som alstras och som används vid saneringar. Det kan inte
uteslutas att saneringsbranschen i sin marknadsföring bidrar till denna osäkerhet.
Det finns också en stor osäkerhet vad gäller resultaten av ozonsanering, trots att
litteraturen stöder argumentet att ozon är skadligt för nästan allt material, möjligen
sten undantaget. Det är därför viktigt att reda ut begreppen.

Bakgrund och syfte med projektet
Varje år sker bränder i Sverige med sot- och vattenskador som följd. Den globala
uppvärmningen riskerar att öka antalet översvämningar och orsakar även i övrigt
fukt – och mögelskador. Museiföremål, inventarier i kyrkor och andra kulturobjekt
skadas årligen. För att sanera rök- och mögellukt, som uppstår vid sådana skador,
har man inom saneringsbranschen använt sig av ozon vid behandling av stoppade
möbler, hemtextil och kläder. Behandlingen sägs ge goda resultat och bidra till att
minska de ekonomiska förlusterna vid katastrofer. När det gäller föremål av stort
konstnärligt eller kulturhistoriskt värde ställer sig saken något annorlunda. Ozon,
en reaktiv gas som av saneringsbranschen ibland marknadsförs som ”aktivt syre”,
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kan skada organiskt material. Enligt litteraturen i ämnet konservering har till
exempel blekning av färger och korrosion av metaller påvisats, men det saknas
övergripande forskning kring ozonets verkningar på kulturhistoriskt material som
saneringsmetod i Sverige och även internationellt. Ozonbehandling antas ha
använts för luktsanering av kyrkotextilier och museiföremål, men i vilken omfattning
är inte dokumenterat. Inte heller finns en samlad dokumentation av eventuella
skador på sanerat material.
Syftet med detta projekt har varit att i en förstudie utreda förekomst, användning
och frekvens av ozonbehandling för kulturhistoriskt material samt ge en analys av
saneringsfirmornas medel och metoder. Hur vanligt är det att skyddade föremål
och byggnader behandlas med ozon? I vilken utsträckning förekommer det att
länsstyrelserna ger tillstånd till detta? Förstudien ska, om den visar på bruk av
ozonbehandling av föremål skyddade enligt Kulturminneslagen, kunna vara
utgångspunkt för ett projekt där man med naturvetenskapliga metoder analyserar
dessa behandlingar.
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Kortfattad teori och metodikdiskussion
Enkäter
För att få en uppfattning om ozonsanering av kulturhistoriskt material är vanligt
förekommande riktades en enkät till museer, bibliotek och arkiv, länsstyrelser,
Svenska kyrkans stiftsantikvarier, hembygdsförbund, konservatorer,
saneringsfirmor och övriga aktörer inom kulturmiljövården. I förstudien har enkäter
även riktats till två försäkringsbolag med huvudsaklig inriktning på kulturhistoriskt
material Hembygdsförsäkringen (Hembygdförbundets försäkringsbolag) och
Svenska Kyrkans Försäkrings AB.
Enkäten som var kortfattad sändes ut i två varianter. En sändes ut per e-post via
Nordiska konservatorförbundets (NKF-S) e-postlista till landets konservatorer,
Riksförbundet Sveriges museer och till alla stift. Svar erhölls från 47 informanter.
Knappt 70 % av de svarande hade inom ramen för sitt arbete kommit i kontakt med
sanering av konst- och kulturhistoriskt värdefulla föremål som skadats av brand,
fukt eller mögel. Av dessa nämnde sju stycken (15 %) att ozon varit den metod
som använts. Den andra enkätvarianten riktades till länsstyrelser och sändes ut till
länsantikvarier eller motsvarande på samtliga länsstyrelser. Svar erhölls från 10
informanter. Enbart i ett fall kände man till att ozon använts – i detta fall
mögelsanering av orglar. Att man avstått från att svara kan ha berott på bristande
kännedom om denna saneringsmetod –ett antagande som visade sig stämma vid
de uppföljande intervjuerna.
Eventuell förekomst av ozonsanering har inte kunnat belysas tillräckligt av
enkäterna, som därför i flera fall följts upp med fördjupande telefonintervjuer och
studiebesök. Till exempel framkom det, särskilt vid telefonsamtal till dem som inte
svarat, att det finns brist på kunskap på länsstyrelserna vad gäller olika
saneringsmetoder.
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Enkäterna visade, trots de få svaren och enkätinstrumentets brister, tydligt på den
osäkerhet som råder om ozonbehandling som saneringsmetod och om olika
luftreningsmetoder. Konservatorerna är de som haft störst kännedom till ozonets
skadliga verkan.

Analyser
Enligt förstudiens plan skulle en undersökning av analysmetoder och av den aktiva
substans som används vid saneringen ingå i studien. Det finns dock vissa
svårigheter att genomföra regelrätta analyser. Vanligtvis uppmäter man
koncentrationer av ozon inom processrelaterad industri och vattenrening. Det finns
därför gott om instrument anpassade för att mäta ozonhalten i vätskor på
marknaden. För att mäta halten ozon i luft finns idag också en mängd olika
instrument från olika tillverkare. Flera av instrumenten har mätområden som är
relevanta för att momentant undersöka koncentrationen av ozon i luft, även vid en
ozonsanering. Dessa typer av elektroniska givare kan då användas för att försöka
beräkna den totala exponering ett saneringsobjekt utsätts för.
När man sanerar ett utrymme eller ett föremål med ozon finns flera parametrar att
ta hänsyn till, för att få den effekt av saneringen som önskas. Två faktorer som
direkt påverkar resultatet av saneringen är koncentrationen av ozon och
exponeringstiden. Eftersom halten av ozon vid en sanering med största
sannolikhet kommer att variera kraftigt över tid, måste man utföra många
mätningar kontinuerligt för att få en korrekt uppfattning av den totala exponeringen
av saneringsobjektet. De faktorer som påverkar koncentrationen av ozon i luft är
inte bara luftfuktighet, partikelhalt och temperatur utan även mätavståndet från
generatorn kommer att vara en viktig parameter i ekvationen. Eftersom ozon är ett
så reaktivt ämne kommer dessutom saneringsobjektets art att avgöra hur mycket
ozon som reagerar med ytan på objektet, varvid de uppmätta ozonhalterna
kommer att visa stora variationer under saneringen. Man kan här beskriva två
exempel. En kort tidsbegränsad sanering med hög ozonhalt, kanske i ett ozontält,
av ett objekt, där behandlingen upprepas till dess att målet uppnåtts. Det andra
exemplet är att objektet behandlas kontinuerligt med en generator som alstrar en
mindre mängd ozon. I diskussioner med tillverkare och sanerare framkommer att
båda dessa metoder och allt däremellan används inom branschen. Det är därför
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inte möjligt att ge fullständiga rekommendationer för hur en sanering med ozon
skall genomföras generellt. När man sanerar med ozon kommer omständigheterna
kring saneringsobjektet att vara så varierade att det blir svårt att anpassa en
standardmetod för varje situation. Detta faktum är än mer tydligt då vi diskuterar
sanering av kulturarv.

Produktinformation
Inom ramen för förstudien har en sammanställning av produktblad och reklam från
saneringsfirmor gjorts. Informationen är ofta otydlig och svår att verifiera. I de
flesta fallen är den snarare en form för marknadsföring än faktaförmedling.
Otydligheter i försäljningsinformationen om luftrenare och andra produkter i denna
kategori av saneringslösningar gör det troligen svårt för förvaltare av
kulturarvsmiljö att välja och för beslutsfattare på länsstyrelser att tillstyrka en
saneringslösning som är passande för kulturhistoriskt material.
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Projektets huvudsakliga resultat
och effekter
En fullständig rapport är under utarbetande. Förstudien föreslår att rapporten bland
annat ska ligga till grund för uppdatering av olika handböcker som kan ge ökade
förutsättningar för kulturvårdens experter att ge råd till förvaltare och ägare.Genom
detta kan de och beslutsfattare inom kulturmiljövården nå en större kunskap om
olika former av ozonsanering. Kunskapsbaserade anvisningar och råd om
restvärdesräddning och sanering leder till att värdefullt kulturhistoriskt material kan
bevaras bättre. Rapporten är också avsedd att ge underlag till fortsatta
forskningsinsatser på området.

Resultatens placering i förhållande till nationell och
internationell översikt av tidigare forskning i ämnet
För att förstå och dokumentera ozonbehandlingens omfattning idag nationellt och
internationellt genomfördes en litteratursökning och sammanfattning av
forskningsläget, huvudsakligen inom ämnet konservering. Litteraturen i ämnet är
inte omfattande men samstämmig. Ozon beskrivs generellt som en luftförorening.
Sammanfattningsvis kan sägas att man i konserveringslitteraturen, nationell såväl
som internationell, är överens om att ozon är ett starkt oxiderande medel som inte
bör komma i kontakt med konst- och kulturhistoriskt material. Några forskare sätter
ett gränsvärde så lågt som noll även om man vet att detta inte är möjligt. Det kan
dock ses som ett tecken på hur allvarligt man ser på förekomsten av ozon i
känsliga miljöer. Flera forskare varnar för olika typer av elektronisk apparatur, till
exempel elektriska luftrenare, som kan alstra ozon i kulturhistorisk miljö och därför
inte bör användas där. Ozon påverkar och skadar inte endast allt organiskt
material utan även metaller.
En fråga från Barbara Appelbaum på Conservation DistList (ett internationellt
diskussionsforum för konserveringsfrågor) öppnade i april 2010 för en internationell
diskussion om ozon som saneringsmetod. Trots att hennes uppfattning sedan
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länge varit att ozon är ett starkt oxiderande ämne och att därför ozonsanering inte
bör användas för att sanera konst- och kulturhistoriskt material, ville hon i detta
forum för konservatorer diskutera möjligheten att använda ozon för att eliminera
röklukt från sot – och brandskadade föremål av ringa värde. Hon efterlyser
information om vilka märkbara förändringar eller skador man rimligen kan förvänta
sig. Av diskussionen framgår att kunskap och vetenskaplig underbyggnad saknas
vad gäller ozonets effektivitet och verkan vid olika halter och exponeringstider.
Flera inlägg uppmanar till forskning och undersökningar i ämnet. I sin
slutkommentar framhåller Appelbaum att eftersom behovet och intresset för
medverkan av konservatorskompetens vid restvärdesräddning ökar, kommer fler
konservatorer att ställas inför alternativet att använda sig av ozon eller någon
annan form av saneringsmetod, som kan vara skadlig för materialet men ändå kan
tänkas komma till användning, framför allt av ekonomiska skäl. En mekanisk
sanering tar längre tid och är därför mera kostsam.
Forskning i ämnet ozonsanering av konst- och kulturhistoriskt material är
internationellt efterfrågad. Debatten i Conservation DistList stämmer väl överens
med förstudien där man i enkäterna uttrycker liknade frågeställningar.

Resultatens relevans för kulturmiljön, kulturarvet och
kulturmiljöarbete
Förstudien ingår tillsammans med andra aktiviteter i utvecklingen av
verksamhetsområdet ’Risk och säkerhetsarbete’ på Riksantikvarieämbetets
förvaltningsavdelning. Den är bland annat avsedd att ligga till grund för en
återkommande uppdatering av Handbok i restvärdesräddning (RVR).
I samband med detta ska råd och riktlinjer riktade till förvaltare och beslutsfattare
på länsstyrelser utarbetas i form av ”Vårda väl blad”.

Kvarstående arbetsinsatser
En 25-sidig slutrapport med bilagor, där man bland annat kan studera enkätsvaren,
är nu under bearbetning och kommer senare att läggas ut som PDF på
Riksantikvarieämbetets hemsida, tillgänglig för intresserade inom
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kulturmiljövården. En översättning till engelska är önskvärd särskilt med tanke på
den internationella efterfrågan på forskning kring ämnet. En plan för analyser av
skadat eller oskadat material som behandlats av ozon och förslag till andra
lösningar av saneringsfrågan bör tas fram.
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