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För att få en indikation på luftkvaliteten är det 
bra att utföra mätningar regelbundet i montrar, 
magasin och förvaringslådor. Verktygen för att 
undersöka luftkvalitet är ofta små och diskreta. 
Luftburna föroreningar som ur bevarandeperspek-
tiv bör undvikas på museer finns i Vårda väl-bladet 
Luftkvalitet: Luftföroreningar i museimiljö. 

Enkla metoder för att påvisa emissioner

Metoder för att påvisa nedbrytande gaser som 
kan utföras av museipersonal är till exempel 
 AD-remsor, direktavläsbara provtagare, korrosions-
kuponger och korrosionsdataloggrar. 

AD-remsor (A-D Strips, acid detection strips) är 
små pappersremsor som ändrar färg av sura gaser, 
men de ger ingen information om vilka gaser eller 
vilken koncentration.

Provtagare är behållare, vanligen rör eller puckar, 
som fångar olika luftföroreningar. Dessa är ofta 
specifika för särskilda ämnen. De finns varianter 
där resultatet kan läsas av direkt på till exempel 
en display (kallas för direct-read). Koncentrationen 
läses av mot en färgskala. Provtagarna kan vara 
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I det här Vårda väl-bladet finns information om metoder och utrustning för att mäta nedbrytande 

luftföroreningar i montrar, utställningssalar och magasin.

antingen passiva eller aktiva. De passiva tar upp 
föroreningar genom diffusion i det befintliga luft-
flödet, medan de aktiva kopplas till en pump som 
får luft att strömma genom provtagaren. En passiv 
mätning kan ta flera dagar, en aktiv mätning tar 
några minuter.

Korrosionskuponger är metallremsor som reage-
rar med luftföroreningar. Ett billigt sätt att kon-
trollera luftkvaliteten är att placera ut lösa remsor av 
koppar, silver och bly i ett utrymme och med jämna 
mellanrum kontrollera om det uppstår korrosion. 

Metallkuponger (silver, bly, koppar) fästa i en silikonpropp för enklare 
hantering. Proppen placeras i en monter eller förvaringsutrymme för 
att övervaka luftkvaliteten. Metallkupongerna är 3,5 x 1 centimeter. 
Foto: Elyse Canosa. 

Luftföroreningar i museimiljö

Testa material för emissioner 

Testa inomhusluft för emissioner

Aktivt kol för att minska emissioner

AD-remsor för att upptäcka sura gaser

Materialval med hjälp av Oddytest

I sex Vårda väl-blad finns information om vanliga 
luftföroreningar och om hur man kan arbeta för 
att upptäcka och minska dem: 

https://www.raa.se/hitta-information/publikationer/varda-val-blad/
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Den som utför kontrollen behöver tolka resultatet 
och göra en egen bedömning av hur bra eller dålig 
luftkvaliteten är. Korrosion på silver och koppar 
orsakas vanligen av sulfider, klorider och oxider. 
Bly korroderas av organiska syror som ättiksyra och 
myrsyra. Arbete med bly är reglerat i arbetsmiljö-
lagstiftningen. Hantering av bly kräver användning 
av personlig skyddsutrustning. Allt avfall, exem-
pelvis förbrukad personlig skyddsutrustning, ska 
hanteras som miljöfarligt avfall. Läs mer om bly i 
Vårda väl-bladet Bly i samlingar. 

Det finns instrument med inbyggda metall-
kuponger där man kan avläsa  korrosionsmängden 
digitalt, de kallas för korrosionsdataloggrar,  
atmospheric corrosion monitors och atmospheric  
corrosion sensors.

Laboratorieanalyser

Luftkvaliteten kan utvärderas med hjälp av externa 
laboratorier. Det kan vara lämpligt när det inte 
räcker att påvisa nedbrytande gaser och man vill 

veta mer om vilka ämnen som förekommer samt i 
vilken koncentration. En sådan analys kan också 
vara nästa steg om nedbrytande gaser har påvisats 
med en enklare metod men där källan inte kan 
identifieras. 

Provtagarna fungerar på samma sätt som de 
direktavlästa, passivt eller aktivt, med skillnaden att 
de skickas till laboratorium för analys. Laboratoriet 
tillhandahåller en provtagare som museet placerar 
ut och skickar tillbaka när provtagningen är klar. 
Även korrosionskuponger som analyseras på labo-
ratorier finns att tillgå. Vanligen gör laboratorier 
dessa undersökningar för industriella sammanhang, 
men det finns även företag som erbjuder denna 
tjänst specifikt för museer. Förslag på riktvärden 
för nedbrytande gaser finns i rapporten Strategies for 
Pollutant Monitoring in Museum Environments, s. 14.

Olika företag använder olika benämningar på sina 
tjänster och produkter, till exempel: corrosion classifi-
cation coupons, reactivity monitoring coupons, corrosion 
monitoring coupons och reactivity monitoring services.

På bilden ses en arkivbox i plast ovanifrån. I lådan finns även en AD-remsa (a) och en passiv provtagare i form av en puck (b) för att 
undersöka luftkvaliteten. Foto: Elyse Canosa.
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Metoder för att mäta luftföroreningar.  
Med ”ämnesspecifika resultat avses om mätmetoden kan påvisa en särskild typ av gas. Information om specifika 
produkter finns i rapporten Strategies for Pollutant Monitoring in Museum Environments, i bilagorna I och II.

Metod

AD-remsor

Direktavläsbara 
(direct-read) 
provtagare

Metallkuponger

Korrosions-
datalogger

Provtagare för 
laboratorieanalys

Korrosions-kuponger
(corrosion coupons)

Ungefärlig kostnad 
(2019)

cirka 400 kr för  
250 remsor

mellan 10 och  
1 500 kr per 
provtagare

minst 100 kr för ett 
ark på 5 x 5 cm

minst 10 000 kr  
per mätare

mellan 100 och  
2 000 kr för en 
provtagare 
samt analys

cirka 300 kr för  
ett set kuponger 
samt analys

Provtagningstid

en dag till sex  
veckor 

för aktiva 
uppsamlare: mellan 
tio sekunder och  
15 minuter
för passiva upp-
samlare: mellan  
tio minuter och  
två dygn

upptagning 
sker kontinuerlig

upptagning 
sker kontinuerligt

aktiv: mellan tio 
sekunder och 
åtta timmar
passiv: mellan 
15 minuter och  
fyra veckor

en till tre månader

Ämnesspecifika 
resultat

nej

ja

nej

nej

ja

nej

Påvisar förekomst av

ättiksyra och 
andra sura gaser

aldehyder, ättiksyra, 
myrsyra, ammoniak, 
vätesulfid, väteklorid, 
kvävedioxid, ozon, 
svaveldioxid, olika 
flyktiga organiska 
ämnen (VOC)

ättiksyra och myrsyra, 
sulfider, klorider och 
oxider

ättiksyra och myrsyra, 
sulfider, klorider och 
oxider

aldehyder, ättiksyra, 
myrsyra, ammoniak, 
vätesulfid, väteklorid, 
kvävedioxid, ozon, 
svaveldioxid, olika 
flyktiga organiska 
ämnen (VOC)

sulfider, klorider  
och oxider

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-5935


Tänk på följande vid kontroll av luftkvalitet

• Ingen metod kan påvisa förekomsten av alla typer 
av föroreningar. För en fullständig utvärdering 
av luftkvaliteten behövs flera sorters provtagare. 
Ofta väljer museer att mäta förekomsten av ett 
specifikt ämne som är särskilt bekymmersamt. 

• Föremål kan påverkas av mycket låga koncentra-
tioner föroreningar som vissa mätmetoder inte 
har tillräcklig känslighet för. Om luftkvaliteten 
ska utvärderas där mycket känsliga föremål för-
varas, är det lämpligt att samråda med den som 
tillhanda håller provtagare. 

• Om museet inte har möjligheter att mäta luftföro-
reningar, kan regelbundna tillståndskontroller av 
föremålen hjälpa till att indikera om luften kring 
föremålen kan vara nedbrytande. Objektets aktu-
ella tillstånd jämförs då med tidigare tillståndsrap-
porter och med bilder tagna på objektet för att se 
om det har skett några förändringar. Läs mer om 
tillståndsdokumentation i Vårda väl-bladet Flytta 
föremål: tillståndsdokumentation. 

Ordlista

Emissioner. Luftföroreningar i form av gaser som 
avges från material, exempelvis konstruktions-
material, inredning, emballage eller museiföremål. 

Korrosion. En kemisk reaktion där ett material 
 påverkas exempelvis av gaser eller fukt. Rost på 
järn är ett exempel på korrosion. 

Luftföroreningar. Gaser och partiklar som kan 
bildas utomhus eller inomhus och som kan vara 
skadliga för hälsan eller nedbrytande för material. 

Tillståndskontroll. En dokumenterad besiktning av 
ett föremål för att kontrollera att inga nya skador 
har uppstått. 

VOC (Volatile organic compound). Flyktiga organiska 
ämnen. 

Referenslitteratur

Canosa, Elyse & Norrehed, Sara. 2019. Strategies 
for Pollutant Monitoring in Museum  Environments. 
Visby, Riksantikvarieämbetet. http://urn.kb.se/res
olve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-5935 (2019-12-04).

Image Permanence Institute. 2001. User’s guide for 
A-D Strips. Rochester, Rochester Institute of 
Technology. 

Grzywacz, Cecily M. 2006. Tools for Conserva-
tion: Monitoring for Gaseous Pollutants in Museum 
 Environments. Los Angeles, Getty Publications.

Fjaestad, M. 2010. ”Studie av  inomhusmiljön 
i museer och historiska hus.” I: Bevarande 
inom husmiljö?: Neutrala material i museimiljö. 
Fjaestad, Monika (red.). Stockholm, Sverige: 
Riksantikvarie ämbetet, s. 15–25. http://urn.kb.se/
resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-3438 (2019-12-14).

Detta blad ingår i en serie för råd om vård och förvaltning av kulturarvet. 

Artikeln är licensierad med CC BY där inget annat anges. 
www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/

RIksantikvarieämbetet 
Box 1114, 621 22 Visby
Tel: 08-5191 80 00
E-post: vardaval@raa.se
www.raa.se

Pu
bl

ic
er

at
 ja

nu
ar

i 2
02

0

https://www.raa.se/hitta-information/publikationer/varda-val-blad/
https://www.raa.se/hitta-information/publikationer/varda-val-blad/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-5935
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-5935
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-3438
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-3438

