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Nyhetsbrev nr 66
SWESIAQ’s vår-/årsmöte 27–28 mars
Hög tid att anmäla sig!
Läs allt du behöver veta om vårmötet på
SWESIAQ’s hemsida. Det pågår under
hela torsdagen 28 mars och avslutas
med vårt årsmöte. Där kan alla delta eftersom SWESIAQmedlemskap är obligatoriskt för vårmötet. Om du inte redan
är medlem blir du det enkelt genom att fylla i ansökningsblanketten samtidigt som du anmäler dig. Det kostar 250 kr
men sedan är hela vårmötet gratis!
Kom gärna dagen innan. På eftermiddagen kl. 14:45 visar
RISE sina laboratorier för byggnadsfysik och fuktsäkerhet,
mikrobiologi, kemi samt upplevelselabbet med ljud- och
ljusmiljö. OBS! Begränsat antal, anmäl intresse när du
anmäler dig till vårmötet.

2019-03-07
Krypgrundsluftens påverkan på inomhusmiljön
Som jag tidigare beskrivit i nyhetsbrev 64,
deltar jag i ett Formasfinansierat forskningsprojekt på Chalmers tekniska högskola om spridning av föroreningar med luftläckage
genom byggnaders klimatskal. Ett intressant område är
transport av föroreningar från krypgrunden. Krypgrunder är en vanligt förekommande grundkonstruktion i Finland såväl som i Sverige. Grunden ventileras
oftast med naturlig ventilation och ibland mekanisk
ventilation.

Välkomna!

Hemsidans Dokument och länkar
Nu lägger vi upp dokument och länkar om innemiljö
på hemsidan. Där finns rapporter, regler, institutioner
mm. En del är på engelska. Innehållet ska redovisa någorlunda etablerade kunskaper. Via ”Nyhetsbrev”
kommer du åt en lista med innehåll i gamla brev.
Vi behöver din hjälp! På Dokument och länkar finns en
knapp där du kan komma med förslag till förbättringar.

Tre nya stödföretag!

Vi tackar och är glada över att flera företag vill stödja
oss och uppskattar att SWESIAQ finns som en oberoende organisation i inomhusmiljöfrågor. Men vi är inte
beroende av företagens stöd – inte ekonomiskt eller på
annat sätt. Vi varken stödjer eller bedömer de tjänster/
produkter som stödföretagen tillhandahåller. Information om stödföretag finns på hemsidan under Medlemskap. Fler stödföretag är välkomna!

Principskiss för luftflöden i en byggnad med mekanisk frånluftsventilation och krypgrund (från Airaksinen m.fl.; 2003)

Krypgrunder kan under sommartid bli problematiska,
eftersom luften utomhus är varmare och fuktigare än i
krypgrunden. Detta medför att fukt kan transporteras
in i krypgrunden genom ventilationen och att relativa
fuktigheten i krypgrunden höjs. Detta kan leda till mögelpåväxt i krypgrunden och transport av mögelsporer
upp till innemiljö om otätheter finns i golvbjälklaget
ovanför krypgrunden. I Chalmersprojektet används
främst koldioxid för att spåra läckagevägar men i en
finsk studie används de faktiska mögelsporerna för att
spåra luftläckage från en krypgrund till inomhusluften.
I studien som heter Microbial contamination of indoor air due
to leakages from crawl space: a field study (M Airaksingen m.fl.
2003) har förekomsten av mögelsporer mätts utomhus,

i krypgrunden samt i innemiljön. Mätningarna genomfördes i 8 byggnader (däribland 2 skolor och 2 förskolor) under olika tidpunkter på året (januari, februari och
maj). Samtliga byggnader hade krypgrund som ventilerades antingen mekaniskt eller naturligt.
De tre vanligaste mögelarterna som återfanns i undersökningen var Acremonium, Penicillium och Cladosporium. Resultaten visade att halter av sporer i krypgrunden generellt var lägre under vintern (mindre mögeltillväxt vid kallt väder) jämfört med sommaren och
att korrelationen mellan höga koncentrationer i krypgrunden och höga koncentrationer i innemiljön varierade med sporart. Mätningarna visar att det för Acremonium finns ett samband mellan höga halter i krypgrunden och höga halter inomhus. Det finns inga typiska källor till Acremonium i innemiljön vilket tyder på
att sporerna transporterats genom otätheter från krypgrunden till innemiljön. Höga halter av Penicillium i
innemiljön korrelerade inte med höga halter i krypgrunden. Anledningen antas vara att Penicillium har
flera vanligt förekommande källor inomhus.
I en av byggnaderna, som ventilerades med frånluftsventilation, mättes dessutom tryckskillnaden över
bjälklaget. Som högst var tryckskillnaden 17 Pa med
högre tryck i krypgrunden. Mätningar av luftflöden visade även att det finns en koppling mellan luftomsättningen i bostaden/skolan och luftomsättningen i krypgrunden så att om luftomsättningen ökades i bostaden
ökade även luftomsättningen i krypgrunden. I flera av
byggnaderna gick dessutom all utgående luft från
krypgrunden genom bjälklaget upp till innemiljön. Endast vid enstaka tillfällen finns det ett luftflöde från
krypgrunden till utomhus och detta uppkommer vid
blåsigt väder. Den övergripande slutsatsen av undersökningen är att byggnader med krypgrunder i kombination med mekanisk frånluft är en riskkonstruktion
och att balanserad ventilation är rekommenderad.
Fredrik Domhagen, SWESIAQ-stipendiat och doktorand vid Chalmers Tekniska Högskola, avdelningen
för Byggnadsteknologi

SWESIAQ Debatt: Checklista för
självdragsventilation i flerbostadshus
Självdragsventilation har den besvärande egenskapen
att systemeffektiviteten är beroende av yttre faktorer,
främst väder och årstid. Att adekvat utvärdera något
som inte är stabilt över tid ställer krav utöver det vanliga. En checklista för utvärdering av sådan ventilation
kan därför ge stabilitet i utvärderingarna.
SWESIAQ står bakom metodikrapporten Råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem (2017). I en bilaga tar man upp den
inspektionsmetodik av självdragsventilation som är
vanlig inom miljö- och hälsoskyddsinspektionen.

Emellertid förändras kunskapsläget och metoder utvecklas och befintliga skrivningar måste förnyas. Det
är dags att se över denna bilaga. Carolina Faragunas
avhandling Självdragsventilation i flerbostadshus, förutsättningar och möjliga förbättringsåtgärder (2017)
och standarden SS-EN 16211:2015 Luftbehandling –
Fältmetoder för mätning av luftflöden ger anledning
till att utarbeta en helt ny bilaga.
Man bör skilja mellan checklista, avsedd för avprickning (”check”), dvs. att man har fått med allt och metod
som föreskriver hur ett förfarande ska gå till och vad
som krävs för att uppnå syfte och önskvärda kvalitetskriterier. För eget bruk har jag tagit fram en checklista
för utredning av självdragsventilation i flerbostadshus.
(bifogas sist i nyhetsbrevet) Den bygger på följande:
•
•
•
•

Tekniken, befintlig och möjliga förbättringar.
Användningen – hur brukaren använder tekniken.
Underhållet – i vilket skick tekniken är.
Uppdraget – hur det är utformat och stämmer
överens med brukarnas erfarenheter.
• Vilka slutsatser man kan dra av förutsättningarna
för tilluft, frånluft, systemeffektivitet, störningsrisker och brukarnas kunskaper/hantering av olika påverkansmöjligheter.
• Mätningar: mätstrategi, mätmetoder och instrumentstatus.
• Hur representativa aktuella mätningar kan bedömas
vara för aktuella frågeställningar.
En checklista kan fylla flera funktioner. En funktion är
att beställare av uppdrag (och mottagare av resultatet)
ska kunna förstå vad som krävs i en utredning. Checklistan kan då underlätta att både tillfredsställande informera/ge relevanta råd till uppdragsgivaren och genomföra uppdraget på ett professionellt sätt.
Mycket i självdragsventilationen är situationsbundet.
Det gäller speciellt de mätningar som kan bli aktuella.
En generell checklista brukar man därför komplettera
med egna checklistor när det gäller mätstrategi och
mätmetoder.
SWESIAQ behöver förnya bilagan i sin metodikrapport – den nuvarande är helt överspelad i det rådande
kunskapsläget. Förhoppningsvis kan min ansats då
vara till hjälp i detta förnyelsearbete.
Mats Johansson, tekn. lic. och arbetshygieniker

Lars Ekberg svarar
Lars ledde den grupp som tog fram ventilationsråden
Det låter mycket positivt med ett initiativ till att
vidareutveckla ventilationsråden. Det är helt i linje
med det som står i förordet till råden: - att det är ett
levande dokument som ska uppdateras efter hand. Jag
håller dock inte med om att den nuvarande bilagan om
självdragsventilation skulle vara ”helt överspelad i det

rådande kunskapsläget”. Kunskapsläget är i stora drag
detsamma nu som 2017, då den första versionen av
ventilationsråden publicerades. Den arbetsgrupp som
tog fram de råden gjorde ett gediget jobb inom ramen
för den tid och de resurser som då stod till buds. Det
vore mycket bra om det nu finns en vilja till nya krafttag. Jag välkomnar att ventilationsråden vidareutvecklas, gärna med fokus just på checklistan för utredning
av självdragsventilation.
Lars Ekberg

Vilka är hypoteserna i svensk innemiljöforskning?
Tankar inspirerade av SKL:s rapport ”God innemiljö
– Samhällsdebatt och kunskapsutveckling”
Människor har i alla tider mått dåligt av vissa luftföroreningar inomhus. Men startpunkten för den nuvarande
debatten om innemiljöproblem och deras orsaker skedde för snart 40 år sedan när begreppet ”Sick Building
Syndrome” (SBS) togs fram som en sammanfattning
för vissa besvär som man upptäckt blivit vanliga i vissa
byggnader. Rapporten God innemiljö – Samhällsdebatt
och kunskapsutveckling från SKL ger en överblick över
det mesta som hänt i Sverige inom detta område och
under dessa 40 år. Tyvärr – i det stora hela är det ingen
framgångssaga som beskrivs.
Eftersom problemen tycktes ha uppstått i anslutning
till olje-/energikrisen några år tidigare misstänkte man
att orsaken kunde ha att göra med att man börjat bygga
husen tätare och med minskad luftväxling, dvs. två åtgärder som höjde koncentrationen av olika luftföroreningar inomhus. Det blev då naturligt att börja mäta
olika typer av luftföroreningar i innemiljön och söka
efter samband mellan dessa och förekomsten av
”SBS”. Tyvärr har denna typ av forskning hittills inte
kunnat ge någon förklaring till ”SBS”. Man har under
lång tid, och i flera stora undersökningar, misslyckats
med att hitta tydliga samband mellan VOC-, TVOC-,
MVOC- eller mögelsporhalter och ”SBS”. Man har
inte heller lyckats förstå vilka luftföroreningar som
orsakar att människor mår dåligt i fukt- och mögelskadade byggnader eller när plastmattor limmas på
fuktig betong. En annan tidig hypotes var att den ökade
förekomsten av ”SBS” skulle vara en förklaring till den
samtidigt ökade allergiförekomsten i samhället. Inte
heller denna hypotes fann man något stöd för.
En betydande del av de ”sjuka” husen var drabbade av
fukt- och mögelskador. SKL:s rapport nämner inte de
viktiga kunskapssammanställningarna av forskningsstudier rörande fukt- och mögelskadade byggnader.
Den första stora sammanställningen togs fram av
WHO 2009 och fann tydliga epidemiologiska samband
mellan fukt- och mögelskador och olika preciserade
ohälsosymtom. Även om man fortfarande inte vet vilka

luftföroreningar det handlar om eller känner till mekanismerna (hur exponeringarna påverkar människokroppen), så finns här en utgångspunkt för fortsatt
forskning när det gäller en stor grupp av drabbade
byggnader och brukare.
Verkligheten har inte haft tid att vänta på att forskningen ska hinna ikapp. I princip ständigt pågår i Sverige
utredning och sanering av fukt- och mögelskadade
byggnader – ofta med lyckat resultat. Innemiljöutredare och sanerare utgår från att brukarna i de fukt- och
mögelskadade husen exponeras från ohälsosamma
luftföroreningar och eliminerar därför källan – de fuktoch mögelskadade byggnadsdelarna. Inte alla saneringar lyckas – alla innemiljöutredare och alla saneringsföretag är inte erfarna och kunniga. Men tillräckligt många för att det för mig ska verka uppenbart att i
de fukt- och mögelskadade husen emitteras hälsopåverkande luftföroreningar som i princip borde kunna
mätas. Flera kunskapssammanställningar (inte heller
nämnda av SKL) har också visat på samband mellan
låg luftväxling och olika typer av ohälsa/sänkt produktivitet/sjukfrånvaro. Låg luftväxling kan rimligen inte
ses som annat än en indikator på allmänt förhöjda halter av – i princip – mätbara luftföroreningar.
Men det verkar som dessa rapporter och vetskapen om
framgångsrika saneringar inte tycks vara tillräckligt för
att alla ska tro på luftföroreningar från fuktiga eller dåligt ventilerade byggnader som orsak till ohälsa.
Redan tidigt på 80-talet gjordes uttalanden om att det
inte fanns enkla orsaker till ”SBS”, problemen var
”multifaktoriella”. För mig är det oklart vad man menade/menar med detta, antagligen att det inte är tillräckligt med förekomsten av någon typ luftförorening
för att besvären ska uppstå – det krävs dessutom något
annat, framförallt en ökad individuell känslighet.
Med SBS-symtom menas sådana
symtom som är vanliga i sjuka hus
Enkät visar om
huset är ”sjukt”

Vad menas med
SBS-symtom?

Miljööverkänslig?
Lyssna på patienten!

Vad menas med
ett sjukt hus?

Kognitiv
beteendeterapi

Ett sjukt hus är en byggnad där brukarna
har en överfrekvens av SBS-symtom
Individfokus räcker inte – Ut ur ekorrhjulet!

Men detta är ju självklart och gäller alla sjukdomar!
Om jag är förkyld och nyser i ett rum kommer inte alla
i rummet också att drabbas av förkylning, utan bara ”de
mest känsliga”. Trots detta försöker jag att minimera
de andras virusexponering genom att nysa i armvecket.
Men när man vill förklara uppkomst av ”SBS” – och

eftersom man inte lyckats spåra orsaksfaktorer i form
av enkelt mätbara luftföroreningar – vill man i vissa
kretsar förflytta intresset –– från luftföroreningarna till
den överkänsliga individen. Man har börjat intressera
sig för en grupp personer som är särskilt miljökänsliga.
Forskning vid bl.a. Umeå universitet har visat att de
som är känsliga för t.ex. lukter, ofta dessutom är särskilt känsliga för annat, t.ex. buller. Man har visat att
stress kan orsaka/förvärra sådana symtom som ingår i
”SBS” och fört fram hypotesen att de olika symtomen
beror på inflammation i olika delar av kroppen vilka i
sin tur utgör individens försvar mot exponeringar som
upplevs som hotfulla. Upplevelsen av hot kan förmedlas av luktsinnet eller kemestetiska sinnet (trigeminusnerven). Men hoten/stressorerna kan även förmedlas
på annat sätt, t.ex. när individen via media eller på annat sätt får (sann eller falsk) information om att en viss
miljö är skadlig – oavsett om den verkligen är skadlig.
Detta kallas noceboeffekt, motsatsen till placeboeffekt.
Dessa forskningsresultat är viktiga – men inte tillräckliga som förklaring till ”SBS”.
Eftersom man inte lyckats mäta luftföroreningshalter
som mått på den hälsopåverkande miljön i en byggnad
har man fört fram nödlösningen Örebroenkäten. Om
många klagar är byggnaden ohälsosam! Jag tycker att
Örebroenkäten kan ge en bra bild av ohälsoläget hos
brukarna i en byggnad. Däremot är den inget bra mått
på själva byggnadens egenskaper.

Avslutningsvis: All vetenskaplig forskning bör utgå
från hypoteser om verkligheten som sedan kan testas.
Men ofta redovisas inte hypoteserna. Detta gäller även
i SKL:s sammanställning av 40 års svensk innemiljöforskning. I rapportens sista kapitel – Var står vi nu? –
saknar jag hypoteser och tankar om framtiden. SKL:s
rapport ger en bra bild av 40 års osäkerhet om orsaker
till innemiljöproblem.
Varför inte – på vanligt vetenskapligt sätt – börja ställa
upp hypoteser om olika typer av innemiljöproblem,
fundera över källor, luftföroreningstyper, mekanismer
och hälsoutfall? I tabellen till vänster har jag skrivit
upp vad jag (mest som exempel, andra kan säkert göra
detta bättre) tror att vi borde intressera oss för.
Källa
(grundorsak)

Luftförorening
(miljöfaktor)

Mekanism
(Vad händer i
kroppen?)

Hälsobesvär
(symtom)

Genom att para ihop misstänkta källor med motsvarande misstänkta luftföroreningar, mekanismer och
hälsobesvär i figuren ovanför kan man ställa upp flera
olika hypoteser som sedan kan testas. För att kunna
ställa upp bra hypoteser kan det krävas bättre kemisk/
mikrobiologisk förståelse av vilka ämnen
som kan emitteras från olika typer av källor.
Anders Lundin

På gång inom innemiljöområdet
18–19 mars i Stockholm

Källor
• Fukt- och mögelskadade byggnader
• Täta mattor (plast/linoleum) limmade
på fuktiga betonggolv
• Låg luftväxling i relation till antalet
människor i en lokal
• Låg luftväxling i relation till totala ytan
i en lokal
• Vissa djur och växter (allergener)
• Gamla tilluftsfilter
• Gamla heltäckningsmattor
• Kopiatorer/laserskrivare
• Klorfenolimpregnerade byggnadsmtrl
Mekanismer

Luftföroreningar - Koncentrationer normala vid innemiljöproblem
•
•
•
•

Partikelbundna luftföroreningar
VVOC, SVOC, aldehyder
Specifika toxiska VOC?
Radikaler och andra mer svårmätbara luftföroreningar
• Koldioxid (indikator, ev. även direkta effekter över ca 1000 ppm)
• Allergener (kvalster-, katt- osv.)
• Kloranisoler
och
luktande
ämnen

Samarrangemang med SWESIAQ. Du som är
registrerad som medlem får 15 % rabatt!
Läs mer och anmäl dig här.
27–28 mars 2019 i Borås
SWESIAQ:s konferens och årsmöte

Samarbete med Högskolan i Borås och RISE.
Gratis för registrerade SWESIAQ-medlemmar.
Läs mer i början av brevet!
9–10 april i Stockholm

Hälsobesvär

• IgE-medierade (vanliga) allergiska
reaktioner mot specifika allergener
• Andra immunologiska reaktioner
• Irritativa slemhinnereaktioner
• Lukt och irritation triggar försvarsreaktioner
• Allmäntoxiska reaktioner

Ability Partner: Inomhusmiljö 2019

• Astma
• Slemhinneirritation (ögon, näsa,
luftvägar, ev. mag-/tarmsystemet)
• Allmänbesvär (huvudvärk, trötthet, mm)
• Hudbesvär

• Allmänna stressreaktioner: sociala, psykiska, psykosociala förhållanden, andra
miljöfaktorer som buller, värme/kyla, drag, belysning mm

Underlag för hypoteser, se högerspalten!

Teknologisk Institut: Inomhusmiljö 2019

Samarrangemang med SWESIAQ. Du som är
registrerad som medlem får 15 % rabatt!
Extra rabatt vid anmälan senast 15 mars.
Läs mer och anmäl dig här.
18-22 augusti 2019 i Kaunas, Litauen
The built, natural, and social environments: Impacts on exposures,
health and well-being

Vetenskaplig konferens som samarrangeras av ISIAQ
och International Societies of Exposure Science, ISES.
Läs mer: http://isesisiaq2019.org/ .

Säkert har du funderingar över mycket inom innemiljöområdet. Skriv ned dina tankar!
Informera om aktiviteter som är på gång eller intressanta rapporter som du läst eller skrivit!
Skriv till nyhetsbrevet@swesiaq.se

Om du vill avbryta din prenumeration på nyhetsbrevet: Skriv till nyhetsbrevet@swesiaq.se

Bilaga till nyhetsbrev 66.
Förslag från Mats Johansson – En ny bilaga 4 som skulle ersätta den
nuvarande i SWESIAQ´s Råd vid utredning av ventilationssystem i
byggnader med innemiljöproblem

Bilaga 4
Checklista för utredning av självdragsventilation
Syftet med en checklista är avprickning (”check”) av att man har fått med allt som krävs/rekommenderas, i det här fallet utredning av funktionen hos självdragsventilation i flerbostadshus.
Syftet med en metod är däremot att föreskriva hur ett förfarande skall gå till och vad som krävs för
att uppnå syfte och önskvärda kvalitetskriterier. (Exempel på metoder, se bilaga 2 i
huvuddokumentet).
Självdragsventilation har den besvärande egenskapen att systemeffektiviteten är beroende av yttre
faktorer, främst väder och vind. Hur utvärderar man något som inte är stabilt över tid? I praktiken
gäller frågan hur nära en (statistisk) sanning man kan komma om man anstränger sig inom rimliga
gränser.
I huvuddokumentet görs två viktiga konstateranden (sida 14) gällande självdragsventilation:
”Självdragsventilation är tvärt om vad många tror den mest komplicerade ventilations-typen …”.
Detta indikerar att här krävs en kompetent utredare med både kunskap och erfarenhet.
”Det krävs kunskap av den som nyttjar byggnaden för att en självdragsventilation ska fungera
tillfredsställande.” Detta indikerar att det här handlar om mer än att bara utreda och mäta befintligt
system.
Varför då en checklista om det hela bygger på kunniga och erfarna utredare? En checklista kan fylla
flera funktioner. En funktion är att beställare av uppdrag och mottagare av resultatet ska kunna förstå
vad som krävs i en utredning. Eftersom självdragsventilation har andra egenskaper än helt teknikstyrd
ventilation kan uppdraget behöva se annorlunda ut och kräva kompetens utöver det vanliga.
Den som mera i detalj vill skaffa sig kunskap om självdragsventilation kan t ex studera Faragunas
rapport om självdragsventilation i flerbostadshus (se litteraturlistan i huvud-dokumentet).
Notera att tillsynsmyndighet kan (med stöd av MB 26 kap. §§ 21, 22) ha andra önskemål/krav än vad
som framkommer i denna text.
Låt oss börja med tre faktorer som ger grundläggande förutsättningar för ventilationen: tekniken,
användningen och underhållet.
Tekniska faktorer är t ex tilluftsdon, frånluftsdon, överluftsanordningar, skorstenshöjd, utformning
av skorstensöppning, dragförstärkare, hjälpfläkt, köksfläkt, okontrollerade otätheter, tätningslister.
Användningen handlar om hur brukaren hanterar tekniken, t ex reglerar tilluften, undviker drag, häver
bakdrag, ändrar inställningar, kompenserar brister. Man ställer frågor till brukaren och gör
observationer på plats.
Underhållet kan ha stor inverkan, t ex avsättningar i kanaler, och ingår som en viktig del i
utvärderingen.

Kommentarer till enskilda punkter i checklistan.
1. Uppdraget.
Vad som skiljer en seriös aktör från en oseriös är att den seriöse aktören ser till (en mindre kunnig)
uppdragsgivares intressen genom att förklara vad det hela handlar om. Vad som skiljer en
professionell aktör från en mindre kompetent aktör är att den professionelle

aktören har den kunskap, kompetens och resurser som krävs för att både tillfredsställande informera
och ge relevanta råd till uppdragsgivaren och genomföra uppdraget på ett professionellt sätt. Härvid
kan checklistan fylla en uppgift vid en systematisk genomgång av aktuellt uppdrag.

2. Uppdragets relevans.
All information om verkligheten är av intresse vid en utredning. De boendes uppfattning och
erfarenheter bör därför komma med i bilden. Se även pkt 7 nedan.
Frågor att ställa kan t ex vara om fukt i badrum, kondens på fönster, lukter utifrån, eget matos, drag från
fönster och bakdrag på vintern men också om upplevd luftkvalitet, t ex instängd lukt, unken lukt, dammig
luft, fuktig luft, torr luft, stickande lukt och mögellukt.

3. Tilluft
Här finns en rad faktorer att bedöma, t ex kapacitet, reglerbarhet, placering, störnings-potential,
dragrisk. Saknas tilluftsdon får man en helt annan nivå på utredningen, där installation av tilluftsdon
innan mätningar genomförs kan vara kostnadseffektivt att genomföra.
4. Frånluft
Även här finns en rad faktorer att bedöma, t ex skorstenshöjd, utformning av skorstensöppning,
kanaldimensioner och kanalunderhåll, dragförstärkare, hjälpfläkt (med manuell eller automatisk,
intermittent drift), frånluftsdons reglerbarhet och inställning, köksfläkts påverkan.
5. Systemeffektivitet
I princip handlar ventilationen om luft in, göra nytta, luft ut. Systemeffektivitet handlar om ”att göra
nytta”, i det här fallet att ventilera (minska halterna av luftföroreningar) utan att klimatförhållandena
i bostaden försämras. Det som bör bedömas är alltså ventilations-effektiviteten i de utrymmen som är
av intresse i sammanhanget, hur luftströmmarna går, att inte kortslutningseffekter uppstår, att de
boende förstår hur det fungerar och vad som kan försämra effektiviteten, t ex om man stänger vissa
uteluftsdon eller frånluftsdon. På denna punkt har utredarens kunnande och erfarenheter stor
betydelse. Risker av olika slag bör bedömas, t ex risk för fuktproblem och risk för dragproblem.
6. Störningsrisker
Vad kan störa tilluft, frånluft, systemeffektiviteten? Hur bedöms väder, vind och årstid påverka?
Dessa bedömningar görs på plats och bygger på att ventilationsutredaren har den kunskap och
erfarenheter som krävs.
7. Handhavandet av ventilationssystemet
De boendes kunskap om hur systemet är tänkt att fungera kan ha en avgörande inverkan på funktionen
nu och över tid. (Även fastighetsägarens kunskaper spelar in.) Ett samtal med de boende ger
följaktligen en del av förutsättningarna för att ventilationen skall fungera som tänkt. Det finns flera
saker som den boende måste förstå, t ex att på vintern inte helt stänga frånluftsventil så att
skorstenskanalen blir kyls ned och ökar risken för bakdrag.
8. Åtgärder/underhåll innan fortsatt utredning.
Om nödvändiga behov av åtgärder/underhåll nu kan förutses bör detta diskuteras med
uppdragsgivaren och, om så beslutas, genomföras innan fortsatt utredning sker. Om t ex särskilda
tilluftsdon saknas kan det vara kostnadseffektivt att först installera sådana innan man fortsätter
utredningen med mätningar av olika slag. Om tilluft sker genom otäta fönster i stället för tilluftsdon
kan man inte utgå från att ventilationseffektiviteten i de olika rummen är i balans och mätning av
frånluft ger då inte de svar som krävs. Det är då bättre att installera tilluftsdon i stället för de
kostnadskrävande mätningar som då kan bli aktuella.

9. Mätstrategi.
Mätstrategi handlar om vad man vill uppnå med mätningen och bestämma vilka mätdata som krävs
för detta och vilka villkor som måste vara uppfyllda. T ex kan syftet vara att kontrollera om
ventilationen svarar mot ett visst kriterium som myndighet kräver ska uppfyllas.
Det kan finnas flera frågor att ta ställning till för att mätdata ska vara användbara för det ändamål som
mätningen är till för. Vad ska man mäta? Vilka situationer ska mätningen omfatta? När ska man mäta?
Hur många mätningar krävs för att få ett trovärdigt resultat?
I figuren nedan ser vi att drivtrycket är beroende av skillnaden mellan inomhustemperatur och
utomhustemperatur. Om temperaturen är +20 oC inomhus och utomhus är +10 oC får vi (särskilt på
plan 5) ett mycket lågt drivtryck. Om temperaturen utomhus sänks till 0 0C får vi en
temperaturdifferens på 20 oC och ett större drivtryck. Vid vilken utomhustemperatur ska man då mäta
flödena? +10 oC? +5 oC? 0 oC? -5 oC? Det beror på vad som efterfrågas. Det behöver motiveras vid
mätningen.

Ett annat exempel gäller vindhastigheten.
Vindens påverkan vid skorstenstoppen påverkar ventilationsflödet redan vid låga vindhastigheter. Flödet
ökar vid ökad vindhastighet (ejektorverkan). I prov har det visats att luftväxlingen i självdrags-system kan
öka 2-3 ggr vid en vindhastighet på 10 m/s

Skorstensdraget kan variera med upp till 50% mellan sommar och vinter.

(Källa www.exodraft.se)
Vid ogynnsamma vindförhållanden kan dock luft pressas ned i frånluftskanalen så att det bildas ett
övertryck i mynningen. Flödesriktningen i kanalen kan då vända och frånluftskanalen fungerar då som
tilluftskanal och bakdrag kan uppstå. Utformningen av skorstensmynningen (kanalmynningen) kan därför
ha stor betydelse.

Ett tredje exempel handlar om tryckskillnad p g a vindblåsning mot husets fasad.

(Källa: www.torfors.se)

Vinden orsakar ett övertryck där vinden ligger på och ett undertryck på läsidan. Vinden kan vara negativ
för systemfunktionen. Drivkraften, som vinden bidrar med, är direkt proportio-nellt mot luftens densitet
och mot kvadraten på lufthastigheten.

Det handlar alltså om att man inte bara kan komma med en mätutrustning och sätta igång att mäta,
man måste först ha en strategi för mätningarna.
Ytterligare exempel: Man kan mäta frånluftsflödena som situationen är, men man kan också vilja veta
potentialen som drivkrafterna kan ge genom att även mäta med ett fönster öppet. Man får då en uppfattning
om maximal kapacitetspotential. Detta är ofta ett önskemål från tillsyns-myndigheten.
Skall man mäta som det är eller ska man ändra (optimera) i samband med mätningen? Om vi tar t ex
tallriksventiler så beror flödeskapaciteten på hur stor öppningen är, se figur nedan (125 mm ventil). Man
kan välja att mäta som det ser ut eller att ändra till en bättre öppning, vilket val beror på syftet med
mätningen.

Mätstrategin är alltså situationsbunden och något som den seriöse ventilationsutredaren har att ta
ställning till på plats.
10. Mätmetod och instrumentstatus.
Man bör alltid kunna referera till en vedertagen mätmetod, företrädesvis då ett standarddokument om
sådant finns (t ex SS-EN 16211:2015 ”Luftbehandling – Fältmetoder för mätning av luftflöden”).
Vidare bör man även i protokollet ange när och var använda instrument senast är kalibrerade.
Stockholm stad har gett ut skriften ”Egenkontroll för fastighetsägare”. När det gäller ventilations-utredning
skriver man bl a följande: ”Felkällor ska anges, d v s vad som kan ha påverkat mätresultatet om mätvärdet
anses som avvikande. Även vilka mätinstrument som använts och när de senast kalibrerades ska framgå av
redovisningen.”

11. Mätningars representativitet.
Eftersom det är så många faktorer som kan påverka förhållandena vid självdrags-ventilation bör det
finnas en kommentar (bedömning) av hur representativ mätningen kan vara för det ändamål som
mätningen utförs.
I vårt exempel ovan representerar en kontrollmätning av systemets kapacitet vid t ex utetem-peratur 0 oC
flödena vid denna temperatur och lägre temperaturer. En mätning runt +10 oC kan däremot ur
kontrollsynpunkt sägas representera hela temperaturspannet (självdragsventilation kan på goda grunder
bedömas inte fungera som tänkt vid högre temperaturer än +10 oC). Därmed inte sagt att en mätning vid -5
o
C saknar intresse – man kan vilja undersöka dragrisker och risk för överventilering vid låga
utetemperaturer. Mätstrategiskt kan det därför vara intressant att genomföra kapacitetsmätningar både i
närheten av +10 oC och vid minusgrader.

