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Sammanfattning 
Resultatet av den analys som vi har gjort av de aktuella forskningsprojekten kan 
kortfattat sammanfattas i följande punkter: 
 

1. Vi, som är verksamma inom byggprocessen, måste ta lärdom av de nya 
forskningsresultat, som säger, att luftkvaliteten är av mycket stor betydelse för 
människors hälsa och effektivitet. Dessa kunskaper är av grundläggande 
karaktär och av central betydelse då det gäller att formulera kraven för våra 
framtida tekniska lösningar. Undersökningarna visar, att vi kan få en 
betydande förbättring av människors hälsa och effektivitet genom att öka de i 
dag relativt låga hygieniska luftflödena.  
Det är därför viktigt, att vi ställer relevanta krav på inneklimatet. Vi måste 
förstå, att den ökning av allergier och ökad sjukfrånvaro, som fortgår 
okontrollerat, måste ha en orsak. Vi inom byggnadsbranschen måste därför 
förstå, att vi har en viktig uppgift att fylla. Det finns tillräckliga bevis idag, för 
att vi ska förstå, att vi med relativt enkla medel kan förbättra hälsotillståndet 
bland dem, som arbetar inomhus. Det finns klara bevis på, att de 
hygienluftflöden, som vi använder idag, är för små. Den förbättring av 
hälsotillståndet, som erhålles genom att öka luftflödena, uppväger lätt de 
ökade driftskostnader, som detta medför.  
 

2. Vi, som är verksamma inom byggprocessen, måste ta lärdom av de stora 
satsningar, som har gjorts, för att utveckla de ventilationstekniska lösningarna 
till bättre fungerande lösningar. De stora satsningar, som har gjorts för att 
återinföra självdragssystemen, har gjorts med det vällovliga syftet att förbättra 
systemens funktion. Det finns emellertid många bevis på, att de naturliga 
krafterna ej räcker till för att vi ska få en fullgod ventilation. I flera av de 
refererade projekten har allvarliga brister kunnat konstateras. 
Även de hybridlösningar, där man åstadkommer en samverkan mellan 
fläktstyrda flöden och de naturliga drivkrafterna, har visat sig bristfälliga. 
Drag från ventilationsöppningarna, ökade ljudproblem på grund av för dålig 
isolering mot ljud utifrån och för låga luftflöden har varit några av problemen. 
Ett gemensamt problem med dessa självdrags- och hybridprojekt har varit, att 
man ej på förhand har ställt en ordentlig kravspecifikation för inneklimatet.  
Vi tycker, det är självklart, att systemen dvs. de tekniska lösningarna, måste 
anpassas efter de krav, som ställs med avseende på luftkvalitet, termisk 
komfort, låg ljudnivå, flexibilitet och människans behov av individuell 
reglering.  
 

3. De tekniska lösningarna måste utvecklas mot system, som vi vet kan uppfylla 
de krav, som vi ställer på ett väl fungerande ventilationssystem. Genom de 
forskningsprojekt som har bedrivits kring fläktstyrda lösningar, vet vi, att vi 
genom en väl genomtänkt projektering kan bemästra alla de problem, som 
finns i många av dagens fläktstyrda ventilationssystem. Det är därför 
nödvändigt, att vi tar lärdom av det utvecklingsarbete, som har skett.  
Detta medför bl. a., att vi ska kunna ge garantier, för att projekterade 
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luftflöden ska kunna innehållas under alla förekommande driftsbetingelser. 
Utredningen visar också  att vi måste införa en större flexibilitet i våra system 
och sannolikt blir det framtida utvecklingsarbetet i stor utsträckning inriktat 
på detta.  
 

4. Den kanske viktigaste slutsatsen, som vi kan dra från alla de studerade 
forskningsprojekten, är lika enkel som självklar; Vi måste se till helheten! 
Lösningar, som fungerar bra i ett avseende, är mindre bra i andra avseenden. 
Det är därför viktigt, att vi prioriterar vissa väsentliga egenskaper, som vi inte 
får göra avkall på. Luftkvaliteten inomhus är ett sådant exempel, där vi inte 
får göra avkall på de ställda kvalitetskraven. 
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Förord 
Det finns många förutfattade meningar, om hur ventilationssystemens funktion och 
dess framtida utvecklingsmöjligheter ser ut. Under decennier efter decennier har vi 
mötts av kommentarer som, att vi måste utveckla ventilationssystem, som medger att 
fönstervädring kan tillåtas. Detta är ju något helt självklart. Visst ska vi tillåta 
fönstervädring. Ett bra ventilationssystem karakteriseras av, att ett antal egenskaper 
ska vara uppfyllda, och just möjligheter för fönstervädring är en sådan egenskap. Är 
det då så illa, som detta seglivade rykte vill göra gällande? Stör vi balansen i 
ventilationssystemet, då vi öppnar ett fönster, eller är det ett falskt rykte? Nej, något 
falskt rykte är det inte. Det är t.o.m. så, att en av våra vanligaste systemlösningar 
kommer helt i obalans, om vi öppnar ett fönster. Detta är lösningar, som vi inom 
ventilationsbranschen normalt inte rekommenderar, men som väljs p.g.a. okunnighet 
samt därför att det är en enkel och billig lösning.  
Det finns emellertid en mängd tekniska lösningar, som medger att fönstervädring 
kan tillåtas. Det finns också tekniska lösningar, som även uppfyller de andra 
egenskaper, som karakteriserar ett bra ventilationssystem. Vi tycker, att det är viktigt 
att förmedla en sakkunnig information om dessa egenskaper, så att beslutsfattare i 
byggprocessen kan fatta de rätta besluten vid val av ventilationssystem. 
Vi är övertygade om, att kvaliteten på den luft, som vi andas, är av mycket större 
betydelse, än vad flertalet människor i allmänhet tror. Vi är därför bekymrade över 
den utveckling, som sker mot lösningar, där de så kallade naturliga drivkrafterna ska 
ta över ansvaret för det erforderliga luftutbytet. 
Den utgångspunkt, som vi bör ha, när det gäller att bestämma ventilationsprincip, är 
att komma ihåg ventilationens huvuduppgift, som är att skapa en bra luftkvalitet.  
Vi måste därför etablera en strategi för utformning av ventilationssystemen, så att 
förutsättningarna för att upprätthålla en god luftkvalitet inom behandlat utrymme 
kan säkerställas. Det är vår fasta övertygelse att det i dag är fläktstyrda 
ventilationssystem, som klarar denna uppgift bäst. Det är emellertid också vår fasta 
övertygelse, att vi måste förändra den traditionella uppbyggnaden av systemen till 
att bli mer energieffektiva och användarvänliga. 
Vi tycker, att det är viktigt, att den tekniska utvecklingen bygger på kunskap, logik 
och enkelhet, som gör, att vi på ett naturligt sätt får den önskade funktionen i våra 
ventilationssystem. Vår åsikt är därför att vi måste beakta det angelägna i att alltid 
sträva efter enkelhet, begriplighet och tolerans mot fel för varje teknisk lösning. 
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Syfte 
Svensk Ventilations motto har under många år varit:  
 

Alla ska få andas frisk luft inomhus 
 

Det har därför varit ett gemensamt mål för de ca. 100 medlemsföretagen att arbeta 
för ett bättre inneklimat, där människor ska kunna andas frisk luft, där de arbetar 
eller bor.  
Som ett led i denna strävan, att nå ett bättre inneklimat, har vi tagit fram denna 
rapport i samarbete med våra systerorganisationer i Finland och Norge. 
Huvudsyftet med föreliggande skrift är att redovisa, analysera och kommentera de 
forskningsresultat kring luftkvalitet och ventilationstekniska lösningar, som har 
genomförts under senare år. Syftet med detta är, att vi vill bidraga till den kunskap, 
som erfordras, för att på ett riktigt sätt kunna ta ställning i frågor,  som rör val av 
ventilationssystem.  
Vår ambition är att på ett tydligt sätt klarlägga de forskningsresultat, som 
framkommit från olika forskningsprojekt. Bland forskningsprojekten inkluderar vi 
såväl projekt kring självdrags- och hybridventilation, som projekt med fläktstyrda 
luftflöden. Vi tycker det är viktigt, att vi tar lärdom av forskningen och att vi 
gemensamt med branschens olika parter kan driva den ventilationstekniska 
utvecklingen åt rätt håll. 
 
Förutsättningar 
Vid utarbetandet av denna rapport har förutsatts, att läsaren har någon kunskap om 
olika ventilationssystems uppbyggnad. Likaså har förutsatts att läsaren har någon 
kunskap om olika klimatparametrars inverkan på människan. 
Utredningen ska därför inte ses som en lärobok i inneklimatteknik. Utredningen 
avses i stället ge den kompletterande information, som de senaste årens 
forskningsinsatser, i våra nordiska länder, har gett oss.  
Andra förutsättningar för utredningen är att inga forskningsprojekt medvetet har 
undanhållits från vår redovisning. Vår ambition har varit, att få med så många 

Faktaruta 
Medlemmarna i Svensk Ventilation är tillverkare eller installatörer av 
luftbehandlingssystem. De är spridda över hela landet och alla är experter på 
inneklimat. Med erfarenhetsutbyte och satsning på utbildning möter man de 
växande kraven från marknaden. 
Branschorganisationens - Svensk Ventilation - uppgift kan sammanfattas i fem 
punkter: 

 Främja branschens tillväxt och utveckling 
 Driva en aktiv verksamhet på det lokala planet 
 Arbeta för kompetensutveckling och lönsamhet 
 Driva för branschen viktiga frågor 
 Vara samarbetspartner inom bygg- och installationssektorn. 
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forskningsprojekt som möjligt, som vi bedömt har kunnat ge oss en ytterligare 
kunskap om hur våra ventilationssystem ska se ut. 
 
Bakgrund 
När vi talar om ventilation i allmänna termer, är det lämpligt, att vi fastlägger vissa 
fakta om lufthygien och ventilationssystemens uppgift. 
Såväl Svensk Ventilation, som våra systerorganisationer i Finland och Norge, menar 
att: 
 
Ett ventilationssystems uppgift är att bortföra de föroreningar, som alstras i byggnaden, samt 
att ersätta bortförd luft (frånluft) med ren tilluft (uteluft).  
 
Inom byggnaden produceras föroreningarna av människan med sin verksamhet, 
samt av emissioner från byggnadsmaterial och inredning. Även om bra material med 
låga emissioner genomgående kommer till användning, krävs det en luftväxling, 
eftersom det alltid förekommer emissioner från byggnad och inredning, förutom från 
människan och hennes verksamhet. Den ersättningsluft, som erfordras, ska ha så hög 
kvalitet som möjligt och tillföras rummen utan att skapa obehag för människorna. 
Ett mått på luftkvalitet, som används idag, är halt av koldioxid (CO2). Måttet 
fungerar bra i rum, som inte har andra dominerande emissionskällor än människor. 
CO2-halten kan då användas som indikator på om luftkvaliteten är tillfredsställande. 
I sådana lokaler skall en CO2-halt under 1000 ppm eftersträvas. Upplevelsen av 
luftkvaliteten beror emellertid på många andra faktorer än koldioxid. Det är t.ex. 
lukter, lufttemperatur, luftens fuktighet, partikelhalt m.m. På grund av att CO2-
halten är lätt att mäta, har denna fått bli en indikator för luftkvaliteten. 
Det finns idag inget forskningsunderlag, som visar, att vi kan sänka kravet, dvs. höja 
nivån på halten CO2 i lokaler, där människor vistas. Med tanke på de problem med 
allergier, som finns, och som har en tendens att öka med tiden, förefaller det snarast 
som om gränsvärdet borde skärpas. 
Vi måste ta mycket allvarligt på detta, att kunna upprätthålla en god luftkvalitet. Vi 
får under inga omständigheter göra avkall på luftkvaliteten till förmån för lägre 
luftflöden och därmed lägre energianvändning. Anledningen till denna 
”försiktighetsprincip” är, att vi har en kontinuerlig ökning av antalet personer med 
allergiska problem. Under de senaste 40 åren har vi haft en fördubbling av antalet 
allergiker under varje 10-års period. Denna trend måste vi försöka bryta. Ett led i 
denna strävan är, att vi, inom ventilationsbranschen, måste göra vad vi kan för att 
upprätthålla en god luftkvalitet. 
 
Folkhälsoinstitutet skrev, i ett pressmeddelande i maj 2001 angående en ny rapport 
om allergianpassning i skolor, följande: 
Medvetenheten, om hur man kan skapa sunda skolmiljöer för allergiska barn, har ökat, men 
mycket återstår att göra. Idag har en fjärdedel av landets kommuner allergianpassade 
förskolor och skolor. Det visar en kartläggning, som Folkhälsoinstitutet och Astma- och 
Allergiförbundet gjort – Allergianpassning i förskolor och skolor – En kartläggning år 2000. 
Av landets kommuner och stadsdelar har 94 verksamhet med stadigvarande 
allergianpassning, totalt 75 förskolor och 72 skolor. 
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Hur många barn/elever, som faktiskt omfattas av allergianpassning, framgår inte av 
undersökningen. Mot bakgrund av att 4 av 10 skolbarn är allergiska, är det dock endast en 
begränsad del av dessa barn, som vistas i allergianpassade förskolor och skolor. Enligt 
gällande lagstiftning ska våra skol- och förskolemiljöer vara sådana, att olägenheter för 
elevernas hälsa inte uppstår. 
Allergianpassade förskolor har funnits länge i vissa kommuner. Skolor med allergianpassning 
har det tidigare varit sämre ställt med. Många barn med allergi har tvingats öka sin 
medicinering i samband med skolstarten. Sedan några år har dock även skolor börjat 
allergianpassa verksamheten med mycket goda resultat. 
Erfarenheter från några av de skolor, som tagit särskild hänsyn till allergiska elever visar, att 
de och deras icke-allergiska kamrater har lägre frånvaro än barn i andra klasser. Det visar, att 
en miljö, som är anpassad för allergiker, är hälsosam för alla. 
 
I januari 2003 skriver Folkhälsoinstitutet, att allergi ökar kraftigt bland barn. Så 
många som fyra av tio barn bär på allergi eller astma. Det visar färska resultat från 
den kända BAMSE-studien, som leds av Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns 
landsting. 
Den stora barnallergiundersökningen innefattar 4000 Stockholmsbarn, som följts, 
sedan de var nyfödda och idag är åtta-nio år gamla. Att 40% utvecklat symptom på 
allergi och astma, är nästan dubbelt så många som förväntat, menar Magnus 
Wickman, projektledare för studien. 
 

 
Folkhälsoinstitutet har poängterat betydelsen av tillräckliga luftflöden inomhus [4] 
genom att prioritera följande åtgärder: 

•  Barns rum skall ventileras åtminstone lika bra som vuxnas! Dvs. öka 
ventilationen av barns sovrum, barnstugor och skolor. 

•  Ventilationskontroll skall inte bara vara kontroll av att anläggningen fungerar 
som tänkt, utan också att anläggningen medför erforderliga luftflöden (enligt 
vad vi nu vet). 

Faktaruta: BAMSE-studien 
Syftet med studien är att få kunskap om vilken inverkan olika 
miljöexponeringar, framför allt i inomhusmiljön, har för allergiutveckling 
hos barn. Undersökningen kommer också ge underlag för hur 
allergisjukdomar ska kunna förebyggas. 
Man hoppas kunna visa vad som ger upphov till astma, eksem och 
allergi tidigt i livet. Förhoppningen är också att kunna visa vad man kan 
göra för att barn, som insjuknar i någon form av allergisjukdom ska få så 
lindriga besvär som möjligt. 
Studien är ett samarbetsprojekt mellan Miljömedicinska enheten vid 
Arbets- och miljömedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, båda i 
Stockholms läns landsting samt Institutet för Miljömedicin vid 
Karolinska Institutet. Finansiärer är Vårdalstiftelsen, Formas, Astma och 
Allergifonden, Naturvårdsverket samt Stockholms läns landsting. 
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•  Låt inte spädbarn ligga i rum med stängd dörr och stängt fönster, om inte 
bostaden har ventilation typ FT med tilluft till alla rum. 

 
Detta är naturligtvis viktiga åtgärder och visar att Folkhälsoinstitutet ser mycket 
allvarligt på, att vi måste kunna upprätthålla tillräckligt höga luftflöden i byggnader, 
där människor vistas. 
 
Det är emellertid inte bara inneluftens kvalitet, som troligen inverkar på, om vi ska 
bli allergiska eller ej. Även om luftkvaliteten i våra tätorter förbättras, behövs fler 
åtgärder för att uppnå det generationsmål om frisk luft, som Riksdagen fattade 1999. 
Det fattades då ett beslut om 15 nationella miljömål, varav frisk luft var ett av dessa. 
Man sa att: Luften ska inom en generation vara så ren, att människors hälsa inte skadas. 
Detta innebär dock fortfarande, att den s.k. ”friska” uteluft, som vi ska tillföra 
byggnaderna med hjälp av ventilationssystemen, måste renas via effektiva filter. 
Denna bedömning gäller  för byggnader i stadsmiljön.  
 
I Uteboken [37] skriver man angående utomhusluftens påverkan på människan: 
När samhällets åtgärder inte räcker för att skydda känsliga personer mot negativa effekter av 
utomhusluften, ställer sig naturligtvis många frågan, vad de själva kan tänka på, för att 
undvika obehag och hälsorisker. 
Angående bostadens trafikexponering säger man: 
I staden är det framför allt trafiken, som genererar avgaser och virvlar upp partiklar från 
gatorna. Vid val av bostad har därför avståndet till trafiken och trafikens intensitet betydelse 
för luftföroreningshalterna i bostaden och dess omgivningar. De luftföroreningar, som finns 
utomhus, förs nämligen genom ventilationen, otätheter och vädring in i bostäderna, även om 
där förekommer lägre halter än ute. Särskilt mycket små partiklar har stor förmåga att tränga 
in inomhus, medan t ex det reaktiva ozonet reagerar med ytor på sin väg in och förekommer i 
mycket lägre halter inomhus. Det har visats, att luftintag på gårdssidan innebär lägre 
avgashalter inomhus, än när intaget sitter på gatusidan. Intag i taknivå ger bättre luft än 
intag nära gatunivån. När ventilationsluften kommer via ventiler och fönster, får rum mot 
starkt trafikerade gator sämre luft än rum mot gården. 
Angående filter för tilluften säger man: 
Moderna ventilationssystem har filter, som renar tilluften, åtminstone från större partiklar 
och pollen. Det är viktigt, att dessa filter sköts och byts ut vid behov. 
 
Studier visar, att de små ultrafina partiklarna utgör den största hälsorisken och det är 
viktigt, att filtren, som renar tilluften, är effektiva på att fånga in dessa små partiklar 
och allergener, som lossnar från pollen. 
 
 
Hur har systemvalet skett tidigare? 
Arkitekterna har haft en viktig roll i denna beslutsprocess. Förr löstes byggnadens 
uppvärmning och ventilation i huvudsak med byggnadsutformning och olika 
byggnadstekniska åtgärder. Den byggnadstekniska överblicken, som arkitekterna 
och byggmästarna hade förr i tiden, har ersatts med en arbetsfördelning mellan ett 
stort antal projektörer och entreprenörer.  
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En gång i tiden var det arkitekterna, som tyckte, att ventilationskanalerna tog alltför 
stor plats i dåtidens självdragsventilerade byggnader. På deras initiativ infördes 
därför det fläktstyrda frånluftssystemet. Övergången till denna fläktstyrda 
ventilation var inledningsvis ganska oproblematisk. Först när kontrollventilationen 
infördes i början på 60-talet, började ljudproblemen bli allmänt förekommande. I 
mitten på 70-talet infördes strängare krav på husens täthet. Då började också 
klagomålen på inomhusklimatet att bli vanliga. 
 
Under det senaste decenniet har det återigen varit arkitekterna, som drivit 
utvecklingen av ventilationssystemen. Nu vill man tillbaks till utgångspunkten, där 
vi var för ca 60 år sedan. Man har emellertid insett, att renodlade självdragssystem 
har klara nackdelar. En utveckling mot ett mellanting mellan självdragssystem och 
fläktstyrda flöden håller därför på att utvecklas på flera håll i världen. Dessa 
blandade system kallas normalt för hybridsystem. 
 
Flertalet av branschfolket, i vilket även arkitekterna inkluderas, håller dock med om, 
att det finns uppenbara fördelar med fläktstyrd ventilation. Detta beror på att: 
 

•  Man får ett kontrollerat luftflöde året om. 
•  Man får bra möjligheter till värmeåtervinning. 
•  Man får bra möjligheter till filtrering av luften. 

 
Om vi ska försöka förklara denna ”trend” bland dem, som påverkar valet av 
ventilationsprincip och förespråkar en tillbakagång till självdragssystemen, måste vi 
angripa vår egen bransch, ventilationsbranschen. Vi måste erkänna, att det finns en 
del problem, som vi har nonchalerat eller bortsett ifrån av olika anledningar, och som 
till viss del kan förklara den negativa inställningen till installationerna: 
 

•  Vi har inte krävt tillräckligt rena anläggningar utan installerat filter av låg 
kvalité, som inverkat menligt på såväl ventilationssystemets funktion som på 
innemiljön. 

 
•  Vi har inte gjort systemlösningarna på ett sådant sätt, att de enkelt har kunnat 

injusteras. Följden har blivit obalanser i systemen med åtföljande höga 
tryckfall i vissa delar och därmed alltför höga ljudnivåer. I andra delar av 
systemet har vi fått för låga luftflöden och därmed försämrad luftkvalitet. 
 

•  Vid val av aggregat har man ofta prioriterat låg installationskostnad. Följden 
har blivit små aggregat med höga ljudnivåer och bullerproblem som följd. Här 
har en förbättring skett på grund av krav på låga SFP-värden, som medför 
lägre LCC-kostnader. 
 

•  Vi har inte tagit erforderlig hänsyn till användarnas önskemål om 
användarvänliga och flexibla installationer. Det är ganska uppenbart att man, 
som brukare av sin bostad eller kontor, vill kunna påverka sitt inneklimat. Om 
vi kan påverka inneklimatet, kommer vi också att i högre grad vara positivt 
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inställda till installationerna. Installationerna ska också lätt kunna anpassas till 
de förändrade verksamheter, som förekommit i byggnaderna. 
 

•  Installationerna har ibland haft för stor komplexitet, vilket har inneburit, att 
underhållet har blivit eftersatt, på grund av bristande förståelse av systemets 
funktion. 
 

•  I många tilluftsdon, framför allt låghastighetsdon, har fördelningsmattor av 
skumgummi eller liknande material använts för att få en bättre luftfördelning. 
Trots materialets oansenliga filterfunktion har det visat sig, att en ansamling 
av partiklar kan erhållas efter några års drift. Detta har visat sig vara till 
nackdel för tilluftens kvalitet.  

 
Vi kan därför medge, att om vi hade varit mera uppmärksamma på alla de problem 
och klagomål, som funnits på våra ventilationssystem, och försökt hitta mera 
ändamålsenliga lösningar, så hade vi inte behövt ha den här inflammerade 
ventilationsdebatten, som pågått under det senaste decenniet. 
 
 
Engagemang, kunskap och ansvar 
Vi inom ventilationsbranschen får inte bara nonchalera de trender, som har funnits 
och som fortfarande finns, för att få bättre ventilationstekniska lösningar. Det vore 
väldigt trevligt, om detta engagemang, för att få bättre tekniska lösningar, kunde 
genomsyra alla delar av byggnadsbranschen inklusive ventilationsbranschen. Ett 
sådant engagemang är nämligen nödvändigt, för att utvecklingen ska kunna gå 
framåt. Möjligen kan man säga, att det på sina håll saknas kompetens. Enligt mångas 
åsikt är nämligen kompetens sammansatt av tre delar: 

•  kunskap 
•  förmåga att genomföra förändringar 
•  vilja och engagemang för att genomföra förändringar. 

 
Det måste alltså förutom kunskap även finnas vilja och engagemang för att föra 
utvecklingen framåt. Denna vilja skulle vi önska hade funnits i större utsträckning 
bland olika aktörer inom byggnadsbranschen. Tyvärr har, i de fall viljan funnits, 
denna ofta bromsats av rädslan för ökade kostnader och de risker, som det innebär 
att pröva något nytt och okonventionellt. 
Detta bekräftades också vid en debatt om byggfel, som anordnades i Stockholm den 
26 november 2002, av Chalmers och Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA [51]. JM:s 
styrelseordförande sade då, att det finns en brist på kompetens och engagemang hos 
dem, som bygger husen och hos byggherrarna. Branschen har dränerats på 
kompetent folk. Varje projekt blir en prototyp och man börjar om med ett nytt team 
varje gång. Detta bekräftades också från andra håll under mötet. 
 
Ansvar är en annan viktig del i byggprocessen. Ansvaret, för att vi ska få en bra 
anläggning, kan idag vara fördelat på flera händer. Resultatet av ett sådant kollektivt 
ansvar blir ofta, att ingen tar ett övergripande ansvar. Upphandlingsformen är i detta 
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avseende mycket betydelsefull. Konstruktören är den, som måste bära 
huvudansvaret för, att installationernas funktion blir i enlighet med beställarens 
önskemål. Det är också denne, som måste informera beställaren om de möjligheter, 
som finns för att åstadkomma det önskade klimatet till lägsta kostnad under 
installationens hela livslängd. 
 
Kunskap är emellertid grunden för all utveckling. År 1995 gav Industriförbundet ut 
skriften Kunskap och Kompetens [1]. Där kan vi läsa om industrins 
kunskapsberoende: 
 
Dagens industriella verklighet kännetecknas av ständigt ökat kunskapsberoende och förnyelse 
i global konkurrens. Företagens produkter får allt större kunskapsinnehåll och utgörs alltmer 
av komplexa system, där många kunskapsområden, mjukvara och tjänster utgör integrerade 
delar. Företagens struktur och organisation antar nya former. Små och stora företag ingår 
ofta i nätverk med t.ex. leverantörer och specialister. Kundanpassning och miljöhänsyn är 
andra nyckelord. Kraven på förnyelseförmåga ökar i accelererande takt. 
Detta ställer stora krav på industrins förmåga att förstå, följa och arbeta i kunskapsfronten 
och snabbt tillämpa nya kunskaper för att kunna tillfredsställa marknadens efterfrågan på nya 
och förbättrade produkter och system. Bara företag med kunskap och kompetens kan 
konkurrera framgångsrikt och skapa ekonomisk tillväxt och välstånd. Endast med hjälp av väl 
kvalificerade medarbetare är detta möjligt. Universitet och högskolor är den helt dominerande 
rekryteringskällan för företagen. Därför måste också utbildningssystemet utvecklas och 
förändras dynamiskt. Tillgången på kompetens måste vara drivande – inte hindrande – för 
vår konkurrensförmåga. 
 
Kompututredningen, Kompetensutredning för bygg- och fastighetssektorn, 1996, [2] 
säger följande beträffande samspelet mellan högskola och arbetsliv: 
 
Bygg- och fastighetssektorn genomgår stora förändringar, inte bara i Sverige utan i hela den 
industrialiserade världen. Det innebär bland annat nya synsätt, kunskaper och värderingar. 
För arbetslivet innebär det ändrade arbetsuppgifter, yrkesroller och metoder. Högskolorna 
måste noga följa utvecklingen och dra slutsatser i samråd med arbetslivet. 
Ett tydligt exempel – som uppmärksammats särskilt i remiss och branschsamråd – är 
arkitektens roll i byggprocessen. KOMPUT har inte föreslagit ändrad dimensionering eller 
stora omläggningar i arkitektutbildningen. Vi har däremot betonat att utbildningen inom A, 
L, och V samt I och S behöver samordnas bättre. Vi anser att det gagnar både arkitekt- och 
civilingenjörsutbildningarna. Grundutbildning och efterutbildning med tydliga 
valmöjligheter/profiler kan ge arkitekterna fler och starkare roller i bygg- och fastighetssektorn 
och därmed en breddad arbetsmarknad. … 
Vi föreslår: 
Att högskolorna etablerar ett samarbete för att återkommande stämma av 
utvecklingstendenser med arbetslivet. 
Högskolorna bör aktivt medverka till en ökad kontakt med arbetslivet också för att få en 
diskussion om vilka incitament och initiativ som erfordras för bygg- och fastighetssektorns 
kompetensuppbyggnad. 
Högskolornas internutbildning av lärare och forskare bör utvecklas för att stödja en successiv 
förnyelse av undervisningen. Internationella aspekter bör därvid särskilt uppmärksammas och 
utbytet med andra länder ytterligare stimuleras. 
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För att förbättra FoU-samverkan inom ventilationsområdet mellan forskare och 
installationsbranschen undertecknades redan 1997 ett avtal mellan 
Byggforskningsrådet, BFR, och Föreningen Ventilation-Klimat-Miljö, (Föreningen-V), 
[3]. Målet med detta samarbete beskrevs enligt följande: 

•  att utveckla sektorns kunskapsförsörjning genom forskning, utveckling, 
information och utbildning 

•  att bidra till att utveckla sunda hus med god innemiljö och som är 
energieffektiva 

•  att utveckla kvalitetssäkring och en ökad kostnadseffektivitet i bygg- och 
förvaltningsprocessen 

•  att stärka kompetensutvecklingen inom företagen och därmed förbättra 
företagens effektivitet och konkurrensförmåga 

•  att utveckla former för kontinuerlig samverkan mellan parterna som också 
kan utvidgas till andra aktörer inom byggsektorn 

•  att utveckla företagens roll vid formulering och genomförande av för 
företagen viktiga FoU-projekt  i samverkan med fastighets- och byggsektorns 
övriga aktörer 

•  att stärka FoU-verksamheten och utveckla FoU-miljöer inom områden av 
gemensamt intresse och att på sikt öka tillgängliga FoU-resurser 

•  att förbättra kunskapsutbytet mellan forskare och praktiker 
•  att påverka inriktning av grundutbildningen och forskarutbildningen, vilket 

på sikt kommer ventilationsbranschen till godo. 
 
Man säger också i avtalet, att hälsoproblemen i byggnader har under senare år blivit 
mycket uppmärksammade. 
Sambandet mellan hälsa och inomhusmiljö är fortfarande i många stycken 
oförklarade. Här behövs omfattande forskningsinsatser. Kunskap om samverkan 
mellan byggnadsutformning, tekniska lösningar och aktiviteter med hänsyn till en 
sund inomhusmiljö behöver också vidareutvecklas. En annan viktig FoU-insats är att 
i samverkan med aktörerna i bygg- och förvaltningsprocessen och forskare utveckla 
och formulera gemensamma krav och värderingar avseende inomhusmiljö och 
sunda hus. 
 
De tre relaterade dokumenten visar med stor tydlighet, att vi i Sverige har insett den 
stora betydelse, som bra kunskap har inom byggnadsbranschen. Det innebär också, 
att vi måste vara lyhörda för de forskningsresultat, som kommer fram inom våra 
högskolor och andra forskningsinstanser. Vi måste också lära oss att utveckla 
ventilationstekniken på basis av erhållna forskningsresultat. Här måste vi vara 
självkritiska och verkligen poängtera, att detta är mycket viktigt, för att vi ska kunna 
bryta den onda cirkel, som ventilationstekniken har befunnit sig i. 
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Krav på installationer - allmänt 
En projektering av ventilations- och/eller inneklimatinstallationer måste, som alltid, 
utgå ifrån en kravspecifikation. Av tradition har en kravspecifikation angett t.ex. 
mätbara krav på: 

•  rumstemperatur. 
•  vertikala temperaturskillnader. 
•  lufthastigheter i vistelsezonen. 
•  golvtemperaturer. 
•  luftflöden 
•  luftkvalitet, såsom krav på CO/CO2/NOx/Formaldehyd/TVOC m. m. 
•  ljudnivå m. m. 

 
En mer allmän kravspecifikation på ett bra ventilations- eller inneklimatsystem 
skulle emellertid kunna skrivas enligt följande: 

•  Systemet skall uppfylla brukarnas krav på god innemiljö beträffande 
partiklar, gaser, lukter och mikroorganismer 

•  Systemet ska uppfylla brukarnas krav på ett bra inneklimat utan drag och 
buller, samt med möjlighet för brukaren att kunna påverka sitt inneklimat. 

•  Systemet ska uppfylla beställarens krav på låg kostnad samt ge garantier för 
en långsiktigt bra funktion. 

•  Systemet ska uppfylla konsultens krav på en enkel systemuppbyggnad. 
•  Systemet ska uppfylla entreprenörens krav på en enkel injustering. 
•  Systemet ska uppfylla förvaltarens krav på en låg energianvändning, 

långsiktigt bra funktion samt flexibilitet i samband med ombyggnad. 
 
Det är viktigt, att vi utvidgar kravspecifikationen till att även gälla dessa allmänna 
krav på en långsiktigt stabil funktion, låga kostnader och stor flexibilitet. 
 
Det är beställarens och projektörens uppgift, att med hänsyn till kostnadsbild, 
driftsegenskaper m. m., välja och utforma en lämplig teknisk lösning för det aktuella 
projektet, på basis av de komfortkrav, som ska gälla.  
Valet av lämplig teknisk lösning är ett viktigt val, som på ett avgörande sätt påverkar 
inneklimatet och ventilationssystemets funktion och ekonomi. De punkter, som 
anges ovan och som måste beaktas vid valet av lämplig teknisk lösning, skulle kunna 
sammanfattas i följande tre generella huvudfaktorer: 
 

•  Ändamålsenlighet, dvs. den tekniska lösningens förmåga att uppfylla de 
ställda kvalitetskraven. 

•  Driftsäkerhet, dvs. den tekniska lösningens förmåga att långsiktigt ge en 
tillfredsställande funktion. 

•  Resurssnålhet, dvs. den tekniska lösningens energieffektivitet, 
kostnadseffektivitet o dyl. 

 
De egenskaper, som här har berörts, är mycket betydelsefulla för att få 
förutsättningar för ett väl fungerande inneklimatsystem. Bra inneklimatsystem 
skapar ej enbart en bra luftkvalitet, utan även ett bra termiskt klimat.  
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När vi talar om inneklimatsystem, avser vi ventilations-, värme- och kylsystem, som i 
byggnaden upprätthåller rätt luftkvalitet och temperatur. Det är således viktigt, att vi 
ej förväxlar begreppen inneklimatsystem och ventilationssystem. 
 
Den utgångspunkt, vi bör ha, när det gäller att bestämma ventilationsprincip, är, att 
komma ihåg ventilationssystemets huvuduppgift, som är att skapa en bra 
luftkvalitet. Ett bivillkor eller sekundär uppgift, men en mycket viktig sådan, är, att 
komfortkraven ska vara uppfyllda. Det är viktigt, att vi inser detta, att luftkvalitén 
alltid måste komma i första hand, när vi diskuterar ventilationssystem.   

 
Vi är övertygade om, att vi måste utveckla den ventilationstekniska strategin 
ytterligare. Vi måste bryta ner de olika punkterna enligt ovan i några olika 
undergrupper och precisera önskemålen. Detta kommer då att gynna den långsiktiga 
utvecklingen inom branschen och vi kommer att finna nya intressanta 
systemlösningar, som brukarna blir nöjda med. 
 
Det viktigaste av allt är emellertid, att vi inom byggnadsbranschen på ett seriöst sätt 
börjar diskutera de krav, som vi har rätt att ställa på våra installationer. Vi har i 
alltför stor utsträckning diskuterat tekniska lösningars för- och nackdelar i stället för 
att utgå från de krav, som vi önskar ska uppfyllas. Vi måste diskutera och ena oss om 
dessa krav, och en rimlig utgångspunkt är, att kraven ska falla tillbaka på de tre 
huvudfunktionerna ändamålsenlighet, driftsäkerhet och resurssnålhet. 
Vi måste beakta det angelägna i att alltid sträva efter enkelhet, begriplighet och 
tolerans mot fel för varje teknisk lösning. Vi måste undvika tekniska lösningar, som 
inte medger att lokalens användning förändras, som inte medger att fönster öppnas 
eller som är känsliga för yttre störningar.  
Ett exempel på, hur sådana störningar kan påverka ventilationssystemens funktion, 
finns undersökt i rapporterna [10] och [57]. Störningar i form av fönsteröppning har 
undersökts. Där [10] sägs i en slutsats, efter att ha konstaterat att fläktstyrda 
ventilationssystem är relativt okänsliga för störningar i form av fönsteröppningar, 
följande: 
Det kan nämnas, att om ventilationen skulle ha skett med enbart självdragssystem med 
exempelvis central tilluft, vilket har mycket små tryckfall och små drivkrafter, hade detta 
system varit oerhört känsligt. Ett öppet fönster hade kunnat förändra alla luftrörelser och dess 
riktningar i huset. Vädringen hade i detta fall troligen stört det befintliga självdragssystemet 
avsevärt. 
De slutsatser, som man kan dra av detta, är, att i de anläggningar, som idag har 
självdragsventilation, kan en felaktigt utförd vädring vålla mer problem än nytta. 
 
Problemen kring frågor rörande inneklimatet kan sägas börja, redan innan 
inneklimatet har börjat diskuteras i byggprocessen. Anledningen till detta är, att 
frågor kring inneklimatet i regel kommer upp alldeles för sent på dagordningen. Det 
kan då vara så, att många av de viktigaste funktionerna redan är låsta, som t.ex. 
byggnadens utformning och orientering, fönsterstorlekar, solavskärmning, m.m. 
Ibland är det t.o.m. så, att storleken på aggregatrummet är fastlagt.  
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Det rätta vore att börja med en kravspecifikation över inneklimatet samtidigt med de 
andra behoven av rumsstorlekar m.m. Kommer dessa frågor i rätt ordning, får man 
också ett bättre underlag för att bestämma lämplig teknisk lösning, erforderlig 
storlek på aggregatrum, byggnadsutformning m.m. Här finns mycket att lära av den 
projekteringsprocess, som flertalet av självdragssystemen och hybridsystemen har 
genomgått. 
Det får ej heller fortsatt vara på det sättet, att de olika aktörernas ekonomiska 
intressen ska hindra implementeringen av det bästa ventilationssystemet. För t.ex. 
flerbostadshus betalar byggherren initialkostnaderna och brukaren betalar energi- 
och driftskostnader. Även om en livscykelkostnadsberäkning (LCC-beräkning) skulle 
visa, att kostnaderna kan sänkas, och därmed möjliggöra en sänkt hyra, genom rätt 
systemval, kan motiv saknas till detta. 
 
Inomhusklimatet är den viktigaste enskilda faktorn, som påverkar folkhälsan. 
Professor Sten-Olof Hansen (NTH-Norge) nämnde år 2000 i ett föredrag, att dåligt 
inomhusklimat kostar i Europa flera 10-tals miljarder Euro, dels som direkta 
sjukvårdskostnader och förlorad arbetsinkomst för den enskilde och dels som 
sjukfrånvaro och minskad produktivitet för arbetsgivaren.  
Det är således av stor ekonomisk betydelse, att vi tar seriöst på frågorna kring 
inomhusklimatet.  
 
 
Dagens kvalitetskrav 
För att få lite perspektiv på de krav, som vi idag ställer på luftflöden, kan det vara 
intressant att göra en historisk tillbakablick.  
Ordet ventilation kommer från latinets ventilare, som innebär att utsättas för vinden. 
Idag har man gett ordet ventilation en mer konkret innebörd, nämligen luftutbyte. Vi 
ersätter då använd och bortförd luft (frånluft) med ren luft (uteluft). 
 
Max Pettenkofer (1818-1901) var professor i München och forskade kring frågor 
rörande luftkvaliteten. Han använde CO2-halten som indikator på luftkvaliteten och 
kom fram till ett hygieniskt minimikrav på 1000 ppm. Om vi ställde krav på en god 
luftkvalitet, skulle CO2-halten inte överstiga 700 ppm. 
 
Elias Heyman (1829-1889) var professor på Karolinska institutet i Stockholm och 
gjorde mycket mätningar i såväl skolor som bostäder. Hans slutsatser var, att vi inte 
kan förlita oss på naturlig ventilation, om vi vill ha ren luft inomhus. I skolor hade 
han inte funnit ett enda klassrum, som var tillräckligt bra ventilerat. 
 
Yaglou och hans medhjälpare studerade (1936) samband mellan odör från människor 
och ventilationsluftsflöden. Deras resultat visade, att det krävs minst 8 l/s per person 
för att få en acceptabel luftkvalitet. Om 50 % av luftflödet recirkuleras krävs 15 l/s 
per person. Man sade också, vilket ju är naturligt, att nackdelen med recirkulation är 
den ackumulering av föroreningar, som man får i kanalerna. Detta leder till, att en 
regelbunden rengöring av kanalerna krävs. 
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I mitten på 1970-talet kom oljekrisen och ställde till mycket elände. Utan att tänka på 
konsekvenserna accepterade vi att minska luftflödena långt under acceptabel nivå. 
En ny byggnorm, SBN 75 togs i bruk i Sverige, där man hade begränsat kraven på 
luftflöden och skärpt kraven på byggnadernas täthet. I USA (ASHRAE) sänktes 
minimikravet på luftflödet till 2,5 l/s per person i lokaler, där rökning ej var tillåten. 
Nordiska Kommittén för Byggbestämmelser (NKB) införde ett minimivärde på 4 l/s 
per person. 
Den allmänna medvetenheten i slutet på 1980-talet, om att vi måste ha en bättre 
lufthygien, gjorde att luftflödena ökade. De ökade emellertid i praktiken inte så 
mycket, som var önskvärt. I USA angav ASHRAE (1989) ett minimivärde på 10 l/s 
per person i kontor. NKB angav ett lägsta värde på 11 l/s och Fanger (1988) var djärv 
nog att säga, att det krävs ca 50 l/s per person i byggnader med hög 
föroreningsbelastning och ca 14 l/s per person i byggnader med låg 
föroreningsbelastning.  
Den 1 januari 1994 började Arbetarskyddsstyrelsens krav på en CO2-halt på 1000 
ppm gälla, och är nu ofta det, som man rättar sig efter. 
 
Eftersom de stora inneklimatproblemen började på allvar i samband med de 
energibesparingar, som blev följden av oljekrisen på 1970-talet, antyder denna enkla 
sammanställning en stor risk med alltför låga luftflöden. Det är mycket viktigt, att vi 
drar lärdom av detta, att kraven på energihushållning aldrig får drivas så långt, att kraven 
på tillräckligt stora luftflöden äventyras. 
 
Vanligtvis delar vi idag in inneklimatet i följande fyra olika delar: 

1. Lufthygieniskt klimat 
2. Termiskt inneklimat 
3. Akustiskt klimat 
4. Visuellt klimat 

 
VVS-konsulten ska ha kontroll över de tre första klimaten, medan arkitekten och 
belysningskonsulten tar kontrollen över det visuella klimatet.  
För att få en fungerande helhetslösning krävs emellertid en samverkan mellan 
installationstekniker, byggnadstekniker och arkitekter. VVS-konsulten ska t ex tidigt 
i byggprocessen kunna ange krav på erforderliga utrymmen, konsekvenser av 
byggnadsutformning m.m., så att ställda krav på inomhusklimatet ska kunna 
uppfyllas till lägsta möjliga kostnad. 
Inom ventilationsbranschen introducerade man i början på 90-talet begreppet Den 
nya inneklimattekniken. Med detta avsågs att skapa en ny byggprocess, som mer än 
tidigare, styrdes av konsumentens behov av ett bra inomhusklimat. 
En ny syn på inneklimattekniken bedömdes som nödvändig, eftersom "sjuka hus" då 
var ett allvarligt problem. En expertgrupp inom WHO uppskattade, att mellan 10 och 
30% av nya eller renoverade byggnader vid den tiden var ”sjuka”. 
 
Finland 
De finska kraven angående byggnaders inomhusklimat och ventilation redovisas av 
Miljöministeriet i Finland i byggbestämmelse D2, som är föreskrifter och anvisningar 
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från 1987, [46]. Föreskrifter och anvisningar om energihushållning i byggnader 
redovisas i byggbestämmelse D3, [46].  
Det finns nu en ny D2-norm, som har utarbetats och som gäller från och med 2003-
10-01. [66].  
Tre olika klasser S1, S2 och S3 införs för inneklimatparametrarna, som en frivillig 
klassificering. Denna klassificering har sitt ursprung i Finland (AFMAHE, 
presenterades vid Eurovent General Assembly 1985), men bearbetades och 
publicerades första gången i den klassificering som Svenska Inneklimatinstitutet 
förde fram via SCANVAC-dokumentet [49]. En komplett, remissbehandlad version 
från 2001 redovisas i ”Classification of Indoor Climate 2000” [47]. 
Klass S1 motsvarar den bästa kvaliteten, vilket innebär större tillfredsställelse med 
inomhusklimatet och mindre risk för ohälsa. Klassen motsvarar 90 % tillfredsställelse 
med avseende på det termiska klimatet. Klass S3 är i linje med de officiella 
minimikraven fastställda i byggnadsreglerna. De olika klasserna definieras enligt 
följande: 
S1:  Individuellt inomhusklimat 
 Inomhusluftens kvalitet är mycket bra och det termiska inneklimatet är 
 komfortabelt såväl sommar som vinter. Brukarna i byggnaderna kan individuellt 
 styra de termiska klimatet samt förbättra luftkvaliteten genom att vid behov öka 
 luftflödena. 
S2: Bra inomhusklimat 
 Inomhusluftens kvalitet är bra och inget drag uppstår. Temperaturen stiger över 
 den komfortabla nivån under de varmaste dagarna på sommaren. 
S3: Tillfredsställande inomhusklimat 
 Inomhusluftens kvalitet såväl som det termiska inneklimatet uppfyller 
 byggnadsstadgans minimikrav. Inomhusluften kan tidvis kännas kvalmig och 
 drag kan uppstå. Rumstemperaturen överskrider vanligtvis komfortnivån under 
 varma sommardagar. 
För CO2-halterna i de olika klasserna gäller: S1 ≤ 700 ppm, S2 ≤ 900 ppm och S3 ≤ 
1200 ppm. Man räknar allmänt med att uteluften håller 350 ppm CO2. 
 
I en bilaga till de nya D2-anvisningar anges riktvärden för inomhusklimat och 
ventilation i olika utrymmen. De riktvärden, som anges, avser brukstid. 
Uteluftsflödet bestäms i första hand av personantalet. Om detta är okänt, kan 
golvytan användas som dimensioneringsgrund. Vid dimensionering av luftkanaler 
måste hänsyn tas till forcerade luftflöden under driftstiden.  
Uteluftflödenas uppgift är att upprätthålla inneluftens kvalitet då byggnad och 
inredning är gjorda av lågemitterande material. Begränsning av halter som orsakas 
av inre eller yttre förorenings- eller värmelaster eller av förhöjd rumstemperatur med 
hjälp av ventilation förutsätter luftflöden, som är större än de angivna riktvärdena. 
Behovsstyrd ventilation bör användas åtminstone i lokaler där person- eller 
föroreningsbelastningen varierar i betydlig grad. 
De nya projekteringsvärden, som föreslås i Finland för vanliga bostäder och 
arbetsplatser, är 12 l/s per person i den högsta kvalitetsklassen, S1. För klass S2 
gäller 8 l/s per person och för klass S3 gäller 6 l/s per person. Dessa värden 
förutsätter, att ingen rökning förekommer samt att lågemitterande material används. 
I annat fall kan två eller tre gånger så stora flöden behövas. 
Den miniminivå, som ofta kommer till användning i Sverige, kan sägas 
överensstämma med den mellersta klassen (S2) i Finland. 
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Norge 
De norska kraven på inneklimat och ventilation finner vi främst i den norska Plan- 
och bygglagen med tillhörande Teknisk föreskrift (TEK) och vägledning till Teknisk 
föreskrift (REN), [44].  
Ett annat viktigt dokument är vägledning 444 till Arbetsmiljölagen [45].  
I vägledningen säger man, att ventilation innebär, att förorenad luft evakueras och 
ersättes med ren och filtrerad uteluft. Eftersom många av föroreningarna kan bidra 
till samma effekter, t.ex. slemhinneirritation, kommer nödvändigt luftflöde att öka 
proportionellt med det samlade föroreningstillskottet. Detta innebär, att man inte 
kan fastställa ett bestämt luftflöde per m2 eller per person, som kan säkra en 
tillfredsställande luftkvalitet. Ventilationsbehovet måste istället värderas utifrån tre 
komponenter, som är knutna till föroreningsproduktionen, nämligen:  

•  personbelastning,  
•  byggnad, interiör och installationer 
•  arbete eller process. 

Det samlade ventilationsbehovet blir summan av dessa tre källor. 
Riktvärden för luftflöden är:  
7 – 10 l/s per person. 
2 l/s per m2 för normala byggmaterial utan stark lukt. 
0,7 l/s per m2 för material med låga emissioner. 
 
Sverige och nordiska riktlinjer 
Det krävs naturligtvis ett inneklimat, som uppfyller vissa minimikrav, för att inte 
hälsan ska riskeras, då vi vistas i våra bostäder eller på vår arbetsplats. Gränsen för 
olägenhet, när det t ex gäller lufttemperaturen i ett rum, är under 18°C eller över 
28°C. Temperaturintervallet för bra komfort är betydligt snävare och normalt är det 
inom intervallet 20-24°°C. Tabell 1 i bilaga 1 redovisar riktvärden för bedömning av 
termiskt inneklimat. 
 
I början på 80-talet gjorde David Wyon en sammanställning av olika forskares rön, 
då det gäller sambandet mellan komfort och prestation. Resultatet visade, att det är 
iögonfallande, hur snabbt den mentala prestationen och arbetstakten på 
arbetsplatsen minskar med ökande rumstemperatur. Det går därför lätt att visa, att 
det är lönsamt med en bra luftkonditioneringsanläggning. En och samma 
temperaturförhöjning påverkade emellertid olika människor olika mycket. Detta 
beror på, att vi har olika önskemål, då det gäller vår komforttemperatur. Detta 
innebär i praktiken, att vi måste sträva efter individuell temperaturreglering i största 
möjliga utsträckning. 
 
De krav, som vi normalt ska ställa på inneklimatet idag, kan vi bl.a. hämta från 
Inneklimatinstitutets rapport R1, Klassindelade inneklimatsystem, som utkom första 
gången 1990, [49]. Uppgifterna där är i huvudsak hämtade från standarden SS-ISO 
7730, [55]. 
Ett problem, som vi alltid måste beakta, är, att vi människor är individer med olika 
krav på vår arbetsmiljö. Detta innebär, att vi bör prioritera systemlösningar, som 
medger stor flexibilitet, dvs. systemlösningar, som möjliggör att hänsyn tas till 
individuella önskemål. 
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Tabell 2 i bilaga 1 redovisar de krav på det termiska klimatet, som normalt ska 
komma till användning (Inneklimatinstitutets Riktlinjeserie R1). Klassindelningen av 
inneklimatet utgår från människans upplevelse av olika faktorer. Som mått på denna 
upplevelse används ifråga om termisk komfort ett s k PPD-index, som anger den 
förväntade andelen otillfredsställda i en större grupp människor utsatta för en viss 
inneklimatkvalitet. För luftkvalitet används ett frekvensmått, som anger hur många i 
en större grupp människor, som visar påverkan av den aktuella faktorn. 
 
Ett problem, som vi har registrerat, är emellertid, att de kvalitetskrav, som anges i 
tabell 2 (bilaga 1) sällan kommer till användning i praktiken. Här har VVS-konsulten 
ett ansvar för, att en kravspecifikation blir utarbetad i enlighet med beställarens 
önskemål. Konsulten har naturligtvis sedan också ett ansvar för att följa upp den 
färdiga installationen, så att den överensstämmer med såväl dessa krav, som de 
ytterligare krav, som ställs på installationen. 
 
Tabell 3, bilaga 1, redovisar godtagbar halt av föroreningar i inneluften i olika 
luftkvalitetsklasser.  
Tabellen är ett steg i rätt riktning, eftersom det i många år har varit en konflikt 
mellan energihushållning och bra luftkvalitet. Kravet på energihushållning har ofta 
varit vägledande, när kraven på erforderliga luftflöden har formulerats. Vi menar, att 
energihushållningen inte får drivas så långt, att en tillräckligt bra luftkvalitet 
äventyras.  
För att kraven i tabell 3, bilaga 1, ska kunna tillgodoses, anges i Inneklimatinstitutets 
Riktlinjeserie, R1, ett par olika schablonmetoder för beräkning av erforderligt 
luftflöde. En av dessa metoder redovisas nedan. 
Metoden för beräkning av erforderligt luftflöde (hygienluftflödet) kan användas i de 
fall då typ av eller emissionsegenskaper för de byggnadsmaterial/ytskikt, som 
kommer till användning, är ofullständigt kända. 
Schablonmetoden får tillämpas om föroreningarna i inneluften utgörs av koldioxid 
och lukter från människor samt av emissioner från byggnadsmaterial och ytskikt. 
Punktformiga föroreningskällor, t ex kontorsmaskiner av olika slag, får förekomma i 
ringa omfattning eller ventileras separat. Kanalsystemet ska vara möjligt att rengöra 
och vara fritt från föroreningar. Erforderligt luftflöde (hygienflödet) beräknas enligt 
följande formel (1): 
 
 q/A=K1 * (n * p + m)  l/s, m2 golvyta  (1) 
 
I denna formel används följande storheter och beteckningar: 
 
q/A = Erforderligt hygienluftflöde i l/s,m2 (golvyta) 
K1 = Konstant med följande värde:  
        Luftkvalitetsklass AQ1: K1 = 16 
        Luftkvalitetsklass AQ2: K1 = 7 
n = Personbelastningsfaktor, personer per m2 golvyta, se rekommenderad tabell. 
p = Rökningsfaktor med följande värde: 
      om rökning ej förekommer p = 1 
      om 20% är rökare p = 2 



  22 

      om 40% är rökare p = 3 
      om 100 %är rökare p=6 
      (förutsatt 1.2 cigaretter/timme, person) 
m = Materialfaktor med följande värde: 
      lokal med huvudsakligen lågemitterande material (MEC-A), m = 0.05 
      lokal med huvudsakligen medelemitterande material (MEC-B), m = 0.3 
      lokal med huvudsakligen högemitterande material eller med mer än obetydlig  
      förekomst av fogmassor o d, m = 0.6. 
 
Exempel:  Kontor (n=1) med rökförbud. Luftkvalitetsklass AQ1 önskas. 
 Alternativ  a) Material enligt MEC-A: ger q=2,4 l/s, m2 golvyta 
  b) Material enligt MEC-B: ger q=6,4 l/s, m2 golvyta 
  c) Material enligt MEC-C: ger q=11,2 l/s, m2 golvyta 
Detta enkla exempel visar med stor tydlighet på nödvändigheten av att begränsa 
emissionerna från de ingående materialen. 
 
Skolor 
Flera av de utförda experimenten, som relateras nedan, är genomförda i skolor. Det 
kan därför vara på sin plats att nämna, att skolor räknas som arbetsplatser och är 
som sådana underställda Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, AF 2000:42, om 
Arbetsplatsens utformning [5]. Dessa säger bl. a. om den rekommenderade övre 
gränsen på 1000 ppm CO2: 
 
En CO2-halt överstigande 1000 ppm är en indikation på att luftkvaliteten inte är 
tillfredsställande. 
En koldioxidhalt under 1000 ppm är dock ingen garanti för att luftkvaliteten ska uppfattas 
som tillfredsställande då även faktorer som t.ex. temperatur och städnivå påverkar 
upplevelsen av luftkvaliteten. 
 
För att ej överskrida denna rekommenderade nivå rekommenderar man ett 
uteluftsflöde av minst 7 l/s per person vid stillasittande arbete. Högre luftflöden kan 
behövas vid högre aktiviteter. Med hänsyn till föroreningar från andra källor än 
personer bör ett tillägg på lägst 0,35 l/s och m2 golvarea göras.  
För ett klassrum medför dessa krav, att ett luftflöde på lägst 8 l/s per person måste 
tillföras, vilket idag får anses vara standard i svenska skolor. Vidare säger man i AF 
2000:42 att ”Tilluft till arbetslokaler och personalutrymmen skall vara så fri från 
luftföroreningar som är praktiskt möjligt. Tilluftens halt av luftföroreningar skall 
vara väsentligt lägre än de hygieniska gränsvärdena där sådana finns. Luft skall 
tillföras på det sätt som i varje särskilt fall är lämpligt och så att besvärande drag inte 
uppstår. Om det behövs, skall luften vara förvärmd, renad eller behandlad på annat 
sätt”.  
Den rekommenderade övre nivån på 1000 ppm CO2 finns även i andra föreskrifter, 
t.ex. i det förslag till programkrav, som Energimyndigheten lade fram år 2000 
angående ventilation och inneklimat i kontor, skolor och bostäder.  
Det kan här vara på sin plats att återge vad som sägs i [62] (SOU 1996:124) angående 
riskjämförelser: 
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”Ett exempel från inomhusmiljön är Socialstyrelsens gränsvärden för sanitär 
olägenhet för ventilation, som dels är uttryckt som att det ska vara minst en halv 
luftomsättning per timme i bostäder eller 0,35 l/s och m2 golvyta, och dels att 
mängden koldioxid inte ska överstiga 1000 ppm. Det senare är exempel på ett 
indikatortänkande, som inte så mycket bygger på vetenskap utan mer på beprövad 
erfarenhet. Koldioxiden som kommer från människors utandning är inte giftig förrän 
vid koncentrationer upp emot 2 %, men erfarenhetsmässigt vet man att problem med 
lukt av kroppsodörer, trötthet och huvudvärk undviks om koldioxidhalten hålls 
under 1000 ppm. Bristfällig ventilation, som avspeglar sig i så höga eller högre 
koldioxidhalter är tyvärr vanligt förekommande i skolor och daghem”. 
 
Luftflöde och CO2-halt 
Ett enkelt sätt att kontrollera vilket luftflöde, som erfordras för att ej överskrida den 
rekommenderade nivån på 1000 ppm, som gäller, är följande beräkning: 
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qco2= Den CO2 mängd i l/s som en person producerar. En person i vila producerar 
ungefär 18 l/h (0,26 l/h, kg) och en stående person ca 22 l/h (0,30 l/h, kg). Detta 
gäller för personer med en kroppsvikt på ca 70 kg. En högre aktivitetsnivå medför 
ökad CO2 produktion. 
 
C0 = Den bakgrundsnivå, som gäller för den aktuella platsen. Normalt ligger C0 inom 
intervallet 350 till 400 ppm. Det lägre värdet gäller på landsbygden, medan det högre 
värdet kan förekomma i städer. 
 
Med värdet 18 l/h erhålles ett lägsta flöde av: 
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Om värdet 22 l/h istället används erhålles följande ekvation: 
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Om bakgrundsnivån är 350 ppm erhålles 7,7 resp. 9,4 l/s per person.  
För att kunna göra en korrekt beräkning av erforderligt luftflöde måste vi därför ha 
en god kännedom om personernas aktivitetsnivå såväl som kroppsvikt. Eftersom det 
aldrig går att göra en korrekt bedömning av detta, rekommenderar vi att införa en 
viss säkerhetsmarginal. Denna säkerhetsmarginal har man emellertid nonchalerat i 
alla de projekt om självdrags- och hybridventilation, som vi kommit i kontakt med. 
Oftast har säkerhetsmarginalen varit negativ i flertalet självdrags- och hybridsystem, 
vilket är anmärkningsvärt. 
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Uteluftens kvalitet 
Det är viktigt, att den luft, som vi tillför våra byggnader, är fri från skadliga 
föroreningar. Statens Folkhälsoinstitut har i ett pressmeddelande, i samband med 
utgivandet av ”Uteboken”, som utkom i slutet av 2001, påtalat detta. Man säger, att 
förfinade forskningsmetoder har visat, att även föroreningshalter, som tidigare 
ansågs acceptabla, kan ha allvarliga effekter på hälsan. Resultatet visar med allt 
större skärpa, att de nivåer av luftföroreningar, som vi har i Sverige, kan orsaka 
påtagliga hälsoeffekter. Svenska undersökningar visar, att lungcancer är vanligare 
bland dem, som bott i områden med höga föroreningshalter. Fler personer läggs 
också in på sjukhus för astma och andra lungsjukdomar, när luften blir dålig. 
En konsekvens av detta är, att ventilationsinstallationerna inom åtminstone mera 
förorenade områden måste förses med effektiva filter. 
 
 
Energihushållning 
Byggreglerna har alltid haft inslag, som har gett konsekvenser på 
energihushållningen. Sålunda ska de hygieniska luftkvalitetskraven säkerställa, att 
inte brukarna får något obehag av dålig luft. På samma sätt ska isoleringskraven 
säkerställa, att inte byggnaderna skapar obehag för brukarna i form av kallras, kalla 
golv eller kondens på invändiga ytor.  
I och med energikrisen på 1970-talet aktualiserades de direkta 
energihushållningskraven. Krisen gjorde att priset på fossila bränslen steg, vilket i 
sin tur fick till följd att kraven på byggnaders värmeisolering höjdes. Denna 
utveckling ledde till att de hygieniskt betingade isolerkraven i byggreglerna 
överstegs med råge. En enkel energisparåtgärd var tyvärr också att sänka kraven på 
de hygieniska luftflödena. 
Idag har emellertid energihushållningskraven i byggreglerna fått en annan uppgift 
än att endast tillgodose hygieniska krav. Orsaken är att energianvändningen 
påverkar den yttre miljön. Förbränningen av fossila bränslen för att producera el och 
värme innebär stora luft-, mark- och vattenföroreningar. Uppgiften blir därför att 
begränsa energianvändningen i byggnader för att inte få oacceptabelt höga utsläpp 
av föroreningar. 
Vår erfarenhet är, att det fortfarande inom byggnadsbranschen finns en utbredd 
uppfattning om, att det är ett motsatsförhållande mellan gott inomhusklimat och låg 
energianvändning. Dessa motsättningar har sitt ursprung från den första 
energikrisen, då byggnader lufttätades för att spara energi. Byggnader med 
självdragsventilation lufttätades, fastän otätheter i klimatskärmen i praktiken var en 
del av ventilationssystemet. Även byggnader med F-system lufttätades och 
fläktarnas varvtal reducerades. En kombination av reducerade möjligheter att via 
klimatskärmen förse husen med tilluft och dåligt utformade ventilationssystem, 
ledde till dåligt inomhusklimat. Att se till helheten, det vill säga att se huset som ett 
system med olika komponenter och funktioner, glömdes bort. 
Idag finns bättre kunskaper och erfarenheter av hur energihushållning i befintliga 
hus ska gå till. Energieffektiva hus med ett gott inneklimat kan byggas! Exempelvis 
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skapar välisolerade hus ett behagligt inomhusklimat, eftersom kalla golv och ytor 
undviks, samtidigt som energianvändningen minskas. Om hus dessutom görs 
lufttäta, undviks drag från klimatskärmen och inomhusklimatet blir behagligare. 
Ventilationen går att styra dit den är önskad och när den är önskad. Dessutom 
förebygger täta hus fuktproblem i klimatskärmen, eftersom varm och fuktig 
inomhusluft förhindras att strömma genom klimatskärmen och höja fuktigheten där. 
För att hushålla med el och förhindra värmeöverskott i byggnader, till exempel i 
kontor och vårdlokaler, bör energieffektiv belysning installeras. På så sätt blir det 
lättare att hålla rumstemperaturen på en behaglig nivå, samtidigt som energibehovet 
minskas. För oss ventilationstekniker ligger det nära till hands att ge vårt bidrag till 
en minskad energianvändning genom att utforma ventilationssystemen med små 
förluster i kanalsystemen och där vi låter behovet av frisk luft styra systemens 
uppbyggnad. Styrningen ska ske på ett sådant sätt, att vi kan ge garantier för en bra 
funktion. 
Exemplen är många på hur gott inomhusklimat och effektiv energianvändning 
hänger samman. Energihushållning är en mycket viktig del i både det inre och yttre 
miljöarbetet inom byggsektorn. Med ett väl genomtänkt och uppbyggt 
inneklimatsystem behöver det emellertid inte bli någon konflikt mellan 
energihushållning och ett gott inneklimat. 
 
 
Övergripande mål för inomhusmiljön 
I ref. [62] säger man att det idag (1996) saknas nationella mål för inomhusmiljön. 
Man föreslår därför som ett övergripande mål följande: 
 

 
Som delmål anger man följande: 
 

 
 
Beträffande ventilation säger man i [62] att:   

Ingen ska bli sjuk eller få symptom till följd av brister i 
inomhusmiljön. 

•  Bristfällig ventilation i bostäder, skolor och 
förskolor ska åtgärdas. 

•  Alla bostäder, skolor och förskolor som har 
radonhalter i inomhusluft som ligger över 
riktvärdet för sanitär olägenhet ska vara 
åtgärdade senast år 2010. 

•  Ingen ska ofrivilligt utsättas för tobaksrök. 
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”Intresset av att öka ventilationen står i konflikt med intresset av att spara energi. 
Institutionen för byggd miljö vid KTH har 1996 för Miljöhälsoutredningens räkning 
utfört beräkningar. Dessa visar att för att ventilera landets bostäder i småhus och i 
flerfamiljshus upp till gällande normer enligt byggregler och riktvärden enligt 
hälsoskyddslagen, krävs ett energitillskott på ca. 6 TWh, om inte ökad återvinning av 
värme sker. Det går dock enligt beräkningarna att åstadkomma en ökning av 
ventilationsnivån i landets bostadsbestånd till den nivån, som anges i Boverkets 
byggregler och Socialstyrelsens allmänna råd, utan ökad energianvändning med 
hjälp av värmeåtervinning. En sådan förbättring av ventilationen uppskattas enligt 
beräkningarna kräva investeringar på 62 miljarder kronor och ökade 
underhållskostnader på ca. 3 miljarder kronor per år”. 
 
I utredningen föreslås även en satsning på teknisk utveckling för att få fram  
ventilationssystem, som åstadkommer ett för människan lämpligt inomhusklimat 
och som åstadkommer detta med en låg energianvändning.  
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Redovisning av senaste årens forskning gällande 
inneklimatets effekter på människan. 
För att begränsa omfattningen på detta kapitel väljer vi att ta upp en del av det, som 
hänt, sedan avtalet mellan Föreningen-V och BFR skrevs.  
Vi väljer att redogöra för den forskning, som har bedrivits för att undersöka, hur 
människan reagerar, då hon är utsatt för olika inneklimatbetingelser. Detta är ju en 
sådan kunskap, som vi måste ha för att kunna utforma våra ventilationssystem på ett 
riktigt sätt och som är till gagn för människans hälsa, trivsel och prestationsförmåga. 
  
Positiv effekt av ökade luftflöden 
Några av de viktigaste forskningsresultaten, som kommit fram, kan nog sägas vara, 
att vi fått en ökad kunskap om den betydelse, som ökade flöden av ventilationsluft 
har, dels på en minskad sjukfrånvaro [38], och dels på människans 
prestationsförmåga och som Wargocki et al har redovisat i [19] och [43]. 
I dessa rapporter säger man, att installationerna måste säkerställa ett inneklimat, som 
är bra för människornas hälsa, komfort och produktivitet. Även om man bara 
upplever lättare kliniska sjukdomssymptom som huvudvärk, ögonirritation, torr hud 
och trötthet, kommer man knappast att vara komfortabel med rumsklimatet och man 
kommer knappast att vara fullt produktiv. Forskning kring föroreningar och 
erforderliga luftflöden, som nyligen avslutats vid forskningscentrat inom DTU, visar, 
att människans prestation i samband med kontorsarbete kan ökas med så mycket 
som mellan 5 och 10 % genom att förbättra luftkvaliteten. Inom ett tilluftsintervall av 
3-30 l/s per person erhölls i snitt en ökning av produktiviteten med 1,4% för varje 
fördubbling av luftflödet. 
En nyligen avslutad fältstudie i Massachusetts visade, att ett uteluftsflöde i nivå med 
minimikraven resulterade i en sjukfrånvaro bland kontorspersonalen, som var 50 % 
högre än för personer i en annan del av byggnaden, där man hade dubbelt så stort 
uteluftsflöde (24 l/s i stället för 12 l/s och person). Den årliga förlusten i 
produktivitet orsakad av sjukfrånvaron på grund av det lägre luftflödet, beräknades 
till 400 dollar per anställd. De nya forskningsresultaten visar, att den reducerade 
produktiviteten bland den stora majoriteten av de anställda, som inte sjukskrev sig, 
representerar en stor tilläggskostnad, på grund av dåligt inneklimat, som måste 
ställas i relation till de energibesparingar, som görs genom att reducera 
ventilationsluftflödena till de absoluta minimivärdena. 
Studien visar således på klara fördelar för hälsan, komforten och produktiviteten, om 
luftflödena ökas till en nivå över de miniminivåer, som rekommenderas i olika 
standarder. Resultaten kan sägas belysa och förklara den stora betydelse, som ett bra 
ventilationssystem har på människans komfort och prestationsförmåga och som vi 
innerst inne har ”haft på känn” under många år. 
I samma forskningscentra (DTU) har man också satsat på två multidisciplinära 
studier av fuktrelaterade problem i byggnader och på hur detta påverkar 
människans hälsa. Studierna, som utförs av en grupp europeiska forskare inom 
områdena teknik och medicin, fastslår, att fukt är en betydande riskfaktor för astma, 
allergier, sjuka hus syndrom (SBS) och infektioner i andningsvägarna. För 
närvarande är det inte känt vilken fuktrelaterad exponering, som påverkar 
hälsoeffekterna. 
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Fuktrelaterade problem 
En epidemiologisk studie ”Dampness in Buildings and Health” (DBH) vid centrat 
påbörjades år 2000 med det övergripande syftet att relatera fukten i byggnader till 
specifika hälsorisker. Det är en utredning med såväl medicinska som tekniska 
aspekter och som fokuserar på allergiska sjukdomar och infektioner i luftvägarna 
bland barn och deras föräldrar. 
Studiens första steg var baserat på ett frågeformulär till föräldrarna till 14077 barn i 
åldern 1-6 år i Värmland. Denna undersökning utfördes tillsammans med fem andra 
institutioner i Danmark, Sverige och USA. Formuläret bestod av 84 frågor om 
levnadsvanor, hälsorelaterade frågor samt frågor angående byggnaden inklusive 
fuktrelaterade problem. Svarsfrekvensen var 80%. 
Man fann ett starkt samband mellan olika fuktrelaterade problem i bostaden och de 
hälsoproblem, som hade erfarits av barnen och deras föräldrar. Risken var i det 
närmaste dubbelt så stor för barn, som bodde i hem, där fuktproblemen var 
uppenbara. En sådan ökning av risken är jämförbar med, eller högre än, den, som vi 
utsätts för vid exponering av tobaksrök i omgivningen. Det visade sig också, att en 
kombination av fuktproblem och golvmaterial av PVC signifikant ökade risken, trots 
att samma PVC-material inte var förenat med några problem i de ”torra” bostäderna. 
Studierna av de fuktrelaterade problemen fortsätter och totalt är ett 20-tal 
institutioner i Danmark, Sverige, Norge, Holland och USA involverade. [56]. 
 
Beräkningsmodeller för att minimera fuktproblem 
Inom DTU pågår också ett projekt om ”integrerad byggnadsutformning”. Man säger, 
att modeller för termiska förlopp och energianvändning har använts i stor 
utsträckning i samband med byggnadsprojektering. Även modeller för 
fuktförhållanden i en byggnads ytterväggar har börjat användas av projektörer och 
tillverkare av byggnadskomponenter för att minimera risken för framtida 
fuktproblem i byggnaden. Helt nyligen har det nu också blivit möjligt att modellera 
och förutsäga i detalj de hygrotermiska förloppen för en hel byggnad. Med 
beaktande av inneklimatet och de ingående byggnadsmaterialen är det nu möjligt, 
att beräkna fukttransporterna mellan material och rumsluft. Tillsammans med 
forskare från Danish Building and Urban Research institute har man tagit fram denna 
unika modell för sådana beräkningar. Med denna nya modell är det möjligt att 
förutsäga, på ett noggrant sätt, relativ fuktighet och temperaturförhållanden 
inomhus, som gör det möjligt att bestämma den upplevda luftkvaliteten. Med 
modellen kan man också utforma byggnadsskalet så, att fuktproblemen kan 
minimeras. 
 
Nedan redovisas ett sammandrag, författat av professor Jan Sundell, DTU, av vissa 
delar av europeiska och nordiska tvärvetenskapliga granskningar av den 
vetenskapliga litteraturen rörande fuktproblem och luftflöden: 
 
Fuktproblem  
Litteraturen rörande fuktproblem i byggnader och dess betydelse för hälsoproblem 
har granskats i en nordisk grupp (Bornehag et al. 2001) och en europeisk (Bornehag 
et al. 2002). Det viktigaste resultatet är, att fuktproblemen visar ett samband med 
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hälsoproblem som väsande andning, hosta, astma, luftvägsinfektioner och 
allmänsymtom som huvudvärk. Den förhöjda risken är 40-120 %. Detta gäller i hela 
världen, trots att fuktproblemen varierar avsevärt. Från t ex norra Skandinavien 
rapporteras endast få fuktskador. Små fläckar av synligt mögel rapporteras i några få 
procent av byggnaderna. I Taiwan rapporteras däremot stora ytor (flera m2) med 
synligt mögel i upp till 80% av byggnaderna. Trots detta är den rapporterade 
överrisken i stort sett den samma.  
Av litteraturen kan man inte utläsa, vilka ämnen i inomhusluften, som orsakar denna 
riskökning. Ej heller kan man utläsa, hur man ska definiera en ”fuktig” byggnad. 
Fuktiga byggnader kan, mot bakgrund av den samlade kunskap som finns, utgöra ett 
av de stora folkhälsoproblemen i Sverige såväl som i övriga världen idag.  
 
Luftflöden  
I vilken mån ventilation av byggnader har betydelse för människors hälsa, komfort 
och produktivitet har granskats av en europeisk grupp, EUROVEN. Generellt visar 
resultaten från de 30 artiklar, som gruppen bedömde som relevanta och konklusiva, 
att uteluftsflödet i bostäder och kontor borde ökas, från vad som är vanligt idag. 
Resultaten tyder på, att uteluftsflöden mindre än 25 l/s per person i kontor ökar 
risken för korttidssjukfrånvaro, samt en risk för sänkt produktivitet. Sambandet 
mellan ventilation och hälsa i bostäder, barnstugor och skolor är väldigt lite studerat. 
Ett fåtal studier i Norden av sambandet mellan astma, dammkvalster och ventilation 
visar entydigt på, att sänkt ventilation ökar risken för allergi. I övrigt har inga 
konklusiva studier genomförts. 
I ett fortsatt arbete har gruppen granskat litteraturen med avseende på att finna 
orsakerna till, varför ventilation synbarligen har betydelse för hälsan och varför det 
finns så många, dock ej entydiga, rapporter om hälsobesvär i samband med moderna 
ventilationssystem. Utifrån 74 konklusiva artiklar fann man, att uteluftsflödet är 
viktigt för att späda ut och föra bort luftföroreningar inklusive allergen. Gruppen 
konstaterade också, att litteraturen stöder, att det finns brister i 
ventilationssystemens design, drift (t. ex. nattavstängning) och underhåll, samt att 
luftkonditioneringen har väsentlig betydelse för människors hälsa och komfort.  
(Slut på Sundells sammanfattning.) 
 
Övrigt inom DTU 
Inom DTU pågår också forskning kring ”personalized ventilation”, dvs. sådan 
ventilation, som är i personernas omedelbara närhet och som är avsedd enbart för att 
tillfredsställa respektive person inom dennes arbetsområde. Denna typ av forskning 
kan bl.a. ha ett speciellt intresse för framtida kontorslösningar. Vi lämnar den dock 
utan avseende i denna rapport. 
 
Wallenbergslaboratoriet 
På Wallenbergslaboratoriet i Stockholm har undersökningar gjorts av tilluftens 
kvalitet, dvs. kvaliteten på den luft, som tillförs rummen. Det har visat sig, att 
tilluftskvalitén försämras väsentligt om filterbyten ej görs i enlighet med 
rekommenderade intervaller. Luftkvaliteten försämras också efterhand, om det i 
tilluftsdonen, eller i andra komponenter, som t.ex. fördelningslådor, finns textil- eller 
skumplastmaterial, vars funktion är att bättre fördela luften i donet. Trots att det inte 
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är avsikten med dessa fördelningsmaterial, att få någon filterfunktion, sker på sikt en 
ansamling av partiklar, som kan vara till nackdel för tilluftskvaliteten. Dylika 
fördelningsmaterial ska därför undvikas.  
 
Forskning i Finland 
I finska VVS-tidningen nr 2-2003 informeras om de slutsatser, som den finska 
projektgruppen Tuottava Toimisto-2005 kommit till då det gäller inverkan av 
stigande rumstemperatur på människans arbetsprestation. Den varma sommaren 
2002 bjöd bra möjligheter att studera arbetsprestationen i kontor, som saknade 
luftkonditionering. Enligt professor Olli Seppänen sjunker människans 
arbetsprestation med ca. 2 % för varje grad som temperaturen överstiger 25°C upp 
till ca. 29°C. Man säger också att det i Finland är ca. 60 % av de kontorsanställda som 
arbetar ca. 350 timmar per år vid temperaturer över 25°C. 
 
I Finland startade Tekes (Se faktaruta) det 5-åriga Sunda Hus-projektet år 1998. 
Orsaken till detta var att det i mitten på 1990-talet dök upp en hel del allvarliga fukt- 
och mögelproblem, som förorsakade ohälsa. Man beräknade att den årliga kostnaden 
för dåligt inomhusklimat i Finland var ca. 3 miljarder Euro, eller ca. 600 Euro per 
invånare. Det ställdes därför ett allmänt krav på åtgärder för att komma till rätta med 
dessa problem. Så mycket som 22,8 miljoner Euro satsades på en mängd olika 
program. Av medlen satsades 40 % på forskning och 60 % på utvecklingsarbete inom 
företag och samhälle. Satsning inom ventilation och installationsteknik tog 32 % av 
medlen, arbete med fukt tog också 32 %, service och underhållsverksamhet tog 27 % 
och arbete med emissioner 5 % av medlen. Man säger att inneklimatproblem 
förorsakade av fukt- och mögelskador ännu inte helt försvunnit från byggnaderna. 
Man har emellertid en bättre plattform nu för att undvika framtida fel. 
 
Bland de insatser som har gjorts i denna stora forsknings- och utvecklingsinsats kan 
nämnas: 

•  Man har utvecklat metodik och anvisningar för planering och utförande av 
ventilationsinstallationer. 

•  Man har utvecklat en metodik för renovering av flerbostadshus, eftersom det 
fortfarande finns stora brister i dessa. 

•  Man har utvecklat en metodik för att förhindra fukt- och mögelproblem i 
såväl nya som befintliga byggnader. 

•  Man har vidareutvecklat klassificeringen av inneklimatet samt certifieringen 
av byggnadsmaterial. 

•  Man har utvecklat en mätmetodik för emissioner samt tagit fram nya 
lågemitterande material. 

•  Man har kunnat delge fastighetsägare och byggherrar en ökad kunskap om 
inneklimatets betydelse, för att dessa ska kunna ställa erforderliga krav i 
samband med projektering och upphandling. 

 
Ett delprojekt i detta stora forskningsprojekt har varit att göra studier i 15 st. skolor 
och 15 st. daghem. Syftet med projektet var att utveckla principerna för den 
erforderliga renoveringsprocessen. Såväl mätningar som frågeformulär har använts i 
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projektet. Mätning av lufttemperaturer och CO2-halter gjordes såväl före som efter 
renoveringen.  
I flertalet fall innebar renoveringen att ersätta de befintliga självdragssystemen 
alternativt frånluftssystemen med balanserade, fläktstyrda system med såväl till- 
som frånluft. I några fall behölls de befintliga systemen och genomgick endast en 
smärre justering och/eller rengöring. Luftflödena i de olika klassrummen 
dimensionerades efter det gällande minimivärdet på 6 l/s, person. I de 15 skolorna 
visade resultatet av enkäten att man upplevde en förbättring av luftkvaliteten efter 
genomförd renovering. Medelvärdet av CO2-halten hade sjunkit från 2100 ppm till 
1250 ppm.  
Resultatet var likartat i de 15 daghemmen. Här påpekade man emellertid betydelsen 
av att ha god kännedom om det antal barn, som ska vistas i daghemmet, för att inte 
luftflödet per barn ska bli för litet. Detta är speciellt viktigt under vinterförhållanden 
eftersom det då är vanligt att luftflödena minskas. Man säger att det är viktigt att 
luftflödena inte understiger minimikraven. 
 

 
 
Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting 
Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting, redovisar i ett faktablad [61] 
vad man menar med god luftkvalitet och man beskriver en del viktiga 
byggnadstekniska brister, som kan försämra luftkvaliteten. Man beskriver också hur 
man åtgärdar och förebygger problemen.  
Informationen som man ger, är en kortfattad sammanställning av befintlig kunskap, 
varför vi tycker att den är värd att här återges i förkortad version. 
 
Man skriver om mikrobiell växt och kvalster: 
I organiskt material som är fuktigt under några veckor eller mer och vid en relativ 
luftfuktighet över 70% är risken stor för mikrobiell växt, dvs. att olika arter av 
mögelsvampar och bakterier börjar växa och bryta ner det organiska materialet. 
Vilka mikrober som växer beror på fukt och temperaturförhållanden och vilken typ 
av organiskt material det rör sig om. Organiskt material finns nästan överallt. 

Faktaruta 
Tekes (the Finnish National Technology Agency) är en myndighet för 
finansiering av forskning och utveckling i Finland. Bland annat ingår: 

•  Affärsutveckling 
•  FoU-finansiering 
•  Förberedelser av projekten. Finansieringen är avsedd att förbättra 

förutsättningarna för projekt angående produktutveckling och ny 
teknologi. 

•  Teknologistrategi 
•  Teknologokliniker. De kliniker som startats har som uppgift att 

främja överföringen av teknologi samt att göra forskningsresultaten 
tillgängliga för små och medelstora företag. 
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Mikroberna kan t.ex. växa på gipsskivor, på gamla betongytor och i 
mineralullsisolering. Sporer och cellfragment kan frigöras till luften. Dessutom kan 
olika gaser avges, s.k. MVOC (Microbial Volatile Organic Compounds), vilka kan 
vara starkt luktande (mögellukt). Luftföroreningar från mikrobiell växt inne i en 
vägg kan tränga igenom innerväggen och påverka rumsluften. 
Mikrobiell växt och fuktiga byggnader har i flera studier visat sig ha samband med 
många typiska inomhusmiljösymptom. Fortfarande vet man dock för lite. Mögel 
förekommer ofta i relativt höga halter i utomhusluften utan att medföra 
hälsoproblem. Men utomhus handlar det ofta om andra arter och om andra 
tillväxtförhållanden än i fuktskadade byggnader. 
 
Husdammskvalster är 0,2 mm stora spindeldjur, som framförallt finns i enfamiljshus 
med en luftfuktighet över 45% under större delen av året. Så hög luftfuktighet kan 
man få om ventilationen är dålig. I Stockholmsområdet finns kvalster i 10-15% av 
bostäderna, främst i madrasserna, där det kan bli extra varmt och fuktigt. 
Den som bor i hus med kvalster riskerar att utveckla IgE-medierad allergi och kan 
drabbas av nästäppa, rinnande näsa och astma. Allergi mot mögel förekommer men 
är sällsynt. 
 
Man skriver om att fukt orsakar kemisk nedbrytning: 
Fukten underlättar för kemiska processer i byggnadsmaterial. Ett exempel och trolig 
orsak till symptom i många hus, är alkalisk fuktnedbrytning. Betong är starkt 
alkalisk. Om den är fuktig, uppstår en reaktiv miljö, som bl.a. påverkar lim och 
plastmattor i kontakt med betongen och kan upplevas som en frän lukt på 
undersidan av mattorna. Särskilt stora är riskerna med s.k. högpresterande betong, 
som är vanlig sedan mitten av 90-talet. De ämnen som bildas kan tränga igenom 
golvbeläggningen, även genom täta plastmattor. 
Den s.k. flytspackelsjukan drabbade människor i många byggnader, som uppfördes 
mellan 1977-1983. Där hade betonggolven avjämnats med kaseinhaltigt flytspackel, 
som är särskilt känsligt för alkalisk fukt, bl.a. bildas ammoniak vid nedbrytningen. 
 
Man skriver om emissioner från byggnadsmaterial: 
Även torra byggnads- och inredningsmaterial kan innehålla ämnen, som avges 
(emitteras) i gasform till rumsluften. Det gäller särskilt nya material, men för 
svårflyktiga ämnen kan emissionen fortsätta under flera år. Trots att halterna är låga 
kan ämnena lukta och irritera. Några exempel: 

•  Formaldehyd från textilier och spånskivor, särskilt om de är fuktiga. 
•  Organiska lösningsmedel från färger och lim. 
•  Irriterande kemiska ämnen kan även avges från vattenskadade produkter. 
•  Mjukgörare m.m. från PVC-mattor. Fettsyror och aldehyder från 

linoleummattor. 
•  Vissa träoljor och terpener från trä. 

För att minska risken för besvär bör man använda lågemitterande byggnadsmaterial, 
samt vänta några veckor före inflyttning i nybyggda hus. Under väntetiden ska 
ventilationen vara i full gång och temperaturen gärna högre än normalt, så att det 
mesta hinner vädras ut. 
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Tidigare trodde man att den totala mängden flyktiga organiska ämnen i luften, den 
s.k. Total-VOC-halten (VOC = Volatile Organic Compounds = flyktiga organiska 
ämnen) skulle kunna användas som indikator på luftkvaliteten. Numera ifrågasätts 
denna teori och det finns inga användbara gränsvärden för de låga Total-VOC-halter, 
som normalt förekommer inomhus. Istället spekulerar man i effekter av vissa 
enskilda VOC-ämnen, samverkan med reaktiva ämnen (ozon och kväveoxider) samt 
adsorbering på partiklar. 
 
Man skriver om brister i ventilationssystemet: 
Allmänventilationen ska tillföra ren luft och vädra ut luftföroreningar, som alstras av 
olika verksamheter, byggnadsmaterial och inredning. Även människorna själva 
alstrar luftföroreningar, bl.a. olika ämnesomsättningsprodukter, bioeffluenter. Det 
behövs ett luftflöde på ungefär 7-8 l/s per person för att vädra ut bioeffluenterna. 
I arbetslokaler kräver arbetsmiljöreglerna normalt en luftväxling av minst 7 l/s per 
person. För sovrum kräver byggreglerna endast 4 l/s per person. För att vädra ut 
luftföroreningar från byggnadsmaterial och inredning krävs ytterligare minst 0,35 l/s 
per m2 golvyta i arbetslokaler och bostäder. I bostäder med enbart 
självdragsventilation är det vanligt att luftväxlingen är för låg och understiger 0,35 
l/s per m2. 
En mätning av koldioxidhalten visar på ett enkelt sätt om luftomsättningen är 
tillräcklig för att vädra ut bioeffluenterna. Om den är lägre än 1000 ppm, så är 
luftväxlingen tillräcklig för de personer, som vistas i lokalen. Denna mätning är 
intressant i t.ex. skolsalar. 
I kontorsrum och andra glest befolkade lokaler är det byggnaden och verksamheten 
snarare än människorna, som är föroreningskällorna. Då räcker det inte att endast 
mäta koldioxidhalten. Vetenskapliga undersökningar tyder på att det i 
kontorslokaler behövs betydligt högre luftflöden än minimikraven, för att människor 
ska må bra. 
Lagen om obligatorisk ventilationskontroll kräver återkommande besiktningar för att 
säkerställa att ventilationen uppfyller de krav, som gällde när huset byggdes. Ett 
godkänt OVK-protokoll är ett stöd, men ingen garanti, för att ventilationssystemet 
fungerar bra. 
 
Man skriver om ventilationen som föroreningskälla. 
I gamla hus skedde en hel del av luftväxlingen genom otätheter i väggarna och 
genom självdrag. Nya hus byggs täta och ventileras med fläktar, s.k. mekanisk eller 
fläktstyrd ventilation. Luftväxling, luftkvalitet och temperaturer blir då starkt 
beroende av att ventilationssystemet fungerar. Undersökningar har visat att 
besvärsförekomsten ofta är högre i mekaniskt ventilerade byggnader, trots att 
luftflödena i allmänhet är högre än vid självdrag. Det finns flera tänkbara orsaker till 
detta: 

•  Om uteluftsintagen är felaktigt placerade kan t.ex. bilavgaser spridas till hela 
byggnaden. Ibland släpps byggnadens förbrukade avluft ut för nära 
luftintaget, så att man får rundgång i ventilationen. Återluft och roterande 
värmeväxlare medför också återföring av luftföroreningar i högre eller mindre 
grad. 
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•  Om tilluftssystemet utsätts för fukt, kan mikrober börja växa. Detta kan ske i 
uteluftsintag med dåliga regnskydd eller i tilluftsfilter, vid luftkonditionering 
(kyld tilluft), vid luftbefuktning eller om det bildas kondens i kanalerna, t.ex. 
om ventilationen stängs av på natten. 

•  Föroreningar kan samlas i och spridas från filter som byts för sällan, i 
invändig kanalisolering eller på insidan av tilluftskanaler. Tilluftsfilter måste 
kunna ta bort även de minsta partiklarna och bör ha lägst klass F7 eller helst 
F9. 

•  I byggnader med enbart mekanisk frånluft skapas ett undertryck, särskilt om 
uteluftsventilerna är för små. Genom undertrycket kan förorenad luft sugas in 
genom små springor från t.ex. krypgrund eller fuktskadad väggisolering. 
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Redovisning av aktuell forskning kring ventilationstekniska 
lösningar. 
Denna redovisning gäller i huvudsak för en del av den forskning och de 
fullskaleförsök, som har gjorts sedan 1996 med olika typer av ventilationssystem i 
framförallt skolor och kontor.  
 
Projekt med självdrag 
Intresset för självdragslösningar var i fokus under den första delen av den period, 
som vi valt att studera. Då slutfördes undersökningar i ett flertal 
självdragsventilerade skolor [14], [15], [16] och [17].  
En del av dessa skolor, som i experimentsyfte försågs med självdragsventilation, var 
skolor på Gotland (Garda skola), i Hudiksvall (Gamla läroverket), Kungälv, Malmö 
(Risebergaskolan), Norrköping (Lindöskolan och Karlshovsskolan) och Norrtälje, 
vilka utrustats med självdragslösningar. Tre av skolorna grundar ventilationen 
huvudsakligen på självdrag, medan de fyra andra har olika ”blandningar” av 
fläktstyrd frånluft och termik.  
Den utgångspunkt som projektledaren för de nämnda forskningsprojekten [15], [16] 
och [17] har haft, är att ventilationens andel av den totala investeringskostnaden är 
relativt hög, då man bygger en ny skola eller bygger om en gammal. Många 
kommuner vill därför bygga eller bygga om med enklare ventilationslösningar. I 
projekten har  man studerat luftkvalitet och värmekomfort dels genom mätningar 
och dels genom enkäter.  
Resultaten av enkäterna tyder på, att inneklimatet i de flesta av skolorna har bedömts 
som gott av elever och personal. Detta är fallet, trots att ventilationsflödena är lägre 
och koldioxidhalten högre, än vad skolor normalt projekteras för.  
Det är vår uppfattning, att enkäter kan vara ett bra verktyg för att kartlägga 
eventuella fel och problem i en anläggning. Sålunda har Yrkes- och Miljömedicin i 
Örebro utvecklat en enkät (för minst 20 personer), som är ett väl utprovat instrument 
för att undersöka om symptomförekomsten är onormalt hög. Vanliga symptom som 
vi då tänker på är: 

•  Slemhinne- och luftvägssymptom såsom ögon- och näsirritation, nästäppa, 
torrhetskänsla i svalget, heshet, hosta, återkommande infektioner och 
försämring av astma. 

•  Hudsymptom såsom känsla av hetta, hudrodnad i ansiktet och på halsen, torr 
irriterad hud, klåda, hudutslag och försämring av eksem. 

•  Allmänsymptom såsom trötthet, koncentrationssvårigheter och huvudvärk. 
•  Komfortproblem såsom obehaglig lukt, torr eller dålig luft, instängt eller 

dragigt, för hög eller för låg temperatur. 
Då vi emellertid använder enkäter för att värdera luftkvaliteten, måste vi vara 
mycket försiktiga.  
Kunskapen, om hur vårt mänskliga luktorgan reagerar, är ju allmänt känd. Vårt 
luktorgan reagerar endast för förändringar i luftkvalitet. Vistas vi därför i en lokal 
under lång tid, märker vi inte, hur luftkvaliteten försämras, om luftflödena är 
otillräckliga. Enkäter om luftkvaliteten, måste därför hanteras med stor aktsamhet. I 
det aktuella fallet har man dragit slutsatsen, att luftflödena kan understiga gällande 
hygienkrav, eftersom flertalet av eleverna inte rapporterat något missnöje med 
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luftkvaliteten. Enligt vår uppfattning kan det vara så, att man har dragit felaktiga 
slutsatser. Lärarna har i flera fall rapporterat, att luftkvaliteten har varit dålig och sett 
till att vädring har utförts. Anledningen, till att lärarna har reagerat, är, att de har i 
större utsträckning än eleverna gått mellan olika lokaler med olika luftkvalitet och 
därmed registrerat förändringarna. 
Det har trots allt rapporterats, att det luktat illa ibland, men detta har man tydligen 
inte tagit så stor notis om. 
 
Enligt rapporterna får inneklimatet högsta betyg i Garda skola på Gotland, som vid 
tillfället för undersökningen var en ny byggnad. Den ventileras i huvudsak med 
självdrag, men har också ett litet fläktstyrt grundflöde. Uteluften tas in via ventiler 
bakom radiatorerna. Elever och personal upplever inneklimatet som gott, och det gör 
även de, som uppger sig ha allergiska besvär. I Lindöskolan och Karlshovsskolan i 
Norrköping, som båda uppfördes kring 1930, var utgångspunkten inför 
ombyggnaden, att man skulle utnyttja befintliga kanalsystem och schakt. 
Ombyggnaden skulle ske med så få ingrepp som möjligt. Befintliga frånluftskanaler 
användes och axialfläktar installerades på vinden, vilket gav ett frånluftssystem med 
mycket låga tryckfall. Tilluften tillförs utan fläktar. Uteluften tas in i 
souterrängplanet och förvärms där. Bästa omdömet om inneklimatet fick 
Lindöskolan, där över 90 % av personal och elever tyckte, att det var bra eller 
acceptabelt. I Karlshovsskolan var motsvarande siffra 80 %. Utvärderingen visar 
dock, att frånluftsventilationen kunde ha utförts tystare.  
I Gamla läroverket i Hudiksvall var utgångspunkten också att nå god 
ventilationsstandard med få ingrepp i den gamla byggnaden. Man valde ett förstärkt 
självdragssystem och använde de befintliga kanalerna för både till- och frånluft. 
Resultatet blev inte helt tillfredsställande. 
 
Energianvändningen i de flesta av de nybyggda skolorna är lägre, än om skolorna 
skulle haft traditionell ventilationlösning med till- och frånluft och 
värmeåtervinning, medan den i de ombyggda skolorna är något högre.  
Att energianvändningen i flertalet av de nybyggda skolorna blivit lägre än för 
traditionella fläktstyrda lösningar säger endast, att luftflödena har varit alldeles för 
små i de självdragsventilerade skolorna. Det är därför för oss mycket förvånande, när 
man i så kallade vetenskapliga undersökningar, inte tänker mera på konsekvenserna 
av sina uttalanden. Det förefaller, som om man många gånger missbrukar sina 
provningsresultat för att få de resultat, som man vill ha. 
 
Vi vill i detta sammanhang gärna relatera vad som sägs i [62] om en hållbar 
hälsoutveckling: 
”Hur samhället beskyddar och sörjer för sina barn, mäter dess grad av civilisation 
och utvecklingsförmåga. Barnen ska vara de första som gynnas av mänsklighetens 
framgångar och de sista som drabbas av dess misslyckanden. Ostimulerande 
utemiljö, nedslitna bostadsområden och dåliga skollokaler välkomnar inte de unga 
och ger inte optimala förutsättningar för en utvecklande uppväxtmiljö. Barns större 
känslighet än vuxnas motiverar att gränsvärdesättning för att tillåta ämnen i miljön 
och olika produkter utgår från barn i större utsträckning än vad som i dag är fallet”. 
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SP:s utvärdering av självdragssystemen 
Eftersom kunskapen om ventilation och fukt inte alltid varit tillräcklig, startade SP 
(Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås) hösten 1996 ett projekt med syfte 
att för skolor med självdragssystem bestämma funktion och fuktförhållanden med 
hjälp av fältmätningar och simuleringar. Undersökningarna gjordes i tre av de ovan 
angivna skolorna med liknande utförande av byggnad och ventilationssystem (14). 
De skillnader, som fanns mellan dem, var olika utformning av tilluftskulvert, med 
eller utan tilluftsfläkt, diffusionsöppet, dvs. utan plastfolie, eller diffusionstätt, med 
plastfolie. Syftet med kulverten var, att kunna kyla tilluften sommartid och förvärma 
den under vintertid. Den största delen av tilluften avsågs därför gå vägen via 
kulverten. Reglering av luftflödet förutsattes kunna ske av brukarna med hjälp av 
lanterninfönsterna. 
 
Utvärdering [14] visar på följande brister i de olika objekten: 

•  Taken i de tre skolorna har i flera mätpunkter tillförts fukt. Orsaken är 
sannolikt fuktdiffusion inifrån i kombination med fuktkonvektion. Otätheter i 
byggnadens övre delar i kombination med ett fukttillskott inne och ett 
invändigt övertryck ger risk för fukttillförsel. Detta avspeglas också i 
fuktmätningarna. Mikrobiologisk tillväxt har konstaterats i några punkter i de 
tre skolorna. För en av skolorna kan påväxten ha tillkommit under 
produktionstiden. Eftersom ett invändigt övertryck kan förekomma under 
vissa perioder, är konstruktionens lufttäthet ytterst viktig, för att skador på 
grund av fuktkonvektion ska undvikas. Detta problem är emellertid generellt 
och gäller även i hus med annan typ av ventilation. 

•  Den uppmätta relativa fuktigheten i tilluftskulverten under sen vår och tidig 
sommar överskrider periodvis 80 %. Även perioder med kondens har 
konstaterats i en av skolorna. Risk för mikrobiell tillväxt föreligger således på 
känsliga material. Mätpunkter med sådan tillväxt har också konstaterats i två 
av skolorna. Detta kan vara allvarligt och måste följas upp under en längre tid. 
Två viktiga faktorer i detta sammanhang är materialval och rengöring. 
Regelbunden rengöring ska vara möjlig att genomföra och bör genomföras. 
Det är dock idag oklart, om till exempel väl genomarbetade rengöringsrutiner 
tillsammans med ett visst materialval är tillräckligt för att få en tilluftskanal 
utan mikrobiell påväxt. 

•  I två av skolorna har ventilationsfunktionen utvärderats. I båda har 
klassrummen mycket varierande ventilation, beroende på hur brukarna 
använder lanternin- och fasadfönster. Ibland är ventilationen låg eller mindre 
än 3 l/s per person. I Boverkets byggregler (BBR) rekommenderas lägst 7 l/s 
per person. Kravet uppfylls normalt i den ena skolan, men inte alltid i den 
andra. 
I en skola kommer för det mesta en stor del av uteluften till byggnaden via 
kulverten. Vid milt eller varmt väder kommer tack vare tilluftsfläkten uteluft 
via kulverten. Luftflödet beror på fläktkapaciteten. Utan fläkt kan luft 
strömma bakvägen från byggnaden via kulverten och ut. I den andra skolan 
kommer mindre än hälften av uteluften in via kulverten. Denna skola har 
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ingen tilluftsfläkt. Dessutom går tidvis ett relativt stort luftflöde från 
byggnaden via kulverten och ut.  

•  Med denna typ av ventilationssystem kan luftflödet bli för lågt, om lanternin- 
och fasadfönster är stängda. Detta gäller framförallt vid varmt väder. Då 
påverkas ventilationen i hög grad av vinden. Lanterniner måste utformas och 
användas på rätt sätt, så att drivkrafterna vind och termik inte motverkar 
varandra. Luftflödet i tilluftskulverten kan bli mycket lågt och till och med gå 
i fel riktning vid framförallt varmt väder. För att säkerställa att luften går åt 
rätt håll, behövs vid denna typ av väder en tilluftsfläkt. Om tilluftsfläkten 
användes på vinterhalvåret, innebär detta stor risk för fuktproblem i 
takkonstruktionen. Öppna lanternin- och fasadfönster kan innebära, att 
luftflödet via kulverten blir mycket lågt. Med stängda fönster ökar flödet i 
kulverten med otätheten i klimatskärmen. Det lägst injusterbara 
ventilationsluftflödet ökar med ökande otäthet och kan bli alltför stort, när det 
är kallt ute och ingen person finns i byggnaden, det vill säga på nätter och 
helger. För att kunna uppnå rätt luftväxling och låg energianvändning krävs 
därför, att byggnaden har god lufttäthet. 

•  CO2-halten, som framför allt är en indikator på luftkvalitén, kan ibland i den 
studerade typen av klassrum överstiga rekommendationen på 1000 ppm. I de 
flesta fall kan detta undvikas genom öppning av lanternin- och fasadfönster. 
Detta kan ske manuellt och/eller med automatik. En viktig förutsättning för 
självdragsskolor är, att byggnaden och dess inredning och möbler inte avger 
irriterande ämnen, eftersom det finns risk för att ventilationen kan bli låg. 
Ventilationens huvudfunktion ska vara att ventilera för brukarna, det vill säga 
ventilera bort föroreningar orsakade av brukarna och förse brukarna med 
tillräcklig mängd uteluft. 

 
NatVent-projektet 
Ett stort forskningsprojekt om naturlig ventilation, i kontor, är det s.k. NatVent-
projektet. Projektet, som delvis har varit EU-finansierat, har bedrivits av nio företag 
och organisationer i sju europeiska länder. En del av forskningsprojekten redovisas i 
[25], [26], [27] och [28}.  
Syftet med detta NatVent-projekt, säger man, var att reducera energianvändningen 
(och följaktligen CO2-emissionerna i samband med energiproduktionen) i byggnader 
genom att: 

•  ta fram lösningar, som gör det möjligt att använda självdragsventilation och 
lågenergikyla i länder med kallt klimat, och 

•  uppmuntra till en ökad användning av självdragsventilation och ”smart” 
reglering, så att detta kan bli den dominerande lösningen vid nybyggnad 
såväl som vid renovering av kontorsbyggnader. 
 

De två NatVent-projekten [25] och [26] har utförts i ett kontorshus i Malmö 
respektive Varberg. I Malmö är installationen försedd med tre stycken hjälpfläktar, 
varav den ena går kontinuerligt och de två andra styrs manuellt. I kontoret i Varberg 
finns inga fläktar. I Malmö uppmättes CO2 halter sommartid, som låg mellan 
bakgrundsnivån och upp till max ca 600 ppm. I Varberg låg CO2 halten mellan 
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bakgrundsnivån och 800 ppm. Vintertid uppmättes, av naturliga skäl, något högre 
CO2 halter. I Malmö varierade CO2 halten mellan bakgrundsnivån och max. ca 900 
ppm. I Varberg varierade det mellan bakgrundsnivån och max. ca 1100 ppm. 
Resultaten tyder på, att vädring har skett i betydande omfattning under åtminstone 
sommarperioden. 
Från dessa två projekt ger man en sammanfattning av de åtgärder, som man anser 
vara erforderliga för en fullgod funktion. Det största problemet, menar man, är, att 
det blir för varmt inomhus på sommaren. De åtgärder, som man rekommenderar, är:  

1. att utnyttja nattkyla, som kan åstadkommas genom att använda fläktar i 
frånluftskanalerna och driva dessa nattetid. 

2. att förbättra fönsternas solavskärmning. 
3. att byta ut belysningen till en modern lågenergi belysning. 
4. att hindra värmesystemet att gå igång under sommartid. 
5. att se till att inga fönster får stå öppna nattetid, eftersom detta kortsluter 

systemet. 
 
För att förbättra förhållandena under vintertid rekommenderade man bl.a. att: 

6. förbättra värmesystemets injustering. 
7. öka tätheten i byggnaden. 

 
Det är uppenbart, att man i dessa projekt har okontrollerade luftflöden beroende på 
den frekventa fönstervädring, som man haft.  
Föreslagna åtgärder syftar enbart till att få ned rumstemperaturerna till en mer 
dräglig nivå. Ventilationen har man tydligen helt lämnat åt sitt öde. 
 
Förstärkt självdrag 
En annan skola, Lorensbergsskolan i Ludvika, har ingen renodlad 
självdragsventilation, [32} och [33]. Där finns ingen reglering med avseende på 
luftkvaliteten. Den reglering, som finns, styr temperaturen i salarna genom att 
frånluftsfläktens varvtal reduceras vid kall väderlek. I korthet kan man säga, att 
systemet karaktäriseras av följande: 

•  Förstärkt självdrag med uteluft, som obehandlad tillförs klassrummen via 
textilkanaler i klassrumstaken. 

•  Ett centralt reglersystem, som i sekvens styr radiatorventiler, spjällöppningar 
och fläktvarvtal via ute- och rumsgivare för varje klassrum. 

•  Utnyttjande av nattkyla. Byggnadsstommen kyls i första steget genom strypta 
radiatorventiler, och i andra steget genom aktivering av ventilationssystemet. 

Målsättningen med systemet har varit att hålla en konstant rumstemperatur, låga 
ljudnivåer och låga energikostnader. Detta är angelägna målsättningar, men de får 
inte bli de enda målsättningarna. Vi får naturligtvis inte medvetet göra avkall på 
luftkvaliteten till förmån för  en lägre energianvändning. 
I denna skola i Ludvika har man haft mycket stora problem. Systemet fungerade så 
illa, att man, på grund av dragproblem, var tvungen att stänga av all ventilation, när 
temperaturen sjönk ner mot noll grader utomhus. Denna åtgärd saboterade alla 
ansträngningar för att skapa ett bra inneklimat under vinterhalvåret. Den enda 
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positiva aspekten kring detta projekt var, att det i upphandlingsskedet fanns ett antal 
företag, som avböjde att lämna anbud, p.g.a. den bristfälliga konstruktionen. 
 
Hybridsystem  
Eftersom många forskare såg stora begränsningar med dessa typer av 
självdragssystem, övergick de till att kombinera dessa med fläktstyrda system. Dessa 
kombinerade system, som kan fungera som antingen ett självdragssystem eller som 
ett fläktstyrt system, kallas för hybridventilationssystem. 
Intresset för hybridventilation som en möjlig teknisk lösning, började därför ta fart 
1998 då ett nytt IEA annex, nr 35, kallat HYBVENT lade fram en studie av 12 
pilotprojekt [20] och [32].  
På den aktuella hemsidan om hybridventilation [32] kan vi läsa om motiven för 
denna typ av ventilation. 
 
Den grundläggande tanken bakom hybridventilation är att upprätthålla ett tillfredsställande 
inomhusklimat genom att alternera mellan och kombinera självdragssystem och fläktstyrda 
system för att undvika de kostnader, den ökade energianvändning och de därav följande 
effekterna på inneklimatet, som en fläktstyrd luftkonditioneringsinstallation medför. 
(Översättning från engelska) 
 
En av pilotstudierna utfördes på Tångaskolan i Falkenberg [21] – [24]. Av de 12 
projekten var 6 stycken kontor och 6 stycken skolor, varav två stycken i Norge 
(Mediå skola i Grong [48] och Gjerde skola i Samnanger). IEA-projektet om 
hybridventilation avslutades hösten 2002. En kort beskrivning ges i bilaga 2 av detta 
Hybventprojekt.  
Studien av Tångaskolan ingår i två internationella forskningsprojekt, dels HYBVENT 
Annex 35, Hybridventilation vid ny- och ombyggnad av kontorsbyggnader, som är 
ett IEA-projekt, samt dels MEDUCA (Model EDUCAtional buildings for integrated 
energy efficient design), som är ett EU Thermie projekt. 
Tångaskolan, som byggdes 1968, ventilerades då med ett fläktstyrt ventilations-
system utan värmeåtervinning. Byggnaden består av tre delar, A, B och C.  
I byggnad A finns kök, matsal, aula och kontor. Byggnad B innehåller klassrum och 
byggnad C slöjdsalar och klassrum.  
Efter ombyggnaden 1999 installerades ett hybridventilationssystem i byggnad B 
tillsammans med en mängd andra åtgärder, som ökat dagsljusutnyttjande, el-effektiv 
belysning, energieffektiva fönster, utökat drifts- och övervakningssystem, m.m. 
I byggnad C installerades ett energieffektivt FTX-system.  
Hybridventilationssystemet karaktäriseras av sex meter höga ”solskorstenar”, som 
används som den huvudsakliga källan för de naturliga drivkrafterna. När 
skorstenseffekten inte är tillräcklig för att ventilera skolan, finns det lågtrycksfläktar, 
som ett komplement för de naturliga drivkrafterna. Ventilationsflödena behovsstyrs 
efter CO2 koncentrationen i klassrummen. Läraren har emellertid möjlighet att 
påverka flödena under dagtid. 
 
Man kan ju fråga sig vilket tillskott till drivkraften, som de 6 m höga 
”solskorstenarna” skapar. Som ett approximativt värde kan man säga, att de skapar 
en drivkraft, som är ca. 0,25 Pa för varje grad, som temperaturen i denna ”skorsten” 
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överstiger utetemperaturen. Störst effekt får man således när solen en klar och kall 
vinterdag skiner på skorstenen och värmer upp den genomströmmande luften. 
Några mätvärden har vi emellertid inte kunnat finna i de studerade rapporterna. 
 
För inomhusklimatet har de kontinuerliga mätningarna av temperaturer, relativ 
luftfuktighet, luftflöden och CO2-koncentration kompletterats med fältmätningar 
med passiv och aktiv spårgasteknik, termisk komfort, ljud m.m. Under den tid som 
utvärderingen gjorts, har de uppställda kraven, som emellertid inte redovisas, på 
inomhusklimatet uppnåtts på den andra våningen, förutom korta perioder då CO2-
koncentrationen har överskridit 1000 ppm. Ventilationsflödena på bottenvåningen 
uppnår dock inte projekterat värde, varken för byggnaden med naturlig ventilation 
eller för byggnaden med fläktförstärkt ventilation. I utvärderingen säger man därför, 
att ”designkriterierna för hybridventilationssystemet på bottenvåningen behöver 
övervägas, trots att luftkvaliteten har varit god med låga CO2-koncentrationer, som 
sällan överstiger 1500 ppm”. 
Resultatet av enkätundersökningen visar, att inneklimatet i klassrummen var i stort 
sett bra redan innan ombyggnaden. Man säger emellertid, att i och med 
ombyggnaden har inneklimatet förbättrats ytterligare. Ett problem, som uppstått i 
och med den nya hybridventilationen, är besvär med drag från 
ventilationsinblåsningen. Över 23 % anser att problemet numera inträffar ofta, 
jämfört med 2 % tidigare. I klassrum med många elever är tilluftspjällen helt öppna 
och vid soliga och kalla dagar kan drag uppstå, eftersom tilluften blir otillräckligt 
förvärmd. Man säger vidare, att förbättringar av styr- och reglerprinciper bör 
studeras. Vidare säger man, att en av fördelarna med hybridventilation är, att 
systemet är tyst. Antalet elever, som besväras av ljud från ventilationen, har dock 
ökat. Orsaken lär vara störande ljud utifrån, eftersom ljud kan gå rakt igenom 
ventilationsöppningarna i fasaden. Problemen, säger man, kan minskas med 
ljudabsorbenter i uteluftsintagen. 
 
Ett annat projekt, som har gått parallellt med HYBVENT, är RESHYVENT-projektet 
[32]. Detta projekt baserar sig på samma tema som HYBVENT-projektet. En 
kortfattad information om RESHYVENT-projektet finns i bilaga 3. 
 
Diverse manualer och webbsidor redovisas i [29], [30], [31] och [32].  
 
IEA-projekt 
Inom IEA, annex 35, deltager 16 länder i arbetet angående hybridventilation. De 
frågor, som man är intresserade utav, är: 

1. Sparas energi? 
2. Får brukarna tillfredsställande luftkvalitet? 
3. Ökar investeringskostnaden? 
4. Ökar livscykelkostnaden? 

 
Utöver de fältstudier som omnämnts görs inom gruppen beräkningar med hjälp av 
energibalansmodeller, och luftflöden kalkyleras med flercellsmodeller, som 
utvecklats inom tidigare annex. 
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Med fyra olika beräkningsmodeller har man jämfört energianvändningen för tre 
olika ventilationssystem under vinter, vår och sommar för Köpenhamns klimat. 
De olika systemen är: 

1. Fläktstyrd frånluft (F-system) 
2. Fläktstyrd till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX-system) 
3. Hybridventilation (HYB) 

 
Resultaten visar något olika beroende på vilken modell, som används. Emellertid, 
oavsett vilken modell som kommer till användning, framgår det att FTX-systemen är 
de klart fördelaktigaste systemen, om vi betraktar energianvändningen. Dessa 
system hade endast ca 50 % av HYB-systemens energianvändning. 
Det framgår också av undersökningen, att F- och HYB-systemen hade ganska lika 
energianvändning, vilket inte är helt oväntat, eftersom hybridventilation kan sägas 
vara ett specialfall av F-systemen, där fläkten tidvis står stilla.  
 
IEA säger i rapport [20], att det krävs en annan designfilosofi, när man projekterar ett 
hybridsystem jämfört med ett fläktstyrt system. Förväntningarna kring projektet 
måste också vara annorlunda. Man säger, att målen för energianvändning och 
komfort inte kan vara de samma.  
Våra kommentarer till detta är, att vi naturligtvis inte kan ha olika krav på 
självdragssystem och hybridsystem jämfört med fläktstyrda system. Att ha olika 
krav för olika system kan inte vara en riktig utgångspunkt. Självfallet måste vi, enligt 
vår uppfattning, utgå från gemensamma krav och välja tekniska lösningar, som kan 
leva upp till dessa krav. 
 
När det gäller att jämföra kostnader mellan hybridsystem och fläktstyrda system, 
säger man i IEA-rapporten, att detta måste ske med utgångspunkt från en riktigt 
utförd LCC-analys. Detta beror på hybridsystemens speciella uppbyggnad och den 
därav följande annorlunda relationen mellan installations-, drifts- och 
underhållskostnader samt avvecklingskostnader.  
Våra kommentarer till detta är, att det också är ett önskemål från vår sida, att 
systemvalet ska ske utifrån en LCC-analys. Det är också ett önskemål, som blir 
alltmer angeläget. 
 
Hybridsystem i Finland 
I Finland har tre olika hybridsystem för kontor undersökts och deras prestanda har 
simulerats. Undersökningarna gjordes i ett projekt, som utgjorde en del av det större 
IEA-projektet inom Annex 35. De tre systemen, säger man, är relativt konservativa, 
beroende på att de naturliga drivkrafterna är små och på att mekanisk kylning ofta är 
erforderlig. Detta är ett medvetet val, grundat på kunskap om det finska klimatet och 
på de strikta krav, som finns angående inomhusklimat och energianvändning i 
Finland. 
De tre undersökta systemen är: 

1. Hybridsystem med frånluftsfläkt. Systemet är utformat för att under 
uppvärmningssäsongen kunna fungera med hjälp av termiska drivkrafter. 
Tilluften tas via väggmonterade radiatorer. Under den varma årstiden då 
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kylning erfordras, baseras ventilationen på fläktar och fönsteröppning. 
Luftflödet till varje rum kontrolleras av CO2-givare och närvarogivare. Till- 
och frånluftsspjäll är stängda, då rummet är obemannat. Flödena styrs av en 
varvtalsreglerad frånluftsfläkt och justerbara uteluftsöppningar, som är 
inbyggda i väggmonterade radiatorer. Systemet utnyttjar i viss utsträckning 
de naturliga drivkrafterna, speciellt vid låga luftflöden. Kostnaden för 
fläktenergin är bara ca 1 % av den totala energikostnaden för ventilation, 
uppvärmning och kylning. Det är därför knappast lämpligt att försöka 
använda de termiska drivkrafterna i någon större utsträckning för ventilation. 
De möjliga problem, som finns med detta alternativ, är relaterade till den 
termiska komforten nära tilluftsöppningarna, samt med att kontrollera 
tilluftsflödena. De termiska komfortproblemen kan i viss utsträckning 
undvikas under den kallaste delen av uppvärmningssäsongen genom att 
integrera tilluftsdonen med radiatorerna. Problem kan emellertid uppstå 
under vår och höst, då inget eller endast ett litet värmebehov föreligger. En 
dubbel fasad, med glasat ytterparti, kan användas i detta alternativ för att 
förvärma tilluften och för att minska uppvärmningsbehovet under vintern. 
Under sommarperioden ökar emellertid kylbehovet med den dubbla fasaden. 
Betraktar vi energianvändningen under hela året, minskar energibehovet 
endast marginellt med den dubbla fasaden. Att kontrollera luftflödena i ett 
hybridsystem är en utmaning. För att erhålla en optimal funktion måste styr- 
och reglersystemet vara tekniskt avancerat. För att få den bästa funktionen 
måste dessutom byggnaden vara tät. Enligt Heinonen och Kosonen (2000) är 
investeringskostnaden för hybridsystem enligt alternativ 1 lägre än för ett 
FTX-system, eftersom det saknar tilluftssystem. Merkostnaden för det mer 
avancerade styr- och reglersystemet minskar emellertid skillnaden mellan 
dessa två alternativ. 

 
2. Hybridsystem med från- och tilluftsfläktar. Tilluften går via 

luftbehandlingsaggregatet endast under vinter- och sommarperiod. 
Frånluftsfläktarna är separerade från luftbehandlingsaggregatet. Under 
mellanperioderna (höst och vår) tas ventilationsluften in via naturliga 
drivkrafter. I varje rum i ytterzonen finns ett kombinerat värme- och 
kylbatteri, som är integrerat med tilluftsdonet. Under uppvärmningsperiod 
går frånluften via ett värmeåtervinningsbatteri. Luftflödena regleras på 
samma sätt som för alternativ 1. Genom att använda hybridsystem, alternativ 
2, kan de problem, som de termiska krafterna orsakade i alternativ 1 undvikas 
genom att använda fläktstyrd tilluft vid låga utomhustemperaturer. Det är 
också ekonomiskt gynnsamt att använda fläktstyrd tilluft med 
värmeåtervinning vid låga utomhustemperaturer. Dragproblemen kan också 
undvikas på detta sätt. Enligt gjorda simuleringar är det möjligt att erhålla ett 
bra inneklimat även med ett hybridsystem. Väderförhållandena inverkar 
emellertid på funktionen av ett sådant system mer än för ett fläktstyrt system. 
Lokala väderförhållanden måste alltid beaktas vid projektering av ett 
hybridsystem. Besparingarna i energianvändning med hybridsystem 
alternativ 2 kan bli så höga som 15 % jämfört med ett behovsstyrt VAV-
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system. Energikostnaden för detta alternativ var också lägre än för alternativ 
1. En mer optimerad styr- och reglerfunktion av värmeåtervinningssystemet 
kan emellertid sänka energikostnaden ytterligare. 
Att låta hybridsystemet enbart arbeta utifrån de termiska krafterna, är möjligt 
under delar av året. Fördelen med detta är emellertid begränsad, eftersom 
fläktarnas energianvändning är liten. Att enbart förlita sig på de termiska 
krafterna gör också att flödeskontrollen blir besvärligare. Emellertid, genom 
att använda större luftflöden med hjälp av de naturliga drivkrafterna, får man 
under den varma årstiden ett ekonomiskt gynnsamt alternativ till mekanisk 
kylning. För hybridsystem enligt alternativ 2 är investeringskostnaden på 
ungefär samma nivå som för ett FTX-system. 

 
3. Detta alternativ är ett hybridsystem, där ett balanserat lågtryckssystem typ 

FTX utgör själva grundsystemet. Funktionen grundar sig på fläktstyrda flöden 
under vinter och sommar. Under höst och vår kan tilluften tas direkt utifrån 
till den yttre zonen via öppningar i ytterväggarna alternativt fönsterna. 
Ventilationen baseras i dessa fall på ett fläktstyrt frånluftssystem. Reglering av 
luftflöden och rumstemperatur är jämförbart med alternativen 1 och 2. En 
optimering mellan energi- och investeringskostnad gjordes för hybridsystem 
alternativ 3. En jämförelse mellan LCC-kostnaderna visade, att 
tryckuppsättningen i systemet skulle hållas på en något lägre nivå, än vad 
som är vanligt i dagens FTX-anläggningar. Detta innebär, att man går från 
SFP-klass 3 till SFP-klass 2. Även SFP-klass 1 kan vara förmånlig. Lägre 
tryckförluster och större dimensioner på kanalsystemen har också fördelar vid 
en framtida utbyggnad av systemet. 

 
Hela denna finska utredning av tre olika hybridlösningar visar, att man har varit mer 
realistisk i sina värderingar av hybridsystemen, än vad vi funnit i andra 
motsvarande utredningar.  
Vi har tolkat resultaten så, att man anser,  

•  att man får en säkrare funktion med fläktstyrda lösningar.  
•  att kostnaderna för fläktstyrda lösningar ej behöver bli högre än för de 

undersökta hybridsystemen.  
•  att om vi projekterar de fläktstyrda lösningarna för låga SFP-värden erhålles 

dessutom lägre energianvändning än för andra alternativ. 
 
Krav på Sveriges kommuner 
Eftersom Arbetsmiljöverket (tidigare Yrkesinspektionen) har ålagt Sveriges 
kommuner att kartlägga luftkvaliteten i sina skolor, har bl. a. Mölndals kommun 
gjort en inneklimatstudie av kommunens samtliga 28 skolor, [42]. Ett speciellt 
”friskluftsystem”, som man kallar för Mölndalsmodellen, har installerats i ett antal 
klassrum. Jämförelser har gjorts mellan detta alternativ och de mer traditionella 
systemlösningarna.  
Mölndalsmodellen har blivit mycket omskriven, varför vi anser det vara viktigt att 
kommentera den i denna utredning.  
Vi sätter emellertid ett stort frågetecken kring dessa undersökningar.  
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Det är framför allt några saker som vi vill påpeka:  
1. Den principiella utgångspunkten för Mölndalsmodellen är felaktig. 

Mölndalsmodellen är inget ventilationssystem utan ett 
temperaturregleringssystem. Dylika lösningar hör inte hemma i ett modernt 
samhälle, där man ska kunna garantera individens hälsa och säkerhet. 

2. Man hävdar att Mölndalsmodellen inte har någon energiåtgång för 
luftuppvärmning, varför man inte behöver ha någon värmeåtervinning. 
Radiatorerna behöver därför endast dimensioneras för 
transmissionsförlusterna. Detta är fel tänkt av den anledningen, att även ett 
tomt klassrum måste ha en viss grundventilation. 

3. Man har dragit alltför långtgående slutsatser från de erhållna mätresultaten. 
De korrelationskoefficienter, som man erhållit för de olika sambanden, är 
alltför små, för att man över huvud taget ska kunna draga några som helst 
slutsatser. 

4. De överhörningsproblem, som man p.g.a. ventilationskanalerna har mellan 
skolsalarna, har man valt att inte prata om. 

 
En kompletterande information från detta projekt redovisas i bilaga 4. 
 
Många av landets kommuner har naturligtvis följt upp hur ventilationssystemen 
fungerar i deras olika skolor. Vi kan av naturliga skäl inte redovisa alla 
kommunernas mätrapporter, men eftersom författaren till denna utredning har haft 
Hässleholms Miljö- och Hälsoskyddskontor  inom ”räckhåll”, har vi tagit del av 
deras mätrapport, [60]. Antalet byggnader i grundskolan där mätningar utförts var 
58 st. Antalet byggnader med gymnasieskolor var 21 st. Nedanstående tabell 
redovisar fördelningen av de olika ventilationssystemen. 
 

Typ av system: Självdragssystem F-system FTX-system 
Grundskola: 27 st. 5 st. 26 st. 

Gymnasieskola: 1 st. 6 st. 14 st. 
 
Av dessa sammanlagt 58+21 st. byggnader var det bara i 6+8 st. som kravet på 
maximalt ca. 1000 ppm CO2 kunde innehållas. I samtliga dessa fall var det FTX-
systemen, som klarade kravet. 
Om elevantalet begränsades till 20 st. var det i 9 st. byggnader i grundskolan med 
FTX-system, som klarade kravet. Med 25 st. elever i lokalen var det i endast 2 
byggnader, som luftkvalitetskravet kunde innehållas. 
Det är således en alltför liten del av totala antalet system, som har möjlighet att 
uppfylla luftkvalitetskravet. Likaså är det uppenbart, att en reglering av luftflödet 
efter personbelastningen vore att föredraga. 
Bland allmänna fel och brister i denna undersökning noterades följande: 

•  Den helt klart största faktorn till den dåliga funktionen på skolornas 
ventilationsanläggningar, var långvarig bristande skötsel och underhåll. 
Skriftliga drifts- och underhållsinstruktioner saknades på många 
anläggningar. 

•  De som ska sköta ventilationsaggregaten behöver speciell utbildning. 
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•  Ständigt påträffades don och ventiler som var stängda, försmutsade, 
övermålade, tillproppade eller inbyggda under bullerabsorbenter. 

•  På flera av skolorna var ventilationen i drift för kort tid. I en del skolor där 
ventilationen ska sättas igång med en timer har personalen inte haft vetskap 
om detta. 

•  Osäkerhet har funnits hos skolpersonalen om man får vädra på rasterna! 
•  Många av ventilationskanalerna har varit igensatta. Självdragskanaler har 

sällan rensats. Både fågelbon och getingbon har påträffats vid inspektioner. 
•  Vid samtal med personal på skolorna har det framkommit oklarheter och 

osäkerhet om vem, som bestämmer om en ventilationsanläggnings driftstider. 
 
Dessa fel och brister är inte unika. Liknande brister har noterats från OVK-
undersökningen [8] och kan därför anses vara ganska allmänna. 
 
 
LCC-beräkningar 
Under 2003 avslutades ett doktorsarbete på Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) i Trondheim angående självdragssystem [36]. Bakgrunden till 
detta arbete var osäkerheten om, huruvida användningen av självdragssystem 
kostnadsmässigt skulle kunna konkurrera med konventionella fläktstyrda system, 
samt under vilka förutsättningar som de skulle kunna rekommenderas med hänsyn 
till LCC-kostnader. Man säger, att det idag finns en tendens att ha fokus på de 
initiala kostnaderna och att man ofta bortser från andra kostnader. På grund av 
svårigheterna att göra relevanta jämförelser mellan olika tekniska lösningar 
formulerade man två syften med projektet: 

1. Att utveckla och demonstrera en metod för beräkning av LCC för ett 
ventilationssystem, som är integrerat med byggnaden. 

2. Att, vid en jämförelse med fläktstyrda system, fastställa under vilka 
förutsättningar som naturliga ventilationssystem rekommenderas med hänsyn 
till LCC. 

En studie gjordes på en fiktiv byggnad med tre olika typer av ventilationssystem. 
Två olika typer av självdragssystem studerades. Ett av dessa system hade luftintag i 
fasaden och det andra hade en tilluftskulvert. Båda dessa system hade samma typ av 
frånluftsarrangemang, nämligen central frånluftskanal med dragförstärkare, som 
utnyttjar vinden för att förstärka draget. Det tredje systemet var ett traditionellt, 
balanserat, ventilationssystem med värmeväxling. 
Resultatet av studien visar, att det naturliga ventilationssystemet med tilluftskulvert 
har den högsta LCC-kostnaden. Den ligger 5 % högre än LCC-kostnaden för det 
fläktstyrda systemet. Det naturliga ventilationssystemet med luftintag i fasaden har 
den lägsta kostnaden och ligger 8 % under det fläktstyrda systemet. Den lägre 
kostnaden för detta system beror i huvudsak på avsaknad av kylsystem och 
ventilationskanaler. 
Med utgångspunkt från det genomförda projektet har följande generella slutsatser 
kunnat dras vid jämförelser mellan självdrags- och fläktstyrda system. 

1. Kostnader för utrymmen, som upptas av ventilationssystemet, kan vara 
betydelsefulla att inkludera. 
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2. Naturliga ventilationssystem med öppningar i fasaden får lägre LCC än 
balanserade fläktstyrda ventilationssystem. 

3. Naturliga ventilationssystem med öppningar i fasaden får lägre LCC än de, 
som är försedda med tilluftskulvert. 

4. Installationskostnaden är den största kostnadsposten och kan också vara den 
kostnad, som varierar mest beroende på installationsalternativ. 

5. Drift- och underhållskostnader representerar en stor del av den totala LCC-
kostnaden. Det finns emellertid en stor osäkerhet förenade med dessa 
kostnader. 

6. Energikostnaden representerar en relativt liten del av LCC-kostnaden, men är 
ändå viktig att inkludera. 

7. En hög utbytesfrekvens för reglerkomponenter har en negativ inverkan på 
LCC-kostnaden för naturliga ventilationssystem med automatiskt styrda 
fasadöppningar. 

 
Det måste påpekas, att man i detta projekt har förutsatt, att de olika systemen 
fungerar enligt de krav som normalt ställs på ventilationssystem. 
Intressant är emellertid att se, att ett konventionellt, balanserat, ventilationssystem 
med värmeåtervinning står sig bra i dessa jämförelser.  
Det är lätt att inse att det fläktstyrda systemet skulle klarat sig ännu bättre om 
jämförelsen hade gjorts med ett mer utvecklat och energieffektivt fläktstyrt system. 
 
Inom Lunds tekniska högskola pågår ett arbete med att ta fram en modell för 
beräkning av LCC-kostnader för olika typer av ventilationssystem, [7]. Att välja rätt 
typ av ventilationssystem är en komplicerad procedur och det har inte funnits några 
urvalsmodeller, som har varit tillräckligt bra.  
Ett delresultat inom detta projekt visar, att den produktivitetsökning, som man inom 
DTU har påvisat av ökade luftflöden, är av stor betydelse, då det gäller att beräkna 
LCC-kostnaderna för olika typer av ventilationssystem. I figur 1 visas ett exempel på, 
vad en mycket måttlig produktivitetsökning med ökat luftflöde (0,8% i ökad 
produktivitet då flödet ökar från 10 till 50 l/s) har för inverkan på LCC-kostnaden 
för en kontorscell. 
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  Figur 1: Exempel på LCC-beräkning där produktivitetsökningen är 
   0,8 % vid varje fördubbling av luftflödet då flödet ökas från 
   10 till 50 l/s. (För att få diagrammet mer överskådligt är 
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   personalkostnaden 0 vid 50 l/s). Arbetskostnaden är satt till 
   200 SEK/h. 
 
Fortsättningen av det angivna projektet [7] är av stor betydelse eftersom vi ser det 
som en viktig utveckling mot bättre ventilationssystem. Eftersom det saknas verktyg 
och modeller för att beräkna livscykelkostnaden för inneklimatsystem, syftar detta 
projekt till att utveckla en sådan modell. Modellen ska ta hänsyn till olika system i en 
given byggnad och olika sätt att styra och reglera de olika ventilationssystemen. 
Tonvikten ligger här på system där både värme- och kylsystem ingår. Byggnaderna 
kan vara skolor, kontor och bostäder. 
Bakgrunden till detta LCC-projekt redovisas i bilaga 5. 
 
Utveckling av fläktstyrda system 
Inom Lunds tekniska högskola avslutades under 2002 ett projekt med hög aktualitet, 
[8]. Projektet gick ut på att analysera de brister, som fanns i de befintliga 
ventilationssystemen och därefter finna alternativ till dessa system, där de vanligaste 
bristerna ska kunna elimineras.  
I projektets inledande skede gjordes en redovisning av de första årens obligatoriska 
besiktningar av våra olika ventilationssystem. 
I Sverige började dessa kontroller 1993. Tre olika typer av byggnader har studerats i 
rapporten; skolor, kontor och flerbostadshus. Systemen delades in i fyra kategorier: 
självdragssystem, fläktstyrda frånluftssystem, fläktstyrda till- och frånluftssystem 
med respektive utan värmeåtervinning.  
Undersökningen omfattade system som genomgått den första OVK-kontrollen under 
åren 1993-1995.  
Det krav, som gäller för att systemen ska få ett godkännande, är, att de uppfyller de 
krav, som gällde då anläggningen togs i bruk. Resultatet kan sammanfattas enligt 
följande: 
Av de totalt undersökta 5625 olika systemen godkändes endast 34%.  
Av de undersökta 278 självdragssystemen godkändes endast 21%. 
Av de undersökta 1736 fläktstyrda frånluftssystemen godkändes 31%. 
Av de undersökta 2201 systemen utan värmeåtervinning godkändes 29%. 
Av de undersökta 1410 systemen med värmeåtervinning godkändes 50%. 
Av de som inte godkändes hade 31% brister i underhållsinstruktionerna.  
 
Huvudorsaken till dessa underkännanden är, att kravet på luftflöden ej har kunnat 
uppfyllas. Undersökningen har på ett tydligt sätt visat, att det inte räcker, med att 
systemen uppfyller kraven, i samband med att de tas i bruk. Systemen måste vara 
mera stabila i sin funktion, samt lättare att underhålla, samtidigt som skärpta krav 
måste ställas på organisationen kring drift och underhåll. 
I rapporten [8] visar man, att de fläktstyrda ventilationssystemen kan utvecklas mot 
mer användarvänliga och energieffektiva lösningar. Man visar i rapporten på en 
enkel systemlösning, som eliminerar flertalet av de traditionella systemens nackdelar 
och där man kan säkerställa, att projekterade luftflöden kan upprätthållas med lägsta 
möjliga energianvändning. 
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Några goda exempel på befintlig teknik 
I en rapport [9] från Installationsteknik, LTH, har man redovisat exempel på bra 
systemlösningar. Samtliga 17 exempel (8 skolor och 9 daghem) är traditionella 
systemlösningar typ FTX, men där en av förutsättningarna var, att installationerna 
skulle vara godkända i samband med den obligatoriska funktionskontrollen. I 
samband med projekteringen av dessa byggnader lade man stor vikt vid 
materialvalet. Dock inte större vikt än det, som har varit normalt i samband med de 
självdrags- och hybridprojekt, som redovisats enligt ovan. Av skolorna var det sex 
stycken, som hade deplacerande luftföringsprincip och två hade omblandande 
system. Bland daghemmen var det sex stycken, som hade deplacerande princip och 
tre, som hade omblandande luftföringsprincip. 
Syftet med projektet var att redovisa ett antal skol- och daghemsbyggnader, där 
brukarna upplevde ett tillfredsställande inomhusklimat. Samtliga byggnader hade 
nyligen uppförts eller byggts om. 
Det bör påpekas, att urvalet är litet i förhållande till kommunernas totala 
förvaltningsvolym. Det är därför inte lämpligt att dra alltför långtgående slutsatser. 
Varje byggnad har sina speciella förutsättningar, men vissa huvuddrag återkommer 
dock för de 17 olika byggnaderna: 

•  Engagerad beställare med hög kompetens 
•  Fuktsäkra konstruktioner 
•  Hus, som är godkända enligt den obligatoriska ventilationskontrollen 
•  Användning av lågemitterande material 

Dessutom har man i flera av husen eftersträvat en utformning, som underlättar 
städning.  
Utredningen tyder på att för att få ett sunt och väl fungerande hus, måste man vara 
aktiv både under planeringen, uppförandet och under förvaltningsskedet. 
 
Munkerudskolan i Oslo är ytterligare ett exempel på en anläggning med FTX-system, 
där alla parter inklusive beställare blev nöjda med resultatet. Skolan byggdes 1959 
och den senaste renoveringen, då skolan fick ett nytt ventilationssystem, blev klar 
2002. Renoveringsarbetet karakteriserades av ett stort engagemang bland alla 
inblandade aktörer. I en rapport från OPAK, [41], kan vi läsa, att två aggregat 
installerades på tillsammans 22330 m3/h. Stor omsorg lades ned på att få låga SFP-
värden. Kravet var satt till max 2,5 kW/m3/s. Kravet på CO2-halten var satt till max 
1000 ppm. Kravet på värmeåtervinnarens verkningsgrad var lägst 73 %. Dessa krav, 
tyckte emellertid både projektör och entreprenör, var för lågt satta. LCC-beräkningar 
visade, att det var lönsamt att investera i en anläggning med låga tryckfall och hög 
verkningsgrad på värmeåtervinnaren. Man valde därför större aggregat med lägre 
lufthastigheter och tryckfall som följd. 
Resultatet visar att: 

•  Luftutbytet är i enlighet med de projekterade värdena. 
•  Ventilationen ger den förväntade effekten, när det gäller luftutbytet. 
•  CO2-halten ligger innanför de fastställda gränserna. Inget mätvärde överstiger 

880 ppm, även om 32 personer befinner sig i klassrummet.  
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•  Ljudnivåerna uppfyller kravet på 32 dB(A) med god marginal. I 12 av 15 
klassrum överstiger inte ljudnivån 30 dB(A) i vistelsezonen. I 3 av 15 klassrum 
uppmättes 31 á 32 dB(A) i gränsen till vistelsezonen. 

•  Lufttransporten i installationen sker på ett energieffektivt sätt. De mätta SFP-
värdena ligger i intervallet 1,4 á 1,5 kW/m3/s. 

•  Luften tillförs på ett dragfritt sätt från tak. 
•  Luftkvalitetskravet upprätthålles oberoende av utetemperaturen. 
•  Den nya ventilationsanläggningen vittnar om, att det är fullt möjligt att bygga 

balanserade ventilationssystem, som tillfredsställer kraven på luftkvalitet, ljud 
och energieffektivitet. 
 

OPAK tillsammans med skolans rektor genomförde en enkät om skolans inneklimat. 
Inga anmärkningar riktades mot luftkvaliteten, men väl mot för hög temperatur i 
några klassrum under de första veckorna av skolåret. Orsaken till detta var, att 
fönsterna, som skulle ha haft ett reflekterande ytskikt, blev levererade utan detta 
ytskikt. Några klassrum drabbades därför av för stora värmelaster. Detta inträffade 
också på det översta våningsplanet, eftersom isoleringen i taket var bristfällig.  
De ökade kostnader, som bl.a. de större ventilationsaggregaten medförde, visade sig 
vid en efterkalkyl vara ca 75000:- NOK. Detta innebär en kostnadsökning på ca 3:- 
per m3/h. Här har då inte tagits hänsyn till, att tystgående aggregat ger andra 
sekundära besparingar som minskad ljudisolering i aggregatrummen. En LCC-
beräkning visar emellertid, att denna kostnad uppvägs mer än väl av en lägre 
driftskostnad. Nedan visas en tabell med några karakteristiska data från LCC-
beräkningarna. I projektet ingick också att göra en uppskattning av kostnaderna för 
ett hybridsystem. 
 
Tabell: LCC-beräkningar för Munkeruds skola. 
Värmeåtervinnare Verkningsgrad

(%) 
SFP-värde 
kW/m3/s 

Investering 
(NOK) 

LCC (15 år) 
(NOK) 

Roterande vx 83,5 1,5 110000 276400 
Roterande vx 81,5 2,0 100000 307700 
Roterande vx 72 1,5 100000 367800 
Roterande vx 72 2,0 90000 384100 
Plattvärmevx 62 1,5 110000 453900 
Hybrid med 

batteri vx 
55 0,8 635000 955000 

 
 
En omfattande undersökning, [50] och [65], har gjorts på Norges 
byggforskningsinstitut (NBI) för att undersöka kvaliteten på balanserade 
ventilationssystem i norska bostäder. Av 250 husägare med balanserad ventilation 
svarade 90 %, att de var nöjda med systemet. Tio olika aggregat för bostäder 
provades på NBI:s laboratorium. Det visade sig, att fabrikanterna definierade 
verkningsgrad och lönsamhet på olika sätt. Man säger, att provmetoderna måste 
vara standardiserade och klart definierade, om man ska kunna jämföra de tekniska 
uppgifterna. Huvudkonklusionen från undersökningen var, att balanserad 
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ventilation med värmeåtervinning ger bra inneklimat i bostäder och har en god 
lönsamhet såväl nationalekonomiskt som för brukaren.  
 
Filter 
IHRS, (Indoor Health Research Society), har på sin hemsida, [53], sammanfattat de 
senaste årens forskning och erfarenheter angående filter.   
IHRS är en nätverksbildande förening för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte 
inom området innemiljö och hälsa.  
Nedan ges ett sammandrag av deras rekommendationer, angående filter, med  
hänsyn till dagens kunskapsläge. 
Luftfilter är en komponent i ett ventilationssystem, som normalt är ett ”måste”, för 
att systemet ska ha en långvarigt bra funktion. Genom att ventilationssystemet hålls 
rent, bibehålles det projekterade luftflödet såväl som funktionen på systemets olika 
komponenter under anläggningens driftstid. Mikroorganismer och andra 
föroreningar i uteluften kan effektivt avskiljas. 
Smutsiga filter kan dock vara en källa till problem. Sålunda kan ett smutsigt filter 
avge lukter, allergener och andra ämnen. Det är därför viktigt att beakta följande steg 
för att få en bra installation: 

•  Luftintaget ska placeras och utformas så, att man undviker att lokala 
föroreningar, regn eller snö kommer in i systemet. Intaget placeras därför 
minst 3 m över marknivån och ej mot trafikerade vägar. Avståndet till 
avluften ska vara minst 10 m. 

•  För att undvika mikrobiell tillväxt bör installationen utformas så, att 
medelvärdet av luftens relativa fuktighet (RH) under tre dagar är mindre än 
80% och att den aldrig överstiger 90% i någon del av systemet. 

•  Tilluften bör filtreras i flera steg. Det första filtret efter luftintaget ska helst 
vara av F7-kvalitet, dock lägst F5-kvalitet. Det andra filtret ska, som sista 
enhet i ventilationsaggregatet, helst ha F9-kvalitet, dock lägst F7-kvalitet. Om 
endast ett filtersteg finns krävs minst F7-kvalitet. 

•  För återluft krävs ett filter av F5-kvalitet för att klara försmutsning av aggregat 
och komponenter. För att upprätthålla en bra luftkvalitet på inomhusluften 
krävs lägst F7-kvalitet. 

•  Frånluftssystem ska skyddas mot försmutsning med filter av lägst F5-kvalitet. 
•  Det är viktigt, att luftfördelningen över ett filter är jämn. Installation får därför 

normalt inte göras direkt efter en fläkt, eller där man har en tvär 
riktningsförändring på luften. 

•  Filterna ska vara P-märkta enligt Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 
[54]. 

•  Filtrens täthet och kondition ska kontrolleras regelbundet via visuella 
inspektioner. Inga synliga läckage får förekomma.  

•  Filterbyte sker lämpligen efter pollensäsongen på våren och efter 
sporsäsongen på hösten. 
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Kommentarer till forskningsprojekten 
Denna sammanställning av forskningsprojekt, visar, att det har varit en omfattande 
utveckling för att få fram alternativ till den traditionella fläktstyrda 
ventilationstekniken. I flertalet av dessa projekt har man emellertid fokuserat på en 
utveckling mot mer energisnåla installationer. Luftkvalitetsfrågorna har därmed fått 
komma i andra hand. En sådan utveckling tycker vi, är svår att motivera mot 
bakgrund av den kunskap, som vi har idag, om hur vår innemiljö påverkar vår hälsa 
och prestation.  
Det är för oss mycket förvånande, att dessa stora satsningar har gjorts för att föra 
utvecklingen framåt, utan att man först har försökt att utveckla den befintliga 
fläktstyrda tekniken. En förklaring till detta kan emellertid vara att det i första hand 
har varit byggnadsingenjörer och arkitekter, som har drivit utvecklingen mot 
självdrags- och hybridlösningar. 
Detta innebär också att vi måste rikta kritik mot vår egen bransch, 
ventilationsbranschen, för att inte i ett tidigare skede ha varit mer engagerade i att 
driva utvecklingen framåt. Genombrottet för branschens utveckling kan nog sägas 
börja i och med att branschföreningen, Föreningen-V, år 1997 gick in via 
Byggforskningsrådet och sponsrade en del forsknings- och utvecklingsprojekt. 
Resultaten av detta exemplifieras bl.a. av referenserna [7] och [8]. 
Inom ventilationsbranschen är vi medvetna om, att en utveckling av våra tekniska 
lösningar mot mer användarvänliga och energieffektiva lösningar är nödvändig. Vi 
får emellertid inte glömma det överordnade målet, som våra ventilationssystem ska 
uppnå, nämligen, att skapa en bra luftkvalitet, så att människorna inte blir sjuka av 
att vistas inomhus. 
 

 
Diskussion av forskningsresultaten 
 
Inneklimat 
De senaste årens medicinska forskning om inneklimatets betydelse för människans 
hälsa och prestation, har, skulle man kunna säga, fått ett genombrott när det gäller 
luftflödenas betydelse för människans hälsa och prestation.  
Man har också kunnat slå fast, att fukt är en betydande riskfaktor för astma, allergier, 
sjuka-hus-syndrom och infektioner i andningsvägarna. Detta innebär att vi måste 
vara noga med att se till att upprätthålla tillräckligt höga luftflöden. 
 

•  Undersökningen i Massachusetts visade, att ett uteluftsflöde i nivå med 
hygienkraven resulterade i en sjukfrånvaro bland kontorspersonalen, som var 
50% högre än för personer i en annan del av byggnaden, där man hade 
dubbelt så stort uteluftsflöde. Det är naturligtvis ytterst viktigt att vi noterar 
att det finns ett samband mellan luftkvalitet och hälsa. Förhoppningsvis 
kommer fler studier av detta samband att göras för att ge oss en bättre 
kunskap. 

•  En dubblering av luftflödet från 8 á 12 l/s till 16 á 24 l/s och person ökar 
signifikant människans prestation. Denna ökning kommer att få en mycket 
stor inverkan på såväl val av ventilationssystem, som på projekterade 
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luftflöden. Gjorda LCC-beräkningar, [7], visar på mycket stor lönsamhet med 
ökade luftflöden. 

 
Vi har tidigare haft kännedom om, att det finns ett klart samband mellan termiskt 
inneklimat och människans prestation. Det har därför varit ganska självklart att 
inneklimatprojektören har fokuserat sina ansträngningar på att få en anläggning med 
ett bra termiskt klimat. Ventilationssystemets utformning och funktion har ofta fått 
komma i andra hand. 
Med den nya kunskap, som vi nu har fått, har vi emellertid även fått ett klart 
samband mellan luftkvaliteten och människors hälsa och prestation. Detta gör att vi 
inom alla delar av byggprocessen, måste fokusera mer på att få en bra 
ventilationsfunktion, än vad vi tidigare har gjort. Detta gäller även våra 
myndigheter, som bl.a. måste se över de hygieniska luftflödena och naturligtvis även 
de hygieniska gränsvärdena. 
 
Ventilationssystemens uppbyggnad 
Litteraturen stöder det faktum att det finns brister i ventilationssystemens 
uppbyggnad, drift och underhåll. Samtidigt konstaterar man att inneklimatsystemen 
är av väsentlig betydelse för människans hälsa och komfort. Det finns således ett 
stort behov av en förbättrad systemuppbyggnad, så att de uppställda 
funktionskraven kan upprätthållas. 
Erfarenheterna från de relaterade projekten och på det sätt, som de har initierats, 
kräver, att vi tar upp en del punkter till diskussion. 
För att en ventilationsanläggning ska fungera enligt de förväntningar, som 
beställaren har, måste denne skaffa sig kunskap och överblick över de krav, som är 
realistiska att ställa. Det rör sig t.ex. om bra inneklimat, enkelt underhåll, flexibilitet 
dvs. anpassningar till olika typer av verksamheter, möjlighet till påverkan av 
användarna, långtidsstabilitet, låg energianvändning, etc.  
Erfarenheterna från bl.a. OVK-verksamheten (obligatoriska ventilationskontrollen) 
har emellertid visat, att våra förväntningar inte alltid blir uppfyllda [8]. 
Kontrollverksamheten har visat på nödvändigheten av, att vi tar tag i utvecklingen 
kring hela ventilationsprocessen, dvs. ventilationssystemets funktion och 
uppbyggnad, i större utsträckning än hittills. Utvecklingen måste inriktas mot frågor, 
som rör människans behov av en bra luftkvalitet, samt människans behov av ett bra 
rumsklimat utan buller och drag. Detta är viktigt, eftersom människans krav skall stå 
i fokus och är centralt för en bra slutprodukt. 
Våra byggnader använder idag ca 40 % av all använd energi. Mycket av detta går åt 
till att förse dem med erforderlig värme och kyla. Det är därför angeläget, att det 
fortsatta utvecklingsarbetet inom området kommer att inriktas mot tekniska 
lösningar, som gynnar låg energianvändning. Det är emellertid viktigt, att låg 
energianvändning inte prioriteras så högt, att det innebär, att man gör avkall på de ställda 
funktionskraven. 
En intressant utveckling sker för närvarande inom styr-, regler- och 
övervakningsområdet. Standarder har utvecklats för de kommunikationsprotokoll, 
som ska svara för fastighetsdriften. Dessa standarder kommer att skapa nya 
möjligheter för styrning, reglering och övervakning av ventilationsanläggningarna. 
Det är därför viktigt, att forskarna analyserar de möjligheter till nya, enkla och 
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driftssäkra systemlösningar, som blir följden av denna standardisering. Denna 
fokusering på användningen kommer följaktligen att få konsekvenser på systemets 
skötsel, drift och underhåll. 
Mot bakgrund av bl.a. OVK-verksamheten förstår vi, att det är viktigt, att valet av 
teknisk lösning måste baseras på kunskap om systemens funktion, de olika 
systemens för- och nackdelar samt deras begränsningar och att vi ställer dessa 
egenskaper i relation till de ställda funktionskraven. 
 
Projekteringsfilosofi  
Inom IEA menar man, att det krävs en annan filosofi, när man projekterar ett 
hybridsystem jämfört med ett fläktstyrt system. Förväntningarna kring projektet, 
säger man, måste vara annorlunda. Man säger, att målen för energianvändning och 
komfort inte kan vara de samma.  
Som tidigare nämnts, kan vi naturligtvis inte ha olika krav på självdragssystem och 
hybridsystem jämfört med fläktstyrda system. Självfallet måste vi, enligt vår 
uppfattning, utgå från gemensamma krav och välja tekniska lösningar, som kan leva 
upp till dessa krav.  
Exempel på att man inte heller för självdragssystemen utgått från samma krav, som 
för fläktstyrda system, framkommer från projekten [14], [15], [16] och [17]. Där har 
man i flera fall projekterat dessa system för ett luftflöde kring 2,5 oms/h, vilket 
motsvarade 5 l/s per person. Detta värde är således klart under normen på 8 l/s per 
person.  
Vi har svårt att förstå, att det går att få tillåtelse och dispens för att projektera och 
bygga skolor, där man medvetet går emot gällande normer. Vi måste vara medvetna 
om, att vi riskerar att utsätta en känslig åldersgrupp för stora påfrestningar i form av 
dålig luftkvalitet, som kan få allvarliga konsekvenser för många av dessa barns 
framtid. Många av projekten måste betraktas som fullskaleexperiment, där det är 
barnen, som är försökspersonerna. Sådana experiment måste vi försöka att stoppa. 
Undersökningar, som går ut på att fastlägga vilka luftflöden, som erfordras för att 
upprätthålla en acceptabel luftkvalitet, måste vi överlåta till medicinskt kunniga 
forskare att utföra. 
 
Kvalitetskrav 
Vi tycker, att de krav, som vi ska ställa på våra ventilations- och inneklimatsystem, 
måste bli föremål för en grundlig diskussion.  
Det ligger därför nära till hands att fortsätta och utveckla det system, angående krav 
på inneklimatet, som en gång initierades av Svenska Inneklimatinstitutet och som 
utmynnade i gemensamma skandinaviska riktlinjer (Scanvac). Det kan inte vara 
realistiskt, att alla typer av anläggningar ska projekteras för samma specifikationer 
angående luftkvalitet och termiskt inneklimat, som ofta är fallet i dag. En 
differentiering av kraven i några olika och realistiska klasser förefaller rimligt.  
De angivna riktlinjerna anger krav på termiskt klimat med nivåerna TQ1, TQ2 och 
TQ3, där denna senare klass endast har sin tillämpning inom industrin. För 
luftkvaliteten anges nivåerna AQ1 och AQ2. Även för bullernivån har två nivåer 
NQ1 och NQ2 angetts.  
Enligt vår uppfattning bör det finnas en tydlig koppling mellan kraven och hur dessa 
ska tillämpas i olika byggnader med olika specificerade verksamheter. Man kan 
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tänka sig, att rekommenderade luftflöden anges för olika typer av verksamhet och att 
man samtidigt anger ett absolut minimivärde, som inte får underskridas. 
I Finland har man kommit en bit på denna väg. Där finns klasserna S1, S2 och S3, 
som representerar olika (frivilliga) kvalitetskrav, såväl vad gäller krav på luftflöden, 
som krav på det termiska klimatet. Rekommendationer finns för luftflöden för olika 
kategorier av byggnader. 
De luftflöden, som normalt anges i normer i såväl Sverige som andra länder, avser 
minimivärden. Luftflödena ska således inte understiga de angivna värdena, oavsett 
vilken teknisk lösning, som man väljer. Denna regel har man emellertid av olika skäl 
gjort avkall på, när det gäller såväl självdragssystem som hybridsystem. 
Mot bakgrunden av de många luftkvalitetsproblem, som vi har i våra byggnader, 
förefaller det rimligt, att vi måste uppnå en viss sannolikhet, för att de ställda 
kvalitetskraven ska kunna upprätthållas under praktisk drift. 
 
Självdragssystem i skolor 
SP:s utvärdering av självdragssystemen visar på uppenbara och allvarliga brister. 
Det önskemål, som vi har, och som förhoppningsvis kommer att gälla i framtida 
kravspecifikationer är, att vi ska kunna ge garantier för att de projekterade 
luftflödena ska kunna upprätthållas under alla driftsbetingelser. I de aktuella fallen 
har ibland t.o.m. luften gått åt fel håll i tilluftskulverten. På grund av de låga 
luftflödena har höga relativa luftfuktigheter uppmätts i klassrummen.  Mot 
bakgrunden av de rön, som man gjort på DTU måste detta betraktas som ett 
allvarligt problem. 
 
Förutsättningen för undersökningarna om självdragssystemen, kan man nog säga, är 
klassisk. Det, som byggbranschen har varit mest intresserad utav, är att hålla nere 
kostnaderna. Att söka nya lösningar med förutsättningen att få ner kostnaden är 
naturligtvis en viktig målsättning. Det får emellertid inte bli den enda målsättningen. 
Vi måste först ställa funktionskrav och sedan välja systemlösning, som uppfyller 
dessa krav. Detta förfaringssätt tillhör emellertid undantagen.  
 
Kulvertens funktion som filter 
I ett par av de undersökta skolorna togs uteluften in via en lång kulvert, som var 
nergrävd i marken. Motivet var i huvudsak, att kulverten skulle fungera som en 
värmeväxlare, där tilluften värms vintertid och kyls sommartid. Samtidigt hoppades 
man emellertid, att kulverten skulle ha en filtrerande förmåga genom ren 
sedimentation av partiklar. Man kan lätt visa, att den kritiska fallhastigheten är lika 
med luftflödet dividerat med kulvertens hela golvyta. Effektiviteten på denna 
filterfunktion blir därför låg, vilket följande exempel visar.  
Antag, att golvytan är 2 x 50 m och luftflödet 0,3 m3/s. Fallhastigheten blir 3 mm/s, 
vilket innebär att partiklar större än 10 µm sedimenterar. Dessa partiklars viktandel 
är emellertid mindre än 5 % och har troligen sedimenterat, redan innan de nått 
intagsgallret. Om man vill, att partiklar ner till 1 µm ska avskiljas, måste golvytan 
göras 100 gånger större, vilket är omöjligt. Av denna anledning är det därför inte 
realistiskt att tro, att man kan påräkna någon filterfunktion i kulvertarna. 
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Positiva aspekter angående självdragssystemen 
Efter att ha studerat de olika utvärderingarna anser vi, att det finns ett antal positiva 
aspekter för flertalet av de utförda skolorna med självdragslösningar. Dessa är:  
 

1. Materialvalen i skolorna är väl genomtänkta, vilket gör att emissionerna hålls 
på en låg nivå. 

2. Rumsvolymerna är väl tilltagna, vilket gör att det tar längre tid att uppnå 
fortvarighetstillstånd. Därmed hålls föroreningshalten genomsnittligt på en 
lägre nivå. 

3. Ljudnivåerna i skolsalarna är lägre än för motsvarande med fläktstyrda 
lösningar. Detta upplevs som något mycket positivt av såväl lärare som elever.  
Ljudproblem i ventilationssystem är ett klassiskt problem. Det finns 
undersökningar, som visar, att just ljudproblemen är de mest frekventa 
problemen i våra byggnader.  

4. Lärare och elever kan själva påverka ventilationsluftsflödena genom att öppna 
fönster, takluckor mm. Detta har Marie Hult i bl. a. rapport [35] redovisat som 
en viktig erfarenhet. 
 

Dessa fyra aspekter måste naturligtvis betraktas som generella och ej enbart gällande 
för anläggningar med självdragsventilation. Aspekterna måste, enligt vår 
uppfattning, genomsyra all projektering av byggnader, där människor kommer att 
vistas. Detta är grunden till bra anläggningar och också viktiga förutsättningar! 
Speciellt i självdragsventilerade byggnader är det emellertid extremt viktigt, att stor 
omsorg ägnas åt materialvalet, eftersom luftflödena är begränsade. Ett ovillkorligt 
krav är, att materialen måste vara klassade som lågemitterande, dvs. emissionsklass 
MEC-A enligt Svenska Inneklimatinstitutets riktlinjer.  
 
I rapport [35] poängterar man, som tidigare nämnts, den stora och positiva 
betydelsen av påverkansmöjligheter. Bland annat sägs:  
 
Många kontorshus är idag utrustade med avancerade styr- och reglersystem, som känner av 
väderförändringar, solighet, personbelastning och som med automatik ställer om systemen 
efter detta. Det kan ändå vara högsta kvalitet om brukarna när som helst kan bryta denna 
automatik och ändra inställningar om man vill frångå de värden systemen programmerats 
för. Om man t ex vill ha utblick genom fönstret trots att solen skiner är det hög kvalitet att 
manuellt kunna stoppa en automatisk fällning av ett solskydd. Om belysningen tänds 
automatiskt när man kommer in i ett rum är det hög kvalitet att kunna släcka om man t ex 
vill njuta av skymningsljuset eller av annat skäl inte vill ha elbelysningen tänd. 
 
Vi inom ventilationsbranschen ser mycket positivt på dessa påverkansmöjligheter för 
användarna. Det är ganska uppenbart, att vi, som användare av våra byggnader, har 
lättare för att acceptera ett inneklimat, om vi själva kan påverka det. Den fjärde 
punkten enligt ovan är därför viktig och det är inte speciellt uppseendeväckande, att 
detta har upplevts som en klar fördel. Vi inser, att vi inte har drivit dessa frågor med 
den tyngd, som de förtjänar. 
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Energi 
Att i de aktuella projekten analysera energianvändningen i de olika byggnaderna 
förefaller inte riktigt angeläget, eftersom förutsättningarna varit olika. 
Självdragssystemen redovisar i några fall betydligt lägre energianvändning, än vad 
som är normalt för fläktstyrda system. Detta är emellertid naturligt, eftersom de 
uppmätta luftflödena har varit betydligt lägre än de krav, som normalt ställts. Det 
finns emellertid även mätningar, som visar på motsatt förhållande. 
Beräkningar, som arbetsgruppen för hybridventilation inom IEA har utfört visar 
emellertid, att FTX-system under vissa förutsättningar kan ha endast ca 50 % av 
energianvändningen för ett hybridsystem. 
Erfarenheten av dessa projekt såväl som andra projekt, som har finansierats med 
forskningsmedel, är att det ofta har skett en fokusering på energianvändningen.  
Det är emellertid vår fasta övertygelse, att vi aldrig ska göra avkall på de ställda 
kvalitetskraven bara för att få en lägre energianvändning.  
Det är därför speciellt viktigt, att vi verkligen fastställer relevanta kvalitetskrav för de 
olika projekten och väljer systemlösning med dessa krav som utgångspunkt. Det är 
också viktigt att fortsätta utvecklingen av de fläktstyrda systemen i riktning mot 
ännu mer energieffektiva lösningar. 
 
Flexibilitet 
En av orsakerna till att många installationer blev underkända vid de obligatoriska 
ventilationskontrollerna, var begränsningar i deras flexibilitet. Ofta visade det sig 
vara så, att det inte gick att uppgradera installationen, då verksamheten förändrades. 
Vi måste därför se till att införa någon form av enkel flexibilitet i systemen, så att 
åtminstone justeringar av luftflöden enkelt kan utföras under drift.  
I de undersökta självdrags- och hybridprojekten förefaller det, som om denna 
egenskap har försummats. Detta är, tycker vi, ett allvarligt misstag i de aktuella 
projekten. 
En enkel metod för att kunna få den flexibilitet, som är eftersträvansvärd i ett 
inneklimatsystem och samtidigt kunna uppfylla de krav/önskemål, som noterats 
ovan, har redovisats i rapporten [8] gällande fläktstyrda system. Den i rapporten 
redovisade principen gäller såväl till- som frånluftssida. I dag kan denna teknik 
tillämpas med i marknaden förekommande elektroniska regulatorer. Denna i 
grunden mycket enkla teknik för att åstadkomma flexibilitet kan med fördel 
tillämpas i alla typer av ventilationssystem. 
 
Låg ljudnivå 
Ljudstörningar är i dag ett av våra vanligaste problem i ventilations- och 
inneklimatsystemen. Det är därför ganska naturligt, att resultatet av enkäterna i de 
självdragsventilerade skolorna visade, att man där såg mycket positivt på de låga 
ljudnivåerna.  
Även i hybridsystemen läggs stor vikt vid att ljudnivåerna kan hållas på en låg nivå. 
Trots detta har man i några fall fått ljudstörningar, på grund av att det är svårare att 
dämpa bort ljud, som kommer utifrån via relativt stora intagsöppningar för 
ventilationsluften. 
Höga ljudnivåer uppstår ofta i fläktstyrda anläggningar p.g.a. obalanser i 
flödesfördelningen med åtföljande höga tryckfall. Ju högre tryckfallen blir över till- 
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och frånluftsdonen, desto svårare blir det att klara ljudkraven. Obalanserna i 
systemen beror i sin tur på felaktigt eller bristfälligt uppbyggda system.  
I rapport [8] redovisas en metod för att begränsa tryckfallen över slutdonen och 
därmed också risken för ljudstörningar.  
 
Enkel injustering 
En annan mycket positiv konsekvens av den i rapport [8] redovisade tekniken blir, 
att vi kan komma ifrån det ofta mycket besvärliga injusteringsarbetet. Av erfarenhet 
vet vi, att injusteringen sällan blir utförd helt korrekt. Inflyttning i byggnaden kan ha 
gjorts, innan injusteringen ens har påbörjats. Andra praktiska problem är 
mättekniken. Var och en, som har injusterat en anläggning, vet, att man sällan får två 
likalydande resultat, om en flödesmätning görs med två olika metoder. I en 
tryckreglerad installation kan tryckregulatorerna sköta om injusteringen av hela 
ventilationssystemet.  
Ett alternativ till lösning för att förenkla injusteringen är att minska de dynamiska 
krafterna i ventilationskanalerna och i stället öka det statiska trycket. Nackdelen med 
detta förfaringssätt är dock, att ljudstörningar kan uppstå p.g.a. ökade tryckfall över 
tilluftsdonen. 
 
Påverkan och flexibilitet 
Mot bakgrund av de erfarenheter, som vi fått från de relaterade forskningsprojekten, 
är det uppenbart, att ventilationssystemet ska utformas så, att brukarna kan påverka 
luftflöden och rumstemperatur. Det är allmänt omvittnat, att om man kan påverka 
installationens inställning, upplevs denna som betydligt bättre. Möjligheten till 
behovsanpassning av luftflöden i såväl bostäder som kontor är därför 
eftersträvansvärt. Installationen ska vara så flexibelt uppbyggd, att ändring av 
luftflödena i ett rum ej påverkar flödena i ett annat rum. Flexibilitet kan sägas vara 
ett nyckelord för morgondagens installationer. Det är säkerligen också kring behovet 
av flexibilitet, som de stora utvecklingsinsatserna kommer att koncentreras under det 
närmaste decenniet. 
Med flexibilitet har vi här avsett två olika funktioner. Dels är det möjligheten till enkla 
förändringar av storleken på luftflöden till olika rum, och dels innebär flexibilitet 
även möjligheter till ändrad layout, rumsform och rumsstorlek utan att behöva göra 
alltför stora ingrepp i installationen.   
 
Fläktstyrda lösningar 
Motståndet mot fläktstyrda ventilationssystem har uppenbarligen varit beroende på 
de många brister, som har funnits i dessa. Inte minst har resultaten av OVK-
besiktningarna visat på betydande brister i de olika systemen.  
I rapporten [8] har, som vi sett i tidigare kapitel, FTX-systemen utmärkt sig genom 
att vara den bästa gruppen, trots att det i genomsnitt endast är ca 50 %, som blev 
godkända vid de första OVK-kontrollerna. En stor anledning till detta negativa 
resultat var underhållet. I de fall där underhållet var utan anmärkning, godkändes 
ett större antal. Det var dock en betydande del, som fortfarande var underkända. De 
anläggningar, som hade bristande instruktioner för drift och underhåll, hade 50 % 
fler anmärkningar. I samma rapport framgår, att självdragssystemen var den sämsta 
gruppen med 79% underkända. 
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Vi är övertygade om, att betydligt fler FTX-system skulle ha kunnat godkännas, om 
projektering och installation hade gjorts på ett bättre sätt. Det måste vara en 
kontinuerlig strävan inom branschen att hela tiden försöka bli bättre och bättre. 
Forskarnas utgångspunkt har emellertid oftast varit att finna andra typer av 
systemlösningar än de traditionella. Det finns dock några undantag. Projekt [8] har 
redovisat en generell princip för styrning av ventilationssystem, som borde bli 
vägledande för morgondagens systemlösningar. Metoden går ut på att skapa balans i 
ventilationssystemen så att varje till- och frånluftsdon får det projekterade luftflödet, 
utan att onödigt höga tryckförluster uppstår i systemen. Detta borgar för låga 
ljudnivåer och driftssäker installation. 
I rapport [9] undersöktes ett antal (17 st.) väl fungerande FTX-system. Man säger i 
rapporten att varje byggnad har sina speciella förutsättningar, men vissa huvuddrag 
återkommer för de 17 olika byggnaderna: 

•  Engagerad beställare med hög kompetens 
•  Fuktsäkra konstruktioner 
•  Hus, som är godkända enligt den obligatoriska ventilationskontrollen 
•  Användning av lågemitterande material 

Utredningen tyder på, att för att få ett sunt och väl fungerande hus, måste man vara 
aktiv både under planeringen, uppförandet och under förvaltningsskedet. 
 
Allmän kommentar 
Om vi för ett ögonblick ska försöka bli lite filosofiska, så kan den enskilde 
människan, genom att blicka bakåt, få kunskap om sitt ursprung och därmed lära sig 
att förstå sin nutid och förhoppningsvis ana, vad framtiden kan innebära. Vi skulle 
vilja gå så långt, att vi säger, att vi kan inte blicka framåt utan att först blicka bakåt. 
Det är på samma sätt med utvecklingen inom ventilationsbranschen. Ser vi tillbaka 
på de diskussioner, som har varit, angående hur våra byggnader ska ventileras, 
finner vi, att diskussionerna, som fördes redan för 75 år sedan, är ganska lika de 
diskussioner, som förs idag. Det har under denna tid alltid funnits två läger, där det 
ena är för och det andra emot fläktstyrd ventilation. Diskussioner har också förts om 
storleken på ventilationsflödena och även vilka rumsvolymer, som erfordras per 
person, för att vi ska erhålla en bra luftkvalitet inomhus. Inom byggbranschen har vi 
aldrig varit överens om dessa frågor och vår tro är, att vi aldrig under överskådlig tid 
kommer att kunna enas. Ord som ”ventilationsmaffia” och ”självdragsmaffia” är 
välkända begrepp för flertalet av människorna inom byggnadsbranschen. Detta, 
tycker vi, belyser de svårigheter, som finns, då det gäller lufthygieniska frågor. Vår 
slutsats blir därför, att vi måste förlita oss på de, i vår nutid, mest kvalificerade 
forskarnas rön och erfarenheter.  
Genom att göra denna tillbakablick för att lära oss att förstå den historiska 
utvecklingen, lära oss av begångna misstag och ta fasta på de etablerade forskarnas 
rön, kan vi driva utvecklingen i en riktning, som med största sannolikhet säkerställer 
en god luftmiljö. 
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Sammanfattning av en norsk utredning 
Det kan vara på sin plats att här göra en koppling till en norsk utredning, där man 
har värderat självdrags- och hybridsystem i förhållande till balanserade fläktstyrda 
system med värmeåtervinning, [63].  
En kortfattad sammanfattning av utredningen följer här: 
Rapporten visar att det är oförsvarligt med hänsyn till inneklimatet, att reducera 
luftflöden vid alternativa ventilationslösningar eftersom god luftkvalitet är 
avgörande för såväl hälsa som trivsel och produktivitet.  
Hybridventilation med värmeåtervinning kan ge ett miljömässigt gott resultat, men 
är mer komplext än en konventionell lösning och har högre investeringskostnad. En 
sådan lösning förutsätter en god samverkan med arkitekten så att rumshöjden kan 
ökas. Detta borde man emellertid även kunna eftersträva vid konventionella 
lösningar. Hybrid- och självdragslösningar kommer att medföra ökade drifts- och 
underhållskostnader p.g.a. att olika komponenter är spridda i hela byggnaden och 
beroende på den låga standardiseringsgraden. 
Balanserade fläktstyrda system med hög verkningsgrad (80-85%) på 
värmeåtervinningen och låg energianvändning till fläktar (SFP 1-1,5) ger bäst 
inneklimat och lägst energianvändning samt medför den lägsta risken för en dålig 
innemiljö. Detta är därför också den bästa miljömässiga lösningen. 
Vid fönstervädring eller vädring via lanterniner i tak, har man den fördelen, att man 
får kyla utan kylmaskiner under stora delar av året. Detta är en fördel, som kan 
utnyttjas, som ett komplement med möjlighet till individuell reglering även i 
samband med balanserade system. På grund av att uteluften många gånger kan vara 
dålig i och i närheten av större städer kan detta emellertid vara ogynnsamt på grund 
av dels risken för nedsmutsning och dels risken för ljudstörningar. Ett balanserat 
system kan även användas för att kyla byggnaden med hjälp av den kalla nattluften. 
 
Rapporten visar att satsningen på självdrags- och hybridsystem är olycklig, eftersom 
de inte är logiska ventilationstekniska lösningar. Satsningen har varit mer präglad av 
populism än av rationella argument. Den stora FoU-satsningen och spridningen av 
information har medfört att dessa lösningar har betraktats som miljövänliga 
lösningar i folks medvetande. Det kommer att kräva ett stort arbete att revidera 
denna missuppfattning. 
 
Det bör nu investeras tungt i ett målinriktat FoU- och informationsarbete för att ta 
fram bra ventilationstekniska lösningarna och att sprida information om detta. Som 
ett konkret resultat av denna rapport föreslås att en projekteringsvägledning tas fram 
för utformning av miljömässigt bra ventilationsinstallationer. Det bör också 
genomföras försök i byggnader där lösningar med låg energianvändning och ett bra 
inneklimat dokumenteras på samma sätt, som man gjort på Munkerud. 
 
 
Hur definierar vi ett ventilationssystem? 
Mot bakgrund av den kunskap som vi nu fått från de redovisade forsknings-
projekten, har vi också fått en kunskap om hur vi ska definiera ett 
ventilationssystem.  
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Inledningsvis angav vi i förordet den uppgift, som ett ventilationssystem har: 
 
Ett ventilationssystems uppgift är att bortföra de föroreningar som alstras i byggnaden, samt 
att ersätta bortförd luft (frånluft) med ren tilluft (uteluft).  
 
Detta är en mycket viktig uppgift, som vi måste vara noga med att inte göra avkall 
på.  
 
Hur definierar vi nu ett ventilationssystem? Vi vet ju, vilken uppgift ett 
ventilationssystem har. Detta innebär, att vi måste ha kontroll över hur luftflödena 
bortförs och tillförs till en lokal eller byggnad, för att kunna säkerställa att det är ren 
tilluft som vi tillför. 
System, som bygger på att tilluften tillförs byggnaden via det undertryck, som ett 
frånluftsystem alstrar (åstadkommer), kan därför ej alltid klassas som ett 
ventilationssystem. Detta beror på, att tilluften i dessa fall kommer in genom alla de 
otätheter, som finns i byggnadsskalet. Detta innebär, att en stor del av tilluften kan 
komma in via förorenade utrymmen, som t.ex. krypgrunder m.m. 
Det är vår uppfattning, att ventilationsbranschen inte kan ta ansvar för luftkvaliteten 
i de byggnader, som saknar balanserade ventilationssystem. Såväl tilluften som 
frånluften måste enligt vår uppfattning transporteras på ett kontrollerat sätt med 
hjälp av fläktar. 
Ett ventilationssystem, anser vi därför, ska ha såväl till- som frånluftsfläktar. Om 
systemlösningar, som saknar tilluftsfläktar, kallas för ventilationssystem, anser vi 
detta vara ett sätt att vilseleda beställare, beslutsfattare och allmänhet.  
Vi måste göra klart för alla i ventilationsprocessen ansvariga beställare, 
beslutsfattare, konsulter och entreprenörer, att det är viktigt, att vi kan lita på, att 
våra ventilationssystem kommer att fungera under överskådlig tid och skapa en bra 
luftkvalitet. En sådan garanti kan vi inte ge, om vi ej har kontroll över såväl till- som 
frånluftsflöden. Detta är en i grunden mycket viktig slutsats. 
Vi är emellertid medvetna om, att det inte går att hindra folk inom vare sig bygg- 
eller installationsbranschen att kalla de system, som baserar sig på undertryck, för 
ventilationssystem. Vårt budskap blir därför, att vi måste ställa krav på balanserade 
ventilationssystem i byggnader, där människor vistas, dvs. där både till- och 
frånluftsflödena är fläktstyrda och korrekt injusterade. 
 
Vår definition av ett ventilationssystem blir sålunda: 
 
Ett ventilationssystem är ett system för luftutbyte i en lokal eller byggnad, där såväl tilluften 
som frånluften transporteras med hjälp av fläktar via en installation, där balans råder mellan 
till- och frånluftsflöden. 
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Bostadsventilation 
I föreliggande utredning har vi av naturliga skäl koncentrerat diskussionerna kring 
ventilationsproblemen till skolor och kontor. Detta är p.g.a. att flertalet 
forskningsprojekt har behandlat dessa kategorier. Vår ambition är emellertid att ge 
en allsidig belysning av ventilationsproblemen, eftersom samma principer och 
metoder kan tillämpas oavsett typ av anläggning.  
Frågorna kring bostadsventilation kan därför hanteras på samma sätt som diskuteras 
i denna utredning.  
Speciellt när det gäller villaventilation, måste man emellertid vara uppmärksam på 
de konsekvenser, som kan bli följden av att inte ha balanserade system. 
På många platser har vi problem med markradon.  Den hänsyn, som vi 
ventilationstekniker måste ta till detta, är att förse huset med ett system, som inte 
skapar undertryck inomhus. Detta innebär i praktiken ett balanserat 
ventilationssystem.  
Om inte hänsyn tas till markradonet vid projekteringen, kan mycket höga 
radondotterhalter uppstå inomhus. Halterna beror emellertid på flera faktorer: 

•  Hur starkt radioaktiv marken är 
•  Hur genomsläpplig marken är för radongas 
•  Hur stort undertrycket är inomhus i förhållande till trycket i jordluften 
•  Hur otät grundkonstruktionen är och 
•  Hur stor markkontakt huset har. 

 
Av dessa olika faktorer förstår vi, att det är två grundläggande åtgärder, som måste 
prioriteras: 

1. Minska undertrycket inomhus genom att installera ett balanserat 
ventilationssystem. Detta är viktigt, eftersom den radonhaltiga jordluften sugs 
in i proportion till undertryckets storlek. 

2. Se till att grundkonstruktionen blir så tät som möjligt för att minska 
inströmningen av radongas. 

 
I det äldre bostadsbeståndet, byggt före 1976, är 95% av alla svenska småhus och 
över hälften av flerbostadshusen försedda med självdragsventilation. I det nyare 
beståndet förses husen med någon form av fläktstyrda ventilationssystem. En viktig 
orsak till att använda fläktstyrda lösningar är, att dessa kan göras mera 
energieffektiva. I rapport [52] från NKB görs en jämförelse av energianvändningen 
mellan självdragssystem och fläktstyrda system enligt följande, med våra 
kommentarer inlagda: 
Uppvärmning av ventilationsluft har stor betydelse för byggnaders 
energianvändning. I självdragssystem har man ingen möjlighet att återvinna 
ventilationsvärmen ur frånluften till tilluften. Detta beror på det ökade 
strömningsmotstånd, som en värmeväxlare utgör. Detta innebär att 
självdragsventilation kräver mer energi för uppvärmning av ventilationsluft, än ett 
fläktstyrt system med till- och frånluft med värmeåtervinning, alternativt en 
frånluftsvärmepump. Å andra sidan, säger man, att ett självdragssystem inte behöver 
någon elenergi för lufttransporten. Detta håller vi emellertid inte med om, eftersom 
det visat sig, att luftflödena blir otillräckliga i självdragsventilerade byggnader. 
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Energianvändningen för uppvärmning av ett luftflöde av 0,5 h-1 är på Helsingfors 
breddgrad ca. 15 kWh per m3 byggnadsvolym och år. En byggnad med 
värmeåtervinning skulle minst ha 40% lägre energianvändning än en byggnad utan 
värmeåtervinning. I en byggnad med självdragsventilation sparar man ca. 20 kWh 
per transporterad l/s beroende på att fläktar saknas. I en byggnad med en golvyta på 
100 m2 och en rumshöjd på 2,5 m behövs årligen 3700 kWh för uppvärmning av 
ventilationsluften. Med värmeåtervinning med en verkningsgrad på 40% skulle man 
spara 1480 kWh. Ett värmeåtervinningssystem skulle behöva 700 kWh i elenergi för 
fläktarna. Jämfört med ett självdragssystem sparar således 
värmeåtervinningssystemet årligen minst ca. 780 kWh. 
 
Genomförda undersökningar i bostadsbeståndet 
I början på 90-talet gjorde dåvarande Statens institut för byggnadsforskning i Gävle, i 
samarbete med Yrkes- och Miljömedicinska kliniken i Örebro och Statens 
Strålskyddsinstitut en landsomfattande undersökning om bostadsbeståndets 
inneklimat, den s.k. ELIB-undersökningen, [59]. Det var en enkät-, besiktnings- och 
mätundersökning, som genomfördes åren 1991-1992. En utvärdering av resultaten 
visade att: 

1. mellan 600.000 och 900.000 människor i landet utsattes för inneklimat, som 
påverkade hälsan och välbefinnandet i negativ riktning. 

2. de vanligaste bristerna i innemiljön gällde ”torr luft”, ”damm och smuts”, 
”drag”, ”instängd luft” och ”buller”. 

3. radonhalten var högre än gränsvärdet för befintlig bebyggelse i 70.000 – 
120.000 småhus och i 20.000 – 80.000 lägenheter i flerbostadshus. 

4. ventilationen var mycket låg och under normen (0,35 l/s, m2 ) i fyra av fem 
småhus och i ungefär hälften av lägenheterna i flerbostadshusen. 

5. det var en konsekvent högre klagomåls- och symptomfrekvens för boende i 
flerbostadshus jämfört med boende i småhus. 

 
Mot denna bakgrund är det självklart, att vi alla ska ha, som en viktig målsättning, 
att få ett bra inneklimat även i våra bostäder. 
Flertalet människor vistas mer än 90% av sin tid inomhus, vilket ytterligare 
förstärker behovet av väl fungerande värme- och ventilationssystem. 
 
Luftflödena i våra bostäder har undersökts i olika forskningsprojekt. Sålunda 
redovisas i rapport [52] från NKB följande tabell: 
 

Hustyp Ventilations-
system 

Danmark 
(n=123) 
l/s, m2 

Finland 
(n=251) 
l/s, m2 

Norge 
(n=17) 
l/s, m2 

Sverige 
(n=1100) 
l/s, m2 

Småhus Självdrag 
F-system 
FT-system 

0,24 
0,38 

- 

0,28 
0,31 
0,35 

0,26 
0,24 
0,40 

0,23 
0,24 
0,29 

Flerbostads-
hus 

Självdrag 
F-system 
FT-system 

- 
0,40 

- 

0,43 
0,47 
0,42 

- 
- 
- 

0,33 
0,39 
0,40 
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I ELIB-rapport nr 7 [59] sägs det, att det förekommer många klagomål på dålig luft i 
hus byggda mellan 1961 och 1975. I 86% av småhusen och 50% av flerbostadshusen 
uppfylls inte Boverkets regel för uteluftsflöde av 0,35 l/s, m2. 
 
I Energiboken [58] nämns att elanvändningen för ventilation i bostäder år 1992 utgör 
ca. 0,9 TWh. Utifrån en större empirisk studie av 110 ventilationsanläggningar i 
flerbostadshus kan man uppskatta den genomsnittliga totalverkningsgraden i de 
befintliga flerbostadshusen i Sverige till 20%. Totalverkningsgraden för de två bästa 
fläktarna i en genomförd fälttest av fläktar för bostadshus uppgick till drygt 45% 
(Mätningar av AIB Installationskonsult AB). Ytterligare effektiviseringar kräver 
förändringar i kanalisationen för att sänka tryckfallen eller nya systemlösningar. Man 
säger också att den intressanta utvecklingen för ventilation i flerbostadshus omfattar 
komponentutveckling av utrustning för varvtalsreglering samt kunskaps- och 
systemutveckling kring behovsstyrd ventilation. 
Att behovsstyrd ventilation även ska komma in i våra bostäder tycker vi är självklart. 
Utvecklingen på bostadssidan har varit eftersatt, p.g.a. att de stora 
utvecklingsinsatserna har gjorts i mera lönsamma delar av byggnadssektorn såsom 
kontor, sjukhus m.m. Behovet av att förbättra inneklimatet i våra bostäder framgår 
bl.a. av den så kallade Värmlandsutredningen [56], som omnämns under kapitlet 
Redovisning av senaste årens forskning gällande inneklimatets effekter på människan.  
OVK-undersökningen [8] har också visat på att systemen inte har den önskvärda 
driftsäkerheten. Nedanstående tabell talar sitt tydliga språk. Tabellen gäller för 
flerbostadshus, som kontrollerats före 1997. 
 

Typ av system: S-system F-system FT-system FTX-system 
Andel godkända (%): 21 26 17 31 

 
Norska erfarenheter 
I Norge säger man, i en rapport [64] från Norges byggforskningsinstitut, att 
bostadsventilationen är viktig. Detta är på grund av att  två miljoner bostäder 
använder 11 TWh/år enbart för ventilationsförlusterna. Det utgör 4,8% av hela 
Norges energianvändning. Ungefär 75% av ventilationsförlusterna kan återvinnas 
med balanserad ventilation och bra värmeåtervinnare. Minst lika viktigt, som det är 
med låg energianvändning, är det med en sund innemiljö. Vi tillbringar 2/3 av vår 
tid hemma. Hemmets inneklimat är därför viktigt för folkhälsan. 
Norska byggforskningen har i många år bedrivit forskning kring bostadsventilation 
genom att utföra laboratorieprov, teoretiska beräkningar och genom kartläggning av 
brukarerfarenheter. Man har kommit fram till, att de existerande lösningarna icke 
alltid uppfyller kraven på de luftflöden, som föreskrifterna kräver i bostäder.  
Det visar sig i dag, att nya bostäder ofta byggs utan värmeåtervinning. Detta vill man 
nu driva en kampanj emot. 
Rapporten är skriven som en projekteringsvägledning för bostadsventilation för 
producenter av bostäder, arkitekter, kommunala myndigheter och andra 
intresserade. Målet är, att öka kunskapen om hur man ska ventilera på ett effektivt 
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sätt. Tyngdpunkten i rapporten är lagd på balanserad ventilation, vilket 
rekommenderas av Norges byggforskningsinstitut. 
 
Kommentarer 
De slutsatser som vi kan dra från denna genomgång av bostadssidan är följande: 

•  För att få lägsta möjliga energianvändning ska vi investera i ett fläktstyrt 
ventilationssystem med värmeåtervinning. 

•  Ett balanserat ventilationssystem är att föredraga, dels med tanke på 
radonproblemet och dels på att det lämpar sig för behovsstyrning av 
luftflöden. 

•  Vi måste utveckla systemen till att bli mer energieffektiva, driftssäkra och 
användarvänliga. Bland annat har OVK-verksamheten visat att vi inte har 
tänkt på de tre begreppen ändamålsenlighet, driftsäkerhet och resurssnålhet. 

 
 
Energidirektivet 
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit direktiv 2002/91/EG av 
den 16 december 2002 om byggnaders energiprestanda. 
Syftet med direktivet är att främja en förbättring av byggnaders energiprestanda, 
samtidigt som hänsyn tas till utomhusklimat och lokala förhållanden samt till krav 
på inomhusklimat och kostnadseffektivitet. Det är lätt att förstå nödvändigheten av 
ett energidirektiv eftersom bostads- och tjänstesektorn står för mer än 40 % av den 
slutliga energianvändningen inom EU och expanderar. Detta innebär, att 
energianvändningen i sektorn kommer att öka och följaktligen även 
koldioxidutsläppen. 
Flertalet av de i denna utredning relaterade forskningsprojekten har med all 
sannolikhet haft kännedom om intentionerna i direktivet, eftersom detta emanerar 
från rådets direktiv från 1988.  Forskningsprojekten har haft fokus på 
energianvändningen och har tagit alltför lätt på ventilationssystemens funktion för 
att kunna upprätthålla en tillräckligt bra luftkvalitet. 
Direktivets artikel 4, angående fastställande av krav på energiprestanda, påtalar 
emellertid nödvändigheten av att undvika negativa effekter, såsom otillräcklig 
ventilation m.m. Det är viktigt att vara medveten om detta. Direktivet pekar alltså på 
nödvändigheten av att energieffektivisera våra byggnader, utan att detta ska gå ut 
över luftkvaliteten och tillräckligt stora luftflöden. 
 
 
Morgondagens kvalitetskrav 
Vi kan konstatera, att de kvalitetskrav, som vi i dag har ställt på inomhusklimat och 
installationer, inte är tillräckliga. Bevis för detta finns i en mängd rapporter från 
självdrags- och hybridprojekt. Inte minst visar resultatet av OVK-besiktningarna, att 
installationerna måste bli betydligt bättre.  
Även om installationerna har fungerat enligt de myndighetskrav, som ställts, är det 
emellertid tveksamt, om detta är tillräckligt, för att vi ska kunna vända den trend, 
som finns med dels ökning av de allergiska problemen och dels med ökningen av 
antalet sjukskrivna människor.  
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Enligt Folkhälsoinstitutet är kraven på luftflöden i regel för låga. Man har visat, att 
uteluftsflöden mindre än 25 l/s per person ökar risken för korttidssjukfrånvaro och 
leder till risk för sänkt produktivitet. Dessa uppgifter är i överensstämmelse med 
dem, som anges i [19] och [43]. Man säger också, att installationerna måste förbättras 
med avseende på uppbyggnad samt drift och underhåll. Man vill t.ex. inte, att 
ventilationen stängs av på natten, eftersom det då kan ske en ansamling av 
föroreningar i kanalsystemet. Alternativt kan föroreningar från de nedre planen 
spridas till de övre planen. 
Varför har vi inte tagit till oss dessa kunskaper?  
Beroende på att vi fortfarande tror oss sakna de konkreta bevis, som visar orsakerna 
till, att vi människor blir sjuka av att vistas i våra bostäder eller på våra arbetsplatser, 
nöjer vi oss med de rekommenderade lägsta luftflödena. Men allergierna har inte 
minskat och vi kan ofta läsa och höra i medierna om nya fall, där människor blivit 
sjuka av dålig innemiljö och till och med dött av den. 
Enligt vår uppfattning saknas inte de konkreta bevis, som vi har efterlyst. Av denna 
utredning framgår, att forskningen vid DTU och andra forskningsinstitut klart har 
visat på den stora betydelsen av att inte ha för små uteluftsflöden. 
Vi ska naturligtvis göra allt, som vi kan, för att förbättra vår innemiljö. Vi måste 
därför också så fort som möjligt minska de ämnena i vår miljö, som bidrar till farliga 
emissioner från byggnadsmaterial, inredning och inventarier. Flera producenter av 
byggprodukter har insett detta och tagit konsekvenserna. Men omfattningen av de 
farliga ämnena är för stor, för att en avveckling ska kunna ske helt på frivillig väg.   
Det, som vi ventilationstekniker kan bidra med, är att minska skadeverkningarna 
genom särskilda hänsyn, när utformningen av ventilationssystemen fastställs. 
Ett felaktigt valt system eller en felaktig injustering kan förvärra problemen. 
Mot den bakgrunden är det kanske lättare att förstå, att vi behöver intressera oss 
betydligt mer, för hur vi bygger upp ventilationssystemen. 
De erfarenheter, som vi fått från den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK),  
visar, att det finns ett stort behov av att förenkla drift, skötsel och underhåll av 
systemen. 
Mätningar visar, att luftflödena sällan når de en gång projekterade värdena. Det kan 
bero på nedsmutsning, men också på att någon korrekt injustering aldrig ägt rum. 
För att lättare kunna kontrollera luftflödena behövs fasta mätpunkter på strategiska 
ställen i systemen, där kanske t.o.m. en daglig kontroll kan göras. Besiktningarna 
klargör, att låga luftflöden också kan bero på medveten minskning för att spara 
energi och medvetna åtgärder av de boende för att minska ljudproblemen. 
Det är viktigt, att vi inte blundar för de erfarenheter, som nu kommer fram, utan tar 
lärdom för en utveckling mot mer stabila system med tillräckligt höga luftflöden. 
När ventilationssystem projekteras för t.ex. kontor, skolor och bostäder, är det ett 
rimligt krav, att man ska välja den bästa kvalitetsklassen för inneklimatet. 
Kunskapen om vilka konsekvenser valet av ventilationssystem får, anser vi, är 
bristfällig hos dem, som har möjlighet att påverka systemvalet. Många gånger går 
ekonomisk vinning och kortsiktigt tänkande före omsorgen om människors hälsa, 
men ofta är det också känslor och egna uppfattningar, som avgör. Därför krävs det 
bättre faktaunderlag inför besluten. 
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För att kvalitetskraven ska kunna uppfyllas, är det av stor vikt, att ventilationsluften 
tillförs på ett riktigt och kontrollerat sätt. Ställer vi det kravet, kan vi diskvalificera de 
system, som bygger på självdrag, där luft sugs in tack vare de termiska drivkrafter, 
som uppstår på grund av den temperaturskillnad, som i regel finns mellan inne och 
ute. Systemet fungerar bäst, när det är kallt ute och varmt inne. Vår, sommar och 
höst blir drivtrycken och därmed luftflödena alltför låga.  
Även de system, som bygger på att enbart frånluften drivs ut med fläktar, är 
diskvalificerade. De bygger på principen med undertryck inomhus, vilket bl.a. 
påverkar stabiliteten. De enkla F-system, som finns i våra bostäder, kan drabbas av 
kortslutning för en så vanlig åtgärd, som att någon öppnar ett fönster. 
 
Uppbyggnaden av våra ventilationssystem kräver eftertanke och ett antal måsten: 
 

1. Vi måste åstadkomma ventilationsanläggningar, där till- och frånluftsflöden är 
väl balanserade. 
 

2. Vi måste prioritera sådana faktorer som: 
Enkelhet - ju enklare systemet är uppbyggt inom ramen för de krav, som vi 
ställer, desto bättre kommer det att fungera.  
Stabilitet - störningar av olika slag ska inte kunna påverka funktionen negativt. 
Flexibilitet - olika krav från brukarna i kombination med variationer i 
belastningen av föroreningar kräver en uppbyggnad, som gör det möjligt att 
låta behoven styra. 
 

Det är ganska uppenbart, att vi inte har varit tillräckligt lyhörda för de forskningsrön 
och nya erfarenheter, som kommit fram under det senaste decenniet, angående de 
tekniska lösningarnas egenskaper. Det är viktigt, att vi tar till oss dessa nya 
kunskaper och utnyttjar dessa för att skapa en hälsosammare miljö i våra bostäder 
och på våra arbetsplatser. 
 
Våra framtida krav måste därför innefatta dels strängare krav på ventilationsluftflöden 
och dels strängare krav på systemens uppbyggnad.  
De minimikrav, som gäller idag, är alltför bristfälliga. En ökning av luftflödena 
under den tid, som vi vistas i byggnaderna, är ingen större energiuppoffring, 
eftersom vi har mycket effektiva värmeåtervinnare. I detta sammanhang kan det 
också vara intressant att nämna att man i ett pågående forskningsprojekt vid LTH 
har uppmätt en närvaro i kontorsrum, som endast är ca. 1/3 av arbetstiden. I det 
aktuella projektet fortsätter man nu med liknande uppmätningar i andra kontor. 
Dessa mätningar indikerar emellertid att energianvändningen kan ytterligare 
reduceras med hjälp av en effektiv behovsstyrning av luftflödena. 
 
 
Branschföreningarnas förslag till kvalitetssäkring av 
ventilationsfunktionen. 
Vi, som företrädare för en bransch, som vill värna om människors hälsa och 
välbefinnande, vill naturligtvis bidraga till att uppfylla Miljöhälsoutredningens [62] 
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övergripande målsättning, nämligen att ingen ska bli sjuk eller få symptom till följd 
av brister i inomhusluften.  
Det är därför viktigt att vi alla, inom hela byggprocessen, på ett opartiskt sätt 
verkligen försöker sätta oss in i det forskningsarbete, som legat till grund för denna 
utredning. Det är också viktigt, att vi med denna forskning som utgångspunkt kan ta 
ett nytt avstamp mot en utveckling av tekniska lösningar, som kommer att gynna låg 
energianvändning såväl som ett tillräckligt bra inneklimat. 
Vi är övertygade om, att det vägval beträffande utvecklingens inriktning, som 
ventilationsbranschen idag har valt, är riktig. Detta innebär att vi prioriterar låg 
energianvändning, användarvänliga och flexibla systemlösningar, låg bullernivå och 
ett bra inneklimat. Det är vår fasta övertygelse att det är fläktstyrda lösningar, som 
klarar denna uppgift bäst och till lägst kostnad. 
 
Här nedan tar vi upp ett antal punkter, som vi är övertygade om, har en stor 
betydelse för kvaliteten på våra ventilations- och inneklimatinstallationer och som vi 
därför måste hantera på ett professionellt sätt. 
 

1. I den första projekteringsfasen, innan byggnadens form, storlek och 
konstruktionsprinciper fastställts, måste konsekvenserna på 
inneklimatsystemets uppbyggnad och egenskaper fastställas. Det finns då en 
möjlighet att ange realistiska krav för inneklimatet, samt att se till att 
tillräckliga ytor finns tillgängliga för aggregatrum m.m.  Den traditionella 
projekteringen skiljer sig i detta avseende väsentligt ifrån det 
projekteringsarbete, som självdrags- och hybridsystemen har genomgått. 
 

2. Utgångspunkten vid projekteringen får inte vara, att till varje pris få en låg 
energianvändning. Vi måste skapa en större medvetenhet om, att det är 
människan och hennes behov av en tillräckligt bra luftkvalitet, som måste stå i 
centrum för projektörernas intresse. I detta avseende får vi inte förlita oss på 
några självlärda ”förståsigpåare”, utan vi måste förlita oss på de rön, som våra 
högt utbildade forskare tar fram.  
 

3. Myndigheterna måste inse, att de hygienluftflöden, som normerna i dag 
föreskriver, är otillräckliga, för att en tillräckligt bra luftkvalitet normalt ska 
kunna upprätthållas inomhus. 
 

4. Vald teknisk lösning ska kunna leva upp till de förväntningar, som människor 
har på ett bra inneklimat. En första förutsättning för detta är, att 
ventilationssystemet ska kunna leva upp till den uppgift, som vi har gett ett 
sådant system, nämligen:  
Ett ventilationssystems uppgift är att bortföra de föroreningar, som alstras i 
byggnaden, samt att ersätta bortförd luft (frånluft) med ren tilluft (uteluft). 
Nyckelord för de tekniska lösningarna är ändamålsenlighet, driftsäkerhet och 
resurssnålhet. Detta innebär t.ex., att flexibilitet ska vara inbyggt i systemet, så 
att flöden lätt kan ändras efter behovet och omdisponeringar inom lokalerna 
lätt kan utföras, utan att förnyade injusteringar behöver utföras. 
Behovsstyrning av luftflöden är därför en funktion, som bör införas generellt i 
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alla typer av byggnader.  
 

5. Det är uppenbart, att kravet på lägsta luftflöden måste skärpas. Professor P. O. 
Fanger har föreslagit, att ett luftflöde av 14 l/s per person krävs i en byggnad 
med låg emissionsbelastning. Detta värde förefaller rimligt att uppnå i 
flertalet anläggningar. Det visar också på nödvändigheten av att använda 
material med låga emissioner, eftersom det annars krävs 50 l/s per person om 
material med höga emissioner används. 
En ökning från 8 till 14 l/s skulle definitivt få en mycket gynnsam inverkan på 
människors korttidsfrånvaro, hälsa och produktivitet. 
 

6. Vi måste kunna säkerställa, att luftflödeskravet, såväl som andra ställda 
funktionskrav, kan uppfyllas kontinuerligt under överskådlig tid. Detta ställer 
krav på bl.a. en effektiv drift- och underhållsorganisation. Det är viktigt, att de 
filter, som finns i anläggningen, är av rätt kvalitet och byts i enlighet med de 
anvisningar, som gäller. Saknas anvisningar, bör filterna bytas minst två 
gånger om året, dels efter pollensäsongen på våren och dels efter 
sporsäsongen på hösten. 
 

7. Eftersom vi eftersträvar en bättre luftkvalitet med åtföljande högre luftflöden, 
krävs det en väl genomtänkt projektering för att få en resurssnål och 
energieffektiv installation. Ingredienser i en energieffektiv installation är 
värmeåtervinning, behovsstyrning av luftflöden och låga tryckuppsättningar i 
ventilationssystemet. Låga tryckuppsättningar är också ett krav för att 
eliminera risken för ljudstörningar.  
 

8. Vi är tvingade att följa energidirektivet. Detta innebär, att vi måste utveckla 
våra inneklimatsystem mot mera energisnåla installationer. Direktivets artikel 
4, angående fastställande av krav på energiprestanda, påtalar emellertid 
nödvändigheten av att undvika negativa effekter, såsom otillräcklig 
ventilation m.m. 
 

9. För att kunna göra de rätta valen av ventilationssystem måste vi stödja 
framtagandet av lämpliga LCC-verktyg för att få systemvalet väl underbyggt.  
 

10. Upphandlingsformen för inneklimatfunktionen är viktig för ett lyckat 
slutresultat. Ansvarsförhållandet för att få ett bra inneklimat måste från början 
tydligt klargöras, så att det inte fördelas på flera händer. VVS-konsulten måste 
ta ett övergripande ansvar för att installationernas funktion blir enligt 
beställarens önskemål. 
 

11. Tillverkarna av ventilationsutrustning måste fokusera sina utvecklingsprojekt 
på systemtänkande. Alla produkter, som utvecklas, måste passa in i ett tänkt 
system. En hög prioritet måste därför ges för don, som kan passa in i system 
för behovsstyrda luftflöden. Väl fungerande tekniska lösningar kräver goda 
kunskaper inom styr- och reglerområdet. För att kunna vidareutveckla 
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systemtekniken måste man därför liera sig med företag inom styr- och 
reglerområdet, eller själva bygga upp kompetensen inom det egna företaget.  

 
De angivna punkterna kan kompletteras med behovet av kunniga 
förvaltningsbyggherrar, ökad kompetens hos platschefer och byggnadsarbetare och 
nödvändigheten av att i projekteringsfasen utnyttja de kunskaper, som finns hos de 
etablerade forskarna.  
 
Förutom ovanstående punkter måste vi i hela byggprocessen anamma ett 
kvalitetstänkande. 
Det heter att ”Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk”. Detta gäller även i 
processen att projektera och installera ett ventilations- eller inneklimatsystem. Många 
är involverade och var och en måste betraktas som nyckelpersoner.  
Om installationen ska bli framgångsrik, måste var och en känna till kvalitetssystemet 
och arbeta med dess innehåll och inriktning för ögonen. Då finns det förutsättningar 
för, att man kan fatta förnuftiga beslut på alla nivåer i processen. Den roll, som var 
och en har i denna process, kan sammanfattas enligt följande: 

•  Se till, att du har tillräcklig utbildning och kunskap för den uppgift, du ska 
utföra. 

•  Se till, att du har tillräcklig kunskap om hur systemet ska fungera. 
•  Se till, att du får rätt information om den kravspecifikation, som gäller för 

projektet. 
•  Utnyttja fördelarna med erfarenhetsåterföring. Kontrollera funktionen hos 

jämförbara installationer. 
•  Var noga med att ta reda på ditt eget ansvar och befogenheter. 
•  Se till, att det finns väl genomarbetade instruktioner för uppgiften. 
•  Var motiverad i ditt arbete! 
•  Samarbeta och lär av andra! 

 
 
 
Slutord 
Då vi lär oss förstå, att det enda sättet att få tillräckligt bra ventilationssystem är, att 
basera projekteringen på de tre nyckelfunktionerna ändamålsenlighet, driftssäkerhet och 
resurssnålhet, förstår vi också, att den konflikt, som har funnits mellan låg 
energianvändning och ett tillräckligt bra inomhusklimat, är ett minne blott.  
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Använda förkortningar i rapporten 
 

•  F-system Fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt. 
•  FT-system Fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är 

  fläktstyrda. 
•  FTX-system FT-system med värmeväxling mellan från- och tilluft. 
•  FVP-system F-system där frånluftens värmeinnehåll tas till vara via en 

  värmepump. 
•  HYB-system Ventilation med hjälp av en kombination av S-system och 

  FTX-system. 
•  S-system Ventilation med hjälp av termiska krafter. 
•  VAV-system FTX-system där tilluftsflödena styrs av det aktuella behovet 

  av luft. 
•  ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-

  Conditioning Engineers. 
•  BFR  Statens råd för byggnadsforskning, numera ingående i 

  Formas. 
•  DTU  Danmarks tekniska högskola. 
•  FoU  Forskning och utveckling. 
•  IEA  International Energy Association. 
•  IHRS  Indoor Health Research Society. 
•  LCC   Livscykelkostnader innefattande de totala   

  kostnaderna över en viss tidsperiod. 
•  LTH  Lunds tekniska högskola. 
•  NBI  Norges byggforskningsinstitut, Oslo 
•  NKB  Nordiska kommittén för byggbestämmelser. 
•  NTH  Norges Tekniska Högskola, Trondheim. 
•  NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim 
•  NVEF Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening 
•  OPAK Projekt- och byggledningsfirma i Norge. 
•  OVK  Den svenska obligatoriska ventilationskontrollen som 

  startades 1992. 
•  SBN75 Svensk Byggnorm från 1975. 
•  SBS  Sick Building Syndrome 
•  SFP  Specifik fläkteleffekt, som är summan av  

  luftdistributionssystemets samtliga till- och  
  frånluftfläktars eleffekt dividerad med 
  totalluftflödet genom byggnaden vid dimensionerande 
  belastningsförhållande. (kW/m3/s) 
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Definitioner 
Nedan följer några definitioner som har använts i denna utredning. 
 

•  Avluft 
Luft som avlämnas till det fria. 
 

•  Frånluft 
Luft som bortförs från rum. 
 

•  Tilluft 
Luft som tillförs ett rum. Tilluft kan vara uteluft, återluft eller överluft. 
 

•  Uteluft 
Luft i eller från det fria. 
 

•  Återluft 
Luft från ett utrymme till luftbehandlingssystemet 
 

•  Överluft 
Luft som överförs från rum till rum. 
 

•  Vad är ett hygieniskt gränsvärde? 
Högsta godtagbara genomsnittshalt (tidsvägt medelvärde) av luftförorening i 
inandningsluften. Luftförorening kan vara ett ämne eller en blandning av ämnen. Ett 
hygieniskt gränsvärde är antingen ett nivågränsvärde eller ett takgränsvärde. 
 

•  Vad är ett nivågränsvärde? 
Hygieniskt gränsvärde för exposition under en hel arbetsdag. 
 

•  Vad är ett takgränsvärde? 
Hygieniskt gränsvärde för exposition under en period av 15 minuter eller annan 
period som kan anges för ett visst ämne. 
 

•  Vad är ett balanserat ventilationssystem? 
Ett balanserat ventilationssystem är ett system som innehåller såväl till- som 
frånluftsfläkt och där det råder balans mellan till- och frånluftsflöden. 
 

•  Vad är ett ventilationssystem? 
Ett ventilationssystem är ett system för luftutbyte i en lokal eller byggnad, där såväl 
tilluften som frånluften transporteras med hjälp av fläktar via en installation och  där 
balans råder mellan till- och frånluftsflöden. 

 
•  Vad är ett ventilationssystems uppgift? 

Ett ventilationssystems uppgift är att bortföra de föroreningar som alstras i 
byggnaden, samt att ersätta bortförd frånluft med ren tilluft (uteluft). 
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•  Vad karaktäriserar ett bra ventilationssystem? 
Ett bra ventilationssystem karaktäriseras av att vi har kontroll över hur luftflödena 
såväl bortförs, som tillförs till en lokal eller byggnad. Detta innebär att ett bra 
ventilationssystem alltid måste ha ett balanserat system med såväl till- som 
frånluftsfläktar. Detta gör att vi kan minska risken för att förorenad luft kan 
tränga in i byggnaden via krypgrunder eller fuktskadade väggar. 
 

•  Vad är ett inneklimatsystems uppgift? 
Ett inneklimatsystems uppgift är det samma som för ett ventilationssystem, men med 
det tillägget att även de termiska klimatkraven ska kunna uppfyllas.  
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Bilaga 1 - Svenska och nordiska riktlinjer för inneklimatet. 
 
De krav, som vi i Sverige normalt ställer på inneklimatet idag, kan vi bl.a. hämta från 
Inneklimatinstitutets rapport R1, Klassindelade inneklimatsystem, som utkom första 
gången 1990 [49]. Uppgifterna där är i huvudsak hämtade från standarden SS-ISO 
7730, [55]. 
Nedanstående tabeller är ett utdrag från rapport R1. 
 
Tabell 1: Riktvärden för bedömning av termiskt klimat i bostäder och kontor. 
Faktor Sanitär olägenhet Rekommenderat värde 
Enkel mätning 

1. Lufttemperatur 
2. Lufttemperatur 

 
under 18°C* 
över 28°C 

 

Noggrann mätning 
3. Operativ temperatur 
4. Operativ temperatur 

varaktig 
5. Operativ temperatur 

kortvarig 
6. Vertikal lufttemperatur- 

skillnad 1,1 m - 0,1 m 
7. Strålningstemperatur-

asymmetri:  
 Fönster 

             Takvärme 
8. Luftens hastighet 

 
under 18°C* 
 
över 24°C** 
 
över 26°C** 
 
 
 
 
ej över 10°C 

 
20-24°C 
 
 
 
 
 
ej över 3°C 
 
 
 
ej över 5°C 
ej över 0,15 m/s (0,20 m/s) 

* Barnstugor, sjukstugor, undervisningslokaler, ålderdomshem och liknande 
kategoribostäder m.m. minst 20°C.  
** Under sommaren högst 26 respektive högst 28°C. 
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Tabell 2: Termisk kvalitet – exempel på godtagbara värden för olika faktorer i olika  
kvalitetsklasser. 
Inneklimatfaktor Faktorvärde i kvalitetsklass 
 TQ1 TQ2 TQ3 TQX 
Operativ temperatur 
(t0) 
Vinterfall 
- högsta värde °C 
- optimalvärde °C 
- lägsta värde °C 

 
Sommarfall 
- högsta värde °C 
- optimalvärde °C 
- lägsta värde °C 
 
Lufthastighet  inom 
vistelsezon 
vinterfall m/s 
sommarfall m/s 
 
Vertikal 
temperaturdiff.  
sommar-/vinterfall 
°C 
 
Strålningstemp. 
asymmetri 
- mot varmt tak, K 
- mot kall vägg 
(fönster), K 
 
Golvtemperatur 
högsta värde °°C 
lägsta värde °C 
Enligt BFS 1988:18 
- högsta värde  °C 
- lägsta värde °C  
- optimalvärde °C 
 

 
 
 

23 
22  
21 
 
 

25,5 
24,5 
23,5 

 
 
 

0,15 
0,20 

 
 
 
 

2,5 
 
 
 
 
4 
8 
 
 
 

26 
22 
 

27 
16 
24 
 

 
 
 

24 
22 
20 
 
 

26 
24,5 
23 
 
 
 

0,15 
0,25 

 
 
 
 

3,0 (3,5) 
 
 
 
 
5 
10 
 
 
 

26 
19 
 

27 
16 
24 
 

 
 
 

26 
22 
18 
 
 

27 
24,5 
22 
 
 
 

0,15 (0,25) 
0,40 

 
 
 
 

3,0 (4,5) 
 
 
 
 
7 
12 
 
 
 

(32) 
16 
 

27 
16 
24 
 

 
 

Enl. spec. 
 
 
 
 
" 
 
 
 
 
 
" 
 
 
 
 
" 
 
 
 
 
" 
 
 
 
 
 
 
" 
 
 
 
 

 
De PPD-värden, som tjänat som utgångspunkt för specifikation av de termiska kvali-
tetsklasserna, är följande: 

TQ1  < 10% 
TQ2  = 10% 
TQ3  = 20% 

TQ2 svarar här mot de krav som anges i ISO 7730. 
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TQ3 svarar mot ASHRAE 61-1989 och är idag inte aktuell i samband med   
komfortventilation. 
Krav enligt TQ1 bedöms endast kunna uppfyllas med individuell reglering av 
temperatur och luftflöde. 
Klasserna TQ1 och TQ2 är tillämpbara vid normalt kontorsarbete. 
 
 
Tabell 3: Inneluftkvalitet - godtagbar halt av föroreningar i inneluft i olika 
luftkvalitetsklasser. 

Ämne Högsta halt i mg/m3 i klass 
      AQ1                   AQ2                    AQX 

Anm. 

Kolmonoxid totalt 
MV 0,5 h 
MV 8 h 
Från tobaksrök 
MV 1 h 

 
60 
6 
 
2 

 
60 
6 
 
5 

 
Enl. spec. 

” 
” 
” 

 
Se not 1a 
Se not 1b 
 
Se not 3 

Koldioxid MV 1 h 
Uttryckt i ppm* 

1000 
600 

1800 
1000 

“ 
“ 

Se not 2 
 

Ozon MV 1 h 0,05 0,07 “ Se not 3 
Kvävedioxider MV 
1 h 
MV 24 h 

 
0,11 
0,08 

 
0,11 
0,08 

 
“ 

 
Se not 1b 

Flyktiga organiska 
ämnen (VOC) 
- totalt MV 0.5 h 
- formaldehyd MV 

0.5 h 

 
 

0,2 
0,05 

 
 

0,5 
0,1 

 
” 
 

 
 
Se not 4 
Se not 5 

Partiklar från 
tobaksrök, 
inandn. MV 1 h 

 
0,1 

 
0,15 

 
” 

 
Se not 3 

Damm** 0,06 0,15 ” Se not 6 
Mögel*** cfu/m3 50 150  Se not 7 
Bakterier cfu/m3 4500 4500 ”  
 
MV: medelvärde över viss tid 
* ppm omräknas till mikrogram /m3  (µg/m3) enligt formeln: ppm = 
 24.1 x halt i mg per m3/molvikt i g. Molvikt: koldioxid 44, kolmonoxid 28, 
 svaveldioxid 64, ozon 36, kvävedioxid 44, kväveoxid 30, formaldehyd 30. 
 
** Damm i mg/m3 kan omräknas till antal partiklar approximativt enligt formeln: 

Antal partiklar = antal mg x 5000. (Gäller för partikelstorlek ca 10 µm, dvs. rela-
tivt grovt damm.) 
 

*** 1 cfu = 1 colony forming unit. Sjukdomsframkallande mögel skall vara 0. 
 
Not 1a:  Värden enligt WHO-AQG. 
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Not 1b:  Värden enligt Naturvårdsverket förslag 890808. 
Not 2:  Värden för AQ1 enligt ASHRAE 62-1989 och för AQ2 enligt Morey et al 

(IAQ 1986). 
Not 3:    Värden enligt WHO-Euro 103, 1986. 
Not 4:  Värden delvis enligt Mölehave, delvis enligt sammanfattning från Healthy 

Buildings 1988 (HB-88). 
Not 5: Värden enligt WHO-IAQ och Berglund et al 1985. 
Not 6: Värden enligt O Seppänen 1989.  
Not 7:    Värden enligt Holmberg (Sunda huset 1987) och Canadian Ministry of 

Health 1987. 
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Bilaga 2 - HYBVENT-projektet inom IEA annex 35 
 
Inledning 
Inledningsvis säger man i sin rapport, att de mekaniska systemen och 
självdragssystemen har utvecklats var för sig.  
De mekaniska systemen har utvecklats från system för konstanta luftflöden, 
system med omfattande värmeåtervinning till system med behovsstyrda 
luftflöden och energioptimerade lågtryckssystem.  
Under samma period har den naturliga ventilationen utvecklats från att vara 
ett stort okontrollerbart system, som använder byggnadens otätheter och 
fönsteröppningar för ventilation, till ett behovsstyrt ventilationssystem med 
möjligheter till kylning. 
För båda systemen har utvecklingsarbetet fokuserats på att begränsa 
energianvändningen med bibehållen komfort och luftkvalitet. 
Ett naturligt nästa steg, säger man, är att kombinera de båda systemens 
bästa egenskaper för att skapa en ny typ av ventilationssystem, 
hybridventilation (HYB-vent.) 
 
Definition av hybridventilation 
I rapporten säger man, att det primära syftet med ventilation är att förse 
byggnaden med en bra luftkvalitet och en bra termisk komfort. Ett system 
baserat på hybridventilation kan beskrivas som ett system, som förser 
byggnaden med en komfortabel innemiljö, och som därvid använder såväl 
naturlig ventilation som fläktstyrda luftflöden. Man utnyttjar härvid olika 
egenskaper för de båda systemen vid olika tidpunkter. 
Den största skillnaden mellan ett konventionellt fläktstyrt system och ett 
hybridsystem är, säger man, att det senare har ett intelligent styr- och 
reglersystem, som kan koppla om mellan de olika systemen för att minimera 
energianvändningen. 
 
Kommentarer: Vi håller med om, att det primära syftet med ett 
ventilationssystem är att skapa en bra luftkvalitet. En bra termisk komfort 
är emellertid endast ett bivillkor för systemet. Bra termisk komfort kan 
nämligen åstadkommas med andra systemlösningar än med 
ventilationssystemet. Detta diskuteras närmare i vår utredning. 
 
Motiv för hybridventilation 
Under denna rubrik (Rationale for Hybrid Ventilation) tar man upp en del 
punkter, som vi gärna vill kommentera: 

 Man säger, att varken de naturliga ventilationssystemen eller de 
mekaniska systemen har någon potential för att utvecklas vidare.  
 
Kommentar: För oss, som är insatta i de ventilationstekniska grunderna, 
är detta påstående helt riktigt vad gäller de system, som baserar sig på 
naturliga drivkrafter. Påståendet är emellertid helt felaktigt för de 
fläktstyrda systemen. Dessa har en mycket stor potential att utvecklas 
vidare. (Mer om detta i utredningen). 
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 Man säger, att den största nackdelen med de naturliga systemen är 
osäkerheten i utförandet. Detta resulterar i ökad risk för dragproblem i 
kalla klimat och en oacceptabel termisk komfort under sommarperioder.  
 
Kommentar: Ett stort antal undersökningar bekräftar detta påstående. 
 

 Om de mekaniska systemen säger man, att dessa leder till klagomål 
framför allt då individuell reglering saknas. 
 

 Motivet för hybridventilation, säger man, är att man där har tillgång till 
båda alternativen och kan därför välja det alternativ, som för tillfället är 
lämpligast. Samtidigt säger man, att energikostnaderna och 
förväntningarna på en lägre energianvändning har varit en viktig drivkraft 
under utvecklingsarbetet. 
 
Kommentar: Att minska energianvändningen är ett ofta använt motiv för 
att införa förändringar i systemen. Det vore trevligt, om man någon gång 
kunde se, att motivet istället hade varit att få mera flexibla och 
användarvänliga systemlösningar, där man också prioriterade en bra 
luftkvalitet. Icke i ett enda projekt om självdrags- eller hybridsystem har 
vi kunnat konstatera, att man haft fokus på luftkvaliteten. 
 

 Man säger, att det är svårt att bryta ut kostnaderna för enbart 
hybridventilationen, eftersom det är många ingrepp, som man gör i själva 
byggnaden, som påverkar slutresultatet. En minskad mekanisk 
installation medför med nödvändighet en ökning av 
byggnadskostnaderna. Som exempel nämner man: 

 En ökad rumsvolym per person. 
 En formgivning som gynnar luftrörelserna. 
 Ett mer intelligent fasad och fönstersystem 
 Större frånluftskanaler (passive stacks), etc. 

 
    Kommentarer: Beträffande den första av dessa punkter tycker vi, det borde 
gynna flertalet anläggningar om rumsvolymerna kunde ökas. En ökning av 
rumsvolymerna har en positiv inverkan på föroreningskoncentrationen i 
byggnaden. Detta gäller även för de fläktstyrda systemen. 
 
Installationskostnaderna för hybridsystemen har jämförts med några olika 
referensbyggnader i de olika länder, som deltagit i projektet. Typiskt är att 
kostnaden för hybridsystemen ligger på samma nivå som för de olika 
referensobjekten. Avvikelser finns emellertid både uppåt och nedåt. 
Även totalkostnaderna för hela byggnaden har jämförts med 
referensobjekten. Även här är trenden att kostnaden för hybridobjekten 
ligger i nivå med referensobjekten och i några fall över. 
 
Projekteringsfilosofi 
Vid projektering av hybridsystem säger man, att man måste använda en 
annan filosofi än brukligt och att förväntningarna på hybridsystemen måste 
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vara annorlunda än för fläktstyrda system. Målet för energianvändningen 
såväl som komfortkraven måste vara annorlunda. 
 
Kommentarer: Våra kommentarer till detta är, att det måste vara totalt fel att 
ställa andra krav på dessa system än på andra, oavsett om de är fläktstyrda 
eller ej. Kraven på ett byggnadsobjekt måste naturligtvis ställas innan man 
har valt vilken teknisk lösning, som kan bli aktuell.  
 
Man rekommenderar i rapporten, att det är en LCC-analys, som ska ligga till 
grund för beslut om teknisk lösning. 
 
Kommentarer: Detta tycker vi är en självklarhet. Detta bör gälla generellt. 
 
Man säger, att lämpliga styr- och reglerstrategier måste fastställas. Beslut 
måste tagas, i vilken utsträckning det ska vara automatik eller manuell 
styrning, som kan påverkas av användarna. 
 
Kommentarer: Detta tycker vi är en självklarhet. Detta gäller generellt. 
 
 
 



  85 

Bilaga 3 - RESHYVENT-projektet 
Projektet RESHYVENT är ett europeiskt samarbetsprojekt mellan några olika länder. 
Det fullständiga projektnamnet är ”Cluster project on Demand Controlled Hybrid 
Ventilation in Residential Buildings with specific emphasis of the Integration of 
Renewables”. Fyra olika industriföretag är involverade tillsammans med forskare 
från olika discipliner. 
 
Syfte 
Syftet med projektet är att för bostäder integrera hybridtekniken genom forskning, 
utveckling och konstruktion av kompletta system för hybridventilation för olika 
klimatzoner inom EU. Avsikten är, att ett omfattande underlag ska kunna lämnas till 
branschen, då det gäller tekniska specifikationer, projekteringsvägledningar och 
ekonomiska såväl som samhälleliga aspekter. Kunskap ska tas fram om hur ett 
hybridsystem påverkar energianvändning, luftkvalitet, termisk komfort och ljud. 
Studierna ska också visa om lågvärdig energi kan utnyttjas för uppvärmning och 
kylning. 
 
Bakgrund 
Ventilationens andel av den totala energianvändningen inom EU är 10 %. 
Huvudsyftet med Reshyvent-projektet är att kunna tillmötesgå Kyoto-protokollets 
uppmaning om lägre energianvändning och därmed minskade CO2-utsläpp. 
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Bilaga 4 – Mölndalsmodellen 
Arbetsmiljöverket (tidigare Yrkesinspektionen) har ålagt landets kommuner att 
kartlägga luftkvaliteten i sina skolor. Mölndals kommun har därför gjort en 
inneklimatstudie av kommunens samtliga 28 skolor. Fastighetsavdelningen har 
arbetat fram ett speciellt ”friskluftsystem”, som man kallar för Mölndalsmodellen. 
Detta har installerats i ett antal klassrum. Jämförelser har gjorts mellan detta 
alternativ och de mer traditionella systemlösningarna.  
Mölndalsmodellen utgår från att ventilationssystemets huvuduppgift är att klara en 
konstant rumstemperatur under skoldagen oavsett belastning. När eleverna kommer 
in i klassrummet, stiger temperaturen p.g.a. den ökade belastningen. En regulator 
känner av temperaturförhöjningen, varvid värmen stängs av från radiatorerna. 
Räcker inte detta för att hålla önskad temperatur, startas frånluftsfläkten. Uteluft tas 
in via 10-14 ventiler i taket, som fördelar luften i klassrummet. När temperaturen nått 
inställt värde, varvar fläkten ned för att återigen varva upp, om temperaturen stiger. 
Tilluften har uteluftstemperatur och flödet årstidsanpassas så, att flödet är mindre på 
vintern än på sommaren. 
De tekniska mätningarna har tillgått så att i 77 av klassrummen har 
momentanmätningar genomförts av: 

 Rumstemperatur 
 Tilluftstemperatur 
 Utetemperatur 
 Relativ fuktighet 
 Koldioxidhalt 

Först placerades mätinstrumenten vid katedersidan och därefter längst bak i 
klassrummet i bänkhöjd. Normal mätperiod var ca 10 minuter. Efter mätningarna 
genomfördes intervjuer och övriga iakttagelser. 
 
I 20 särskilt utvalda klassrum har loggningar utförts av  

 Rumstemperatur 
 Tilluftstemperatur 
 Fönstertemperatur 
 Radiatortemperatur 
 Relativ fuktighet 
 Koldioxidhalt  

Mätarna placerades ut i början av dag ett i respektive 14-dagars period och hämtades 
hem den näst sista dagen. Sista dagen i varje period utfördes loggning av 
mätresultaten i dator och samlades i en databas. 
 
Resultat 
De resultat, som redovisas vad gäller de olika sambanden mellan t.ex. koldioxid och 
relativ fuktighet, koldioxid och rumstemperatur, koldioxid och lektionstid, 
rumstemperatur och relativ fuktighet, koldioxid och ventilationssystem, 
rumstemperatur och ventilationssystem eller relativ fuktighet och 
ventilationssystem, är alltför vaga för att några som helst slutsatser ska kunna 
dragas. 
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Bilaga 5 - Optimering av inneklimatsystem med hjälp av 
LCC-analyser 
 
Texten i denna bilaga är hämtad från ett projekt, som har pågått under ett par år på 
LTH, byggnadsfysik, med syfte att ta fram ett hjälpmedel för att kunna beräkna LCC-
kostnaderna i samband med en projektering av inneklimatinstallationer. Bilagan 
beskriver bl.a. syftet och nyttan med ett sådant hjälpmedel. Projektet beräknas vara 
avslutat under år 2004. 
 
Det är viktigt, att vi får inneklimatsystemen att fungera i överensstämmelse med de 
förväntningar, som bl.a. beställare och byggherre har. Dessa måste därför kunna 
inhämta den kunskap och få den överblick, som krävs, om de krav som är relevanta 
att ställa, t.ex.:  
1. Att installationerna ska ha en sådan flexibilitet att de kan anpassas till kommande 

förändringar i verksamheten. 
2. Att flexibiliteten även medger, att brukarna kan ha ett visst inflytande över 

funktionen av inneklimatsystemet, dvs. kunna påverka temperatur och 
luftkvalité. 

3. Att inneklimatsystemet kan uppfylla de ställda kvalitetskraven. 
4. Att inneklimatsystemet är stabilt och bibehåller sin goda funktion över en lång 

tidsperiod. 
5. Att inneklimatsystemet är så uppbyggt, att underhållsarbete enkelt kan utföras. 
6. Att inneklimatsystemet är så uppbyggt, att det är lätt att komplettera vid en 

utökning av verksamheten. 
7. Att inneklimatsystemet är så uppbyggt, att den önskade funktionen kan erhållas 

till lägsta möjliga totala kostnad, dvs. installationskostnad samt drifts- och 
underhållskostnader. 

 
Vi har, från den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK), fått viktig information 
om vilka brister, som är vanliga i dagens och gårdagens ventilationssystem. Dessa 
OVK-kontroller har entydigt pekat på nödvändigheten av att forsknings- och 
utvecklingsarbetet kring hela ventilationsprocessen, dvs. funktion och layout av 
systemen, till en större del måste fokuseras mer kring följande viktiga frågor: 
1. Människans behov av en bra luftkvalitet och ett bra termiskt inneklimat utan ljud- 

och dragproblem. Ljudproblemen tillsammans med brister i 
ventilationsluftflöden anses av många vara de mest frekventa bristerna i 
ventilationssystemen. 

2. Behov av flexibilitet i systemet så att en anpassning till ombyggnad eller annan 
förändring av verksamheten lätt kan ske. Flexibiliteten i systemet är en egenskap 
som tidigare inte har vägt speciellt tungt i vågskålen när man har bedömt olika 
systemlösningars för- och nackdelar. 

3. Behovet av en långsiktigt stabil funktion av inneklimatsystemet. Många av de 
problem som uppdagats via kontrollerna har sitt ursprung från just bristande 
stabilitet. 
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Idag är det också viktigt, att vi fokuserar vårt FoU-arbete på de ekonomiska frågorna 
kring inneklimatinstallationen. Byggnaderna i Sverige använder idag ca 40 % av all 
producerad energi enbart för att förse dem med nödvändig energi för uppvärmning 
och kylning. En naturlig FoU-insats är därför att försöka begränsa denna andel 
genom att åstadkomma mera energisnåla installationer. Ett led i detta arbete är att 
utveckla ett verktyg (datorprogram), som gör det möjligt för inblandade parter att 
kunna beräkna de totala kostnaderna, som en installation för med sig över en viss 
tidsperiod. Ett problem är, att det fram till idag mest har handlat om att begränsa 
installationskostnaden. Alltför lite uppmärksamhet har ägnats åt kostnader som 
drifts-, service- och underhållskostnader. Genom att utveckla ett verktyg där hänsyn 
tas till samtliga dessa kostnader, kan vi lätt göra ekonomiska jämförelser mellan olika 
systemlösningar.  
Ett försök till att analysera energikostnaderna, för att på ett bättre sätt kunna 
bestämma en livstidskostnad (LCC) för en viss installation, görs i 
projekteringshjälpmedlet ENEU94 och i den reviderade versionen ENEU2000. Dessa 
riktlinjer är i huvudsak framtagna för att kunna bestämma det mest optimala valet av 
luftbehandlingsaggregat. Endast liten omsorg har lagts ned på att behandla olika 
styr- och reglerstrategier för inneklimatinstallationerna. Idag vet vi emellertid, att om 
utformningen av ventilationssystemet bygger på flexibilitet, som då inkluderar 
behovsstyrda luftflöden, kan stora energibesparingar göras. Av detta skäl tror vi, det 
är viktigt att utveckla verktyg för LCC-analyser så, att vi kan bestämma för- och 
nackdelar för alternativa tekniska lösningar, där vi också har möjligheter att se 
effekterna av olika styr- och reglerstrategier. Med stor sannolikhet kommer styr- och 
reglertekniken att utvecklas i en mycket intressant riktning på grund av den 
teknikutveckling, som nu sker med hjälp av moderna kommunikationsprotokoll.  
Nya standarder för dessa kommunikationsprotokoll kommer att skapa möjligheter 
för nya energisnåla reglerfunktioner, bättre underhållsrutiner och förenklad 
övervakning av hela installationen. Det är därför viktigt, att FoU-arbetet inkluderar 
en analys av dessa nya möjligheter, som står till buds, för att utveckla tekniken mot 
de enkla och billiga lösningar, som ny teknik kan medföra. 
Att spara energi är idag en fråga för var och en. Kunderna kräver miljövänliga 
klimatsystem, som är uppbyggda på ett energieffektivt sätt och med hjälp av 
energieffektiva produkter. Även de kvalitetsinstrument (ISO 9000/14000), som 
företagen arbetar efter, inkluderar energifrågorna. Vi ser också en mycket klar 
attitydförändring inom ventilationsbranschen. Företagen konkurrerar numer med 
produkter och system för låg energianvändning och som även i övrigt påverkar vår 
miljö så lite som möjligt. 
 
Behov av forskning (FoU) 
Behovet av FoU inom detta område är, som vi förstår av ovanstående bakgrund, 
mycket angelägen. Fortfarande är det så, att tumregler och gamla sanningar har stort 
inflytande vid valet av systemlösning.  
Kunskapen inom ventilationsbranschen är tyvärr relativt liten kring frågor om olika 
tekniska lösningars egenskaper och begränsningar. Det är därför viktigt, att FoU-
arbetet fokuseras på att analysera dessa egenskaper och begränsningar för att i 
framtiden kunna basera systemvalet på kunskap, istället för på mera känslomässiga 
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val. En rimlig målsättning är, att utvecklingen går mot att uppfylla de krav, som 
inledningsvis nämndes om mer flexibla systemlösningar, bättre styr- och 
reglerfunktioner för att minska energianvändningen samt reducera ljudalstringen i 
systemen. 
Det finns två mycket viktiga egenskaper, som kan ha ett mycket stort inflytande på 
den övergripande systemfunktionen och därmed även på valet av systemlösning. 
Dessa egenskaper är: 
a) Flexibilitet: Med flexibilitet menar vi möjligheter för: 

•  Lätt att förändra rumsklimatet (temperaturer och luftflöden). 
•  Anpassning av systemet till olika rumslayouter och aktiviteter. 
•  Utbyggnad av systemet med fler till- och frånluftsdon utan att behöva utföra 

omjustering av hela systemet. 
b) Reglerstrategi: Med reglerstrategier menar vi normalt, hur rumsklimatet ska 

styras. I det aktuella forskningsprojektet är det emellertid viktigt, att vi även 
inkluderar hela ventilations- och inneklimatsystemet i denna styr- och 
reglerstrategi. Vi ser idag t.ex. framtida möjligheter att kunna optimera driften av 
installationerna genom att införa aktiva komponenter. 

I den fortsatta beskrivningen av detta projekt talar vi om flexibilitet och reglerstrategier i 
denna vidare mening. 
 
Syfte och metod 
Projektet kommer att innefatta beräkningar av de totala kostnaderna över en viss 
tidsperiod (LCC-analyser) för olika tekniska lösningar av inneklimatsystem avsedda 
för kommersiella byggnader. Vår hypotes är, att om vi vid dimensionering av 
systemen, fokuserar mer på de viktiga egenskaper, som beskrivits ovan, kommer vi 
att finna en mycket positiv effekt på systemens totalkostnad. 
För att kunna genomföra dessa beräkningar av LCC-kostnaderna för olika tekniska 
lösningar, måste vi ha tillgång till ett beräkningsverktyg. Idag saknar vi en fullgod 
vägledning för denna typ av beräkningar. Ett första delmål för projektet blir därför 
att utveckla en beräkningsmodell för dessa LCC-analyser. En bra start finns 
emellertid i den vägledning, som är beskriven i ENEU94 och som numer finns i en 
uppdaterad version, ENEU2000. Denna vägledning är emellertid fokuserad på 
luftbehandlingsaggregaten. Det fortsatta arbetet måste därför även innefatta 
layoutfrågor och olika styr- och reglerprinciper för luftdistributionen och 
temperaturhållningen i byggnaden. Detta inkluderar t.ex. olika sätt att tillföra 
ventilationsluftflödena (konstanta eller variabla luftflöden) för att ha luftkvalitet  och 
rumstemperatur under kontroll. Det är viktigt, att LCC-modellen blir så flexibel, att 
den kan användas för praktiskt taget vilket ventilationssystem som helst. Vår 
intension är dock att begränsa modellens användning till fläktstyrda 
ventilationssystem. System för naturlig ventilation är väldigt olika fläktstyrda system 
och måste därför behandlas i andra typer av modeller. För att kunna utveckla en 
användbar modell inom en tidsperiod av fyra år, måste vi införa några 
begränsningar för modellen enligt följande: 
•  Modellen ska kunna användas för olika typer av byggnader. 
•  Byggnadens energikarakteristik kommer inte att hanteras av modellen. Andra 

modeller (t.ex. IDA) kan användas för att beräkna energibehoven för de olika 
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alternativen. Detta innebär, att uppgifter om byggnaden (orientering, interna 
värmelaster, krav på inneklimatet osv.) och uteklimatet hanteras i dessa externa 
modeller för att få ”input" till LCC-modellen.  

•  För en viss specifik byggnad ska olika typer av ventilationssystem, dvs. system 
för konstanta eller variabla luftflöden kunna analyseras. Även olika system för 
temperaturkontroll, dvs. vatten eller luftburna system, ska kunna analyseras. 

•  LCC-modellen ska vara flexibel i den meningen, att vi ska kunna förändra 
installationen i olika avseenden, för att kunna se konsekvenserna av olika 
åtgärder. Detta innebär t.ex. att vi,  förutom att kunna se effekterna av olika 
utföranden av luftbehandlingsaggregatet, även ska kunna se konsekvenserna av 
olika styr- och reglerprinciper. 

•  Modellen ska ta hänsyn till de skillnader i byggnadskostnader, som uppstår på 
grund av de utrymmesbehov, som de olika tekniska lösningarna kräver. 

 
Resultaten från detta FoU-projekt blir: 

1. En standardmodell, som utgör en grund för LCC-beräkningar i samband med 
inneklimatsystem. På grund av det stora behovet av ett enkelt verktyg för 
LCC-beräkningar, hoppas vi att denna modell kan bli en plattform för 
framtida beräkningar och beslutsfattande vid val av mer kostnadseffektiva 
tekniska lösningar. 

2. En modell, som kan användas av konsulter och beslutsfattare. 
3. En projekteringsvägledning för konsulter och beslutsfattare, med exempel 

från de mest vanliga tekniska lösningarna. Vägledningen ska kunna ge 
information om viktiga projekteringsregler för att kunna minimera 
livstidskostnaderna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


