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Utvecldingsbehovet inom
ventil ati onsbrans chen

Månresor, gelunanipulation, samtidig direktsändning av
TV över hela världen, þlskåp som går 20 år utan tmder-

håll, byggnader med en ofrivillig ventilation av mindre
än 0,1 oms/h är vardagsmat idag' Men har någon hört

om ett ventilationssystem som fiutgerar?
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f¡lag"t hårddraget, visst. Men är det någon i

I ì branschen som inte håller med, i stort?
Mats Sandberg och Anders Svensson har i sin
stimulerande och framåtsyftande artikel i nr
7-8/85 av WS & Energi pekat på behovet att
höja branschens status.

Vill man vara elak kan man säga att mot-
satsen är omöjlig. Vill man vara allvarlig bör
framhållas att deras artikel tillsammans med
Haltons, Fläkts och Stifabs nya laboratorier vi-
sar att åtminstone delar av branschen ser
framåt och inser att vi inte bara sysslar med att
leverera knycklad plåt och . . .

Men verkligheten!
De vanligaste klagomålen vad gäller arbets-

miljön i Sverige gäller termiskt inomhusklimat
och ventilation. Skyddsingenjörers och yrkesin-
spektörers vanligaste arbetsfält gäller diskussio-
ner kring behovet och utformningen av ventila-
tion samt besvär av dåligt fungerande ventila-
tionsinstallationer.

Bilden visar exkrement fràn ett kvalste¡. Det àr detta, inte
själva kvalstret, som utlöser allergiska reaktioner' Foto:
Rolf Nybom.

Den utredning arbetarskyddsstyrelsen med
hfälp av lnstallationsledare AB (Cöran Allham-
mar) lät utföra och som redovisats i WS &
Energi nr 2/85 visar att klagomålen på ventila-
tionens funktion är riktiga. Bortses från projek-
tering och installation vilket inte studerats när-
mare kan det konstateras att injusteringen l¡k-
som kontrollen i samband med slutbesiktning
lämnade mycket i övrigt att önska - man ger
sällan installationerna ens en chans att fungera.

Med sedvanliga brister i drift och underhåll
är resultatet efter två år - den genomsnittliga
drifttiden for de undersökta installationerna -
installationer med 20 o/o sänkt totalflöde och i

övrigt helt ur balans. Enstaka don har lika
gärna ett flöde av +60 o/o eller -80 o/o som pro-
jekterat flöde.

ViktiS att ventilationen fungerar?
En primär frága är huruvida det spelar så stor

roll om ventilationen fungerar eller ej. Det kan-
ske räcker med att totalflödena inte förändras
så snabbt (-20 o/o på 2 år)? Det här med balans
och tryckförhållanden mellan hus och viss rikt-
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5å ser etf kvalster ut, sâdana som orsakar sà mycket be-
svàr för vàrt inneklimat. Foto: Rolf Nybom.

ning på luftens strömning är kanske inte så vik-
tigt?

För att svara på frågorna kan vi dröja en
aning vid några av de problem som uppstår i

dagens byggnader. Radon är idag ett alltför
välkänt och penetrerat problem för att ytterli-
gare behöva tas upp här. Konstateras kan dock
att med rätt utformad och använd ventilation
àr radonproblemet litet.

Med tanke på den faktiska funktionen hos
ventilationen i det svenska bostadsbeståndet är
problemet stort! Därvid tänkes speciellt på att
luftomsättningen i en stor del av bostadsbe-
ståndet snarare ligger vid 0,25 oms/h än vid
Svensk Byggnorms, 0,5 oms/h.

Mögeltillväxten i svenskt fastighetsbestånd är
imponerande och utgör i sig ett stort hygie-
niskt och ekonomiskt problem. Aven om orsa-
ken oftast är vattenskador och byggfusk spelar
ventilationen en stor roll. Där inte fukt-
alstri rlig ventila-
tion

Vå känsliga.
Men ng vi faktiskt

har i många
är fuktutfälln
närmast oun

bostäder och t ex vissa barnstugor
ing och foljande tillväxt av mögel
dvikliga.

Kvalster, virus och asbest
Bland andra mikroorganismer som trivs för-

träffligt i det energiåtgärdade svenska bostads-
beståndet har vi dammkvalstren. Dessa små
djur som vi företrädesvis har i våra säng¡r och
mattor kräver en relativ luftfuktighet unider
längre perioder av mer än 40 o/o-lör att trivas.

Enligt l)
har 1o/o el-
ler likna r.
Vanlig dammallergi beror oftast på just dessa
kvalster.

Tillväxt o lla bakterier
som bl a or rtade lesio-
närssjukan underhãllen
(och ibland tilations-
installation (konde
torn och dylika pri
idag väl omskrivet
lation, som knappast heller är ett problem an-
nat än vid dåligt underhållna installationer.

Virus i princip endast där
antalet ilket bl a är en funk-
tion av ållande till personal-
belastn studerat inom
sjukvården (postoperativa infektioner) men
torde vara ett problem även i andra samman-
hang, t ex i skolor och daghem.

Sjuka byggnader
Utöver allt detta har vi under det sista de-

- ögon-, näs- och halsirritation
- torrhetskänsla i slemhinnor
- hudutslag eller torr hud i ansikte, hals
- psykisk trötthet, tunghetskänsla i huvudet

eller generellt obehag
samt, om än mindre frekvent:
. - huvudvärk, frekventa luftvägsinfektioner,
hosta, heshet, klåda, överkänslighetsreaktioner
mm.

rs ofta en svag men ihållande
lu byggnaden. -

en stor mängd undersök_
ni I från i första"hand Skandina-
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vien och Nordamerika. En expertgrupp inom
vä at
pr av-
se en-
sk aär
drabbade. I första hand är det ny- eller om-
byggda kontor, skolor, daghem och liknande
som får problem.

Flertal'et SBSJall är utredda och åtgärdade
som isolerade enheter. Beroende i första hand

iktningen hos utre-
i utredningarna bla
organisk kemi, oor-
, fysik eller medicin.
erats till studium av

enskilda ämnen eller faktorer som formalde-
hyd, joner, självkopierande paPPer, elektrosta-
tiska fält m m.

Flera faktorer bakom
I Stockholm har man varit nödgad att befatta

sig med ett större antal likartade byggnader
méd SBS-problem. Under perioden 1977-82
kom klagomål från 20-25 o/o av det totala anta-
le

on entYdig
fa Däremot har
m till att föl-

gorna påskyndar emissionsprocesserna- - att de täta husen och de värmeàtervin-
ningssystem som används gör att förore-
ningarna idag i högre utsträckning ân tidigare
stannar kvar i rummen 

stal som FT-ventilatio-
n 2 omsättningar/
t¡ ventilera bort förore-
ningarna

-- att den torra luften ytterligare förstärker
föroreni n garnas inverka

- att FT-ventilationsa
visat sig ha brister i sin
som de samverkat med
på ett okontr krav På kon-
iinuerlig och har i praktiken
lett till ständi

- att takvä ålningsvärme På
hjässan, har förstärkt obehagskänslan hos dem
som vistas i lokalerna

UTVECKLINGSBEHOY

- att en utlösande faktor för emissionspro-
cessen kan vara produktions- och byæ-
nadsslarv i olika ied, t ex för kort lagring vid
fabriken av material som ska härda eller torka,

på byggplatsen så att
ll etc, utsätts för fukt som
et".
enhet vunnits har man

idag kommit till enkla åtgärder-enligt föliande:
'L Ventilationen ses över och förbättras.

Den slås på tidigare på morgonen (04 i stället
för 06).

ren tas bort för
att u ng På mor8o-
nent'.

lnom NIOSH (National lnstitut of Occupatio-
nal Safety and Health, USA) hade man fram
t o m 1961 studerat mer än 200 fall av SBS.

Orsaken till problemen har summerats på

än hälften av fallen. Synttomen är då normalt
ospecifika.

james Melius (Center for Disease Control,
NIOSH) slutsats är att i de fall icke specifika

med energin.

Ett åteärdsoroeram
I nom"NVC lNorl¡ska Ventilationsgruppen)

diupgående och komplicerade:
- Àtgarda iögonfallande problemkällor som

fuktskador, tillväxt av mögel, felaktig rumsan-
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vändning, illaluktande material, fallerande upp-
värmning eller överdriven värme.

- Genomför indikatormätningar av t ex COz
och CO samt mät luftfloden stickprovsvis.
Detta görs for att få en bild av om ventilatio-
nen är-adekvat med hänsyn till luftflöden och
strömningsriktning.

- Justera in ventilationen till avsedd funk-
tion.

- Förbättra ventilationen om nödvändigt.
- Först sedan ovanstående genomförts och

problemen ej upphört, gör utifrån medicinska
undersökningar specifika mätningar av
misstänkta faktorer.

Statshälsan i Sverige har tagit fram en fak-
tadokumentär om "sjuka byggnader". Man har
även bearbetat enkätsvar från sina hälsocentra-
ler. Den bild man får av de 84 fall som inrap-
porterats är likartad vad ovan anförts.

För ws-branschen är det intressant att no-
tera vilken personal som varit engagerad i

utredningen. Från hälsocentralen har persona-
len fördelats på olika kategorier: teknisk 77
ggr, medicinsk 48 ggr och psykosocial 15 ggr.

Ventilationsteknikerna inte med
Annan expertis har bestått av fastighets-

ingenjör, byggnadskonsult, saneringsföretag,
" mögel h u ndar", yrkesdermatolog, yrkesaller-
giologiskt lab, YMK, ASS, Yl, SP och SBL. Ett
genomgående tema är dåligt fungerande venti-
lationsinstallationer men de professionella ven-
tilationsteknikerna är inte med och utreder!

Föroreningssituationen med avseende på
föroreningar från byggnadsmaterial, inventa-
rier, pappershantering m m har förändrats radi-
kalt, från en mångfald "naturliga" ämnen till en
större mångfald ämnen emanerande från pro-
dukter från den kemiska industrin. Samtidigt
har som en fölfd av det täta byggnadssättet ut-
spädningen av föroreningarna nästan helt kom-
mit att bero av den fläktstyrda ventilationen.

Tidigare - för ett fåtal decennier sedan -
kunde man räkna med 0,5 till 2 luftomsätt-
ningar i timmen enbart t¡ll följd av rådande
otätheter, idag är vi ofta nere i 0,1 oms/h eller
lägre. Till skillnad från tidigare är vi därför nöd-
tvungna att ha ett fungerande ventilationssys-
tem for att ens nå upp till det lagstadgade mi-
nimiflödet av uteluft motsvarande 0,5 oms/h
(för bostäder).

Ventilationen måste idag fungera vilket med-
for att kanaler måste vara sammankopplade,
fläktar måste gå åt ratt håll, filter måste rengö-
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Tilluftsflòden fràn don i kontor. Antal don 34
st. Varje stapel representeril ett don.

ras och tidur skall gå rätt, d v s faktorer som ti-
digare inte var lika väsentliga.

Sammanfattningsvis gäller att vi idag har en
stor mängd hälsoproblem i byggnadsbeståndet
kopplade till den bristfälliga ventilationen.
Detta medför att svaret på frågan om ventila-
tionen verkligen måste fungera såsom avsetts i

projekteringshandlingar o d, d v s vara injuste-
rad och hålla projekterade flöden, helt sfälv-
klart måste besvaras med ett ja.

lnse att ventilationen är viktig
Mycket tyder dessutom på att uteluftsflödena

måste höfas och att underhållet även måste in-
nehålla t ex rengöring av tilluftssystem. lnom
ws-branschen måste man nu inse att ventila-
tionen är viktig och då primärt vad avser de
hygieniska aspekterna och inte energihushåll-
ningen! Overhuvudtaget är det den negativa si-
dan av energieran vi idag ser framträda och
den är inte vacker.

Detta skulle handla om FoU och har även
gjort det men inte ventilationsteknikers FoU. I
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njörer, kemister, medi-
som idag "uppfinner"

även funderar kring
a varför, hur och hur

tilationsbranschen sitter
"nöjd", d v s gör inte mycket.

Situationen liknar början på energieran i mit-
ten av ZO-talet då ws-branschen oc-kså satt
"löid" medan byggteknikerna var mycket
alerta och bland annat uppfann ventílationen
(självdrag den gången). Naturligtvis är det i
grunden våra frågor (dock inteãnbart) och ws-
teknikerna måste spela en helt annan och se-
riösare roll i detta skeende, om inte annat så
för sin egen skull.

Något måste handa. Funktionen hos installa-
tionerna måste radikalt förbättras. Två vägar
finns. Endera tar man fram "idiotsäkra"syitem
som klarar dagens hantering (hela ledet inklu-
sive bristerna i upphandling - projektering -
installation - injustering - drift och undeihåll)
eller också måste dageñs hantering förändras.
Det senare innebär en rejäl utbildñingsinsats,
ka n ske med 

- 
speciel I i n ri ktn i ng på byg-gherrar

och underhållssidan.

Se det pos¡tivt ocksa
Situationen kan också ses positivt. På samma

sätt som vi i Sverige och i övriga Norden är
bäst på att spara energi så har vi också störst
erfarenhet av de negativa foljderna i de tätaste
husen och ventilationens
funktion. U rde nya eller
växande ex bakorir hOr-
net. Fungerande ventilationsinstallationer är
sällsynta över hela världen!

En annan aspekt på det hela är att innan vi
har i sig mycket väl fungerande system torde vi

energihushållning.
När det gäller apparatuWecklingen i övrigt

anser jag med Anders Svensson och Mats

byggs upp.
Slutligen: två nya ventllationslaboratorier i

Sverige på ett år är något mycket positivt och
på sitt sätt ett trendbrott, vilket som alla inser
är något vi behöver!
(Artikeln baserad på besök vid Halton OY:s nya laborato-
rium och föredrag vid invigningen av nya labóratorer hos
AB Fläkr och AB SrlrnS). " "
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