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Lars Ekberg

Funktionssäker och 

energieffektiv ventilation
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Se helheten !

Inomhusklimat och energieffektivitet 
går hand i hand 
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Möjlighet att påverka

klimatet

Rätt temperatur

inget drag

Inga obehag-

liga lukter

Rätt ljusförhållanden

Ren luft Inget buller

Bra akustikTrygghet

Vad krävs ?
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Hur undviker vi detta ?

Ohälsa

Minskad 
produktivitet

Ökade kostnader

Missnöje

Dålig publicitet

Vad händer om det blir fel ?



5
Hur undviker vi detta ?

Identifiera riskfaktorerna

Kraftig föroreningsalstring
-fel material
-fuktskador
-för många människor

För låga ventilationsflöden

Dålig luftföring

Förorenad tilluft

För varmt
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Följ gällande krav & råd

Tre lästips:• Inga störande emissioner från bygg- & 
inredningsmaterial

• Inga emissioner från fuktskador

• Inga störande föoreningar från 
människor och deras verksamhet

• Inga störande föroreningar utifrån

• Rätt ventilationsflöden

• Effektiv ventilation

• Effektiva luftfilter

Ca 10 l/s per person 
brukar räcka gott!

A
B
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Låt oss titta närmare på 
inomhusluftens kvalitet

1. Upplevd luftkvalitet

2. Särskilda krav – exempelvis OP-
rum
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Hur upplever vi dofter ?

"A rose by any other name 
would smell as sweet" 

Ur Romeo and Juliet
av William Shakespeare

Ford Madox Brown, 1870

-En ros doftar alltså ros oavsett
vad vi kallar den…

https://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_and_Juliet
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
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-En ros doftar alltså ros oavsett
vad vi kallar den…

Hur upplever vi dofter ?

lars.ekberg@cit.chalmers.se      CIT Energy 
Management AB

"A rose by any other name 
would smell as sweet" 

Ur Romeo and Juliet
av William Shakespeare

Ford Madox Brown, 1870

Nej, så funkar inte
upplevelsen av dofter !

https://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_and_Juliet
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
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Tips från Ph.D Anna-Sara Claeson
Umeå Universitet, Psykologi

Det spelar alltså stor roll

• vad vi kallar en doft

• vad vi tror att doften
kommer från
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Människors förväntningar och eventuella 
farhågor spelar alltså stor roll
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Vad händer om någon tror …

… att det finns en fuktskada och mögel i
huset ?

Hur kan vi hantera detta?

… att det finns avgaser inomhusluften ?

… att det är fel på ventilationen ?
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• Kontrollera funktionen

• Rätta till brister

• Visa och förklara att tekniken fungerar som den 
ska!
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Data från: Persily, A., 2005. What we think we know about ventilation. 
International Journal of Ventilation, ISSN 1473-3315 Volume 5 No 3.

Vad betyder CO2-halten som indikator …
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Ett exempel på behovsstyrd ventilation
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Bild: Mari-Liis Maripuu (2009)   

Behovsstyrd ventilation

Vad händer om tilluften inte är sval ?
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Bild: Mari-Liis Maripuu (2009)   

Behovsstyrd ventilation

Vad händer om…

… tilluften inte är sval ?

… börvärdet för CO2 är onödigt lågt ?

… sammanlagringen för snålt tilltagen ?
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-det är rätt luftflöden och rätt funktion på systemnivå

-det är rätt funktion och bra inomhusklimat på rumsnivå 

-det går att drifta på ett effektivt sätt

Våra kontroller måste visa att:
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Ett annat exempel på anpassning av 
luftflöden



Anpassning av luftflöden i lokalbyggnader

Ett projekt med finansiering av Energimyndigheten i 
samverkan mellan

• Locum

• Västfastigheter

• Vasakronan

• Landstingsfastigheter i Värmland och i Dalarna

• Reglyr AB

• CIT Energy Management AB
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Erfarenhet speciellt inom vårdlokalsektorn:

Ofta onödigt och omotiverat höga ventilationsflöden speciellt 

vintertid

• Ger onödigt hög energianvändning och  besvärande låg relativ fuktighet

• Reduktion av ventilationsflödena med hänsyn till rådande verksamhet och 
rådande utomhusklimat tillämpas ibland/ofta

• Men detta är förknippat med risker som måste hanteras:

Säkerställ tillräckliga hygienflöden och godtagbar 
luftkvalitet
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Checklista och utökad OVK

• Fastställ vilka luftflödeskrav som ska tillämpas

• Arbetsmiljöverkets föreskrift

• Andra kravspecifikationer

• Klarlägg om det möjligen råder olika krav vid olika tidpunkter på grund av 
att verksamheten varierar i tiden

• Genomför Utökad OVK
• Dokumentera dagens verksamhet i varje rum och rummens golvarea. 
• Gå rond och kommunicera med verksamheten.
• Stäm av projekterade värden mot dagens verksamhet
• Justera vid behov projekterade värden med hänsyn till aktuella krav
• Mät luftflöden på rumsnivå och aggregatnivå

• Identifiera rum som har liten eller ingen marginal för reduktion av 
luftflödet

22
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Exempel på uppmätt CO2-koncentration vid fullflöde och 75% av fullflöde
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Ventilation och luftkvalitet i OP-salar
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Tekniken



Renrumskläder 1,5 cfu/s              Standardkläder 5 cfu/s 28

Tekniken & personalen
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Colony forming units, CFU



• 8 personer ·1,5 cfu/s / 0,56 m3/s   =   8 · 1,5 / 0,56 =21 cfu/m3

• Krav infektionskänslig kirurgi max 5 cfu/m3

• Luftflödet måste ökas till minst 2,3 m3/s
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Räkneexempel 1: Infektionskänslig kirurgi

• 8 pers med bra ”renrumskläder”
• Luftflödet 560 l/s  (minimum enl TS39)



• 8 personer ·5 cfu/s / 0,56 m3/s   =   8 · 5 / 0,56 =71 cfu/m3

• Krav allmänkirurgi max 100 cfu/m3

• Luftflödet verkar alltså ok
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Räkneexempel 1: Allmänkirurgi

• 8 pers med bra ”standardkläder”
• Luftflödet 560 l/s  (minimum enl TS39)
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Det handlar om att lägga det här pusslet!

Bra inomhusklimat i energieffektiva byggnader

Har vi rätt verktyg…

• …att ställa krav?

• …att funktionskontrollera?

• …att kommunicera?
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Tack för ordet!

lars.ekberg@cit.chalmers.se

0703-15 11 55

mailto:lars.ekberg@cit.chalmers.se

