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Abstrakt 

 

Målet med detta examensarbete var att gå igenom det material och de föreskrifter som 

finns för P1-renhetsklassen och på samma gång skapa en P1-renhetsplanering för ett 

nybygge i Karleby åt WasaCon Kokkola Oy.  

 

I examensarbetet har informationen hämtats till största delen från ”Sisäilmaluokitus 2008”, 

och kompletteras med finsk lagstiftning och andra publikationer som gjorts kring ämnet. 

Behovet av detta arbete fanns eftersom materialet finns nästan enbart på finska. Resultatet 

blev en renhetshanteringsplan åt företaget och en förenkling av materialet i klassificeringen 

på svenska. 

 

Renheten blir alltmer viktig i dagens samhälle, man strävar efter att människor ska hållas 

friskare och det leder också till utveckling på byggsidan. Man strävar efter att människors 

välmående inte ska påverkas negativt av en byggnad. Det är viktigt att man tänker på detta 

redan från början av byggtiden, på det sättet finns det bättre förutsättningar för att 

byggnaden hålls frisk i framtiden.  

 

_________________________________________________________________________ 

Språk: svenska     Nyckelord: P1, renhetshantering, dammhantering 

_________________________________________________________________________ 

 

  



 
 
 

OPINNÄYTETYÖ 

 

Tekijä:       Björn Krook     

Koulutusohjelma ja paikkakunta:    Rakennustekniikka, Vaasa 

Suunatutumisvaihtoehto:     Rakennesuunnittelu 

Ohjaaja:       Stefan Pellfolk 

 

Nimike: P1-puhtaudenhallinta ja suunnittelu 

_________________________________________________________________________ 

Päivämäärä 28.4.2015     Sivumäärä 23       Liitteet 1 

_________________________________________________________________________ 

Tiivistelmä 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli käydä läpi minkälaista materiaalia ja minkälaisia määräyksiä 

on P1-puhtaudenhallintaa varten. P1-puhtaudenhallintasuunnitelma tehtiin tilaustyönä 

WasaCon Kokkola Oy:n työmaalle Kokkolassa.  

 

Sisäilmastoluokitus 2008 on ollut tärkeä tietolähde, ja sen lisäksi on käyty läpi valtio-

neuvoston määräyksiä ja muita julkaisuja jotka liittyvät aiheeseen. On vaikea löytää hyviä 

julkaisuja ruotsiksi, siksi tällainen opinnäytetyö nähtiin tarpeellisena. Tuloksena työstäni 

muodostui puhtaudenhallintasuunnitelma yritykselle ja tulkinta luokituksesta ruotsiksi. 

 

Yksi tärkeimmistä asioista nykypäivänä on juuri puhtauden merkitystä. Pyritään siihen että 

ihmiset pysyvät terveellisempänä ja tämä johtaa myös siihen että myös rakennuspuolella 

kehitetään koko ajan. Pyrkimyksenä on että rakennuksen kunto ei vaikuttaisi negatiivisesti 

ihmisten hyvinvointiin. Näistä asioista pitäisi miettiä jopa rakennustyömaan alkuvaiheessa. 

Sillä tavalla saadaan rakennus pysymään terveenä myös tulevaisuudessa.  

 

_________________________________________________________________________ 

Kieli: ruotsi Avainsanat: P1, puhtaudenhallinta, pölynhallinta 

_________________________________________________________________________ 

 

  



 
 
 

BACHELOR’S THESIS 

 

Author:     Björn Krook 

Degree Programme:     Construction Engineering, Vaasa 

Specialization:     Structural Design 

Supervisor:      Stefan Pellfolk 

 

Title: P1-cleanness management and planning 

_________________________________________________________________________ 

Date 28.4.2015     Number of pages 23       Appendices 1 

_________________________________________________________________________ 

Summary 

 

The purpose of this thesis was to get knowledge about P1-cleanness through reading about 

regulations and other publications about the subject. The thesis was commissioned by 

WasaCon Kokkola Oy and the result of the work was a P1-cleanness plan for a building 

site in Kokkola. 

 

The main information source for this thesis was ”Sisäilmaluokitus 2008”. Other sources 

were Finnish legislation and other publications about this subject. The necessity of this 

thesis was considered great, because there are not many sources in Swedish about this 

subject. The result was a cleanness plan for the company and a simplification of the 

material in Swedish. 

 

Cleanness becomes more and more important in today’s society. We are aiming to keep 

people healthier and this also leads to progress in constructions. The main objective is that 

the well-being of people should not be affected negatively by buildings. It is very 

important that people are thinking about cleanness already in the beginning of the project, 

as this improves the prospects of the building being healthy in the future. 
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1.  Introduktion till ämnet 

 

Mitt examensarbete blev ett beställningsarbete av WasaCon Kokkola Oy. De beställde en 

renhetsplan till en av deras byggplatser.  

 

 

1.1. Bakgrund 

 

Bakgrunden till mitt examensarbete kom fram efter diskussion med personer vid företaget 

WasaCon Kokkola, där jag hade sommarjobbat sommaren 2014 och efter det fortsatt med 

företagsförelagd utbildning på hösten. Projektet jag arbetade med var Storby allaktivitets-

hus i Karleby vilket var ett nybygge beställt av Karleby stad. WasaCon Kokkola var 

huvudentreprenören här och till deras uppgifter hörde bl.a. att man göra upp planer och 

dokument för bygget. WasaCon Kokkola hade en plan för upprätthållande av P2-

renhetsklass, men planen för P1 fattades. 

 

Vi diskuterade fram och tillbaka vad som skulle kunna vara lämpligt för mig att skriva om, 

och till slut fastnade vi för en P1-renhetsplan, som gjordes för företaget. Det innebar att jag 

behövde läsa in mig på området och vad allt det innehåll, på samma gång lades grunden för 

den skriftliga delen, en utredning om P1-klassificeringen. 

 

 

1.2. Målsättning 

 

Målsättningen var att göra en renhetshanteringsplan, som på samma gång skulle kunna 

fungera som mål för framtida projekt. Företaget är ganska nytt så jag hade därför ingen bas 

att gå efter och på samma gång var de själva inte så insatta i ämnet.  

 

Föreskriften Inomhusklimatsklassificeringen 2008 ligger som grund för mitt arbete, och 

klassificeringen är huvudkällan för byggande i P1-renhetsklass. Den skriftliga delen 

gjordes som en utredning och förenkling av Sisäilmaluokitus 2008, som förhoppningsvis 

ska hjälpa att förstå den, samt att få det på svenska. 
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1.3.  Uppdragsgivaren 

 

WasaCon Kokkola grundades 2013 som systerbolag till WasaCon Oy som tillhör 

WasaGroup koncernen i Vasa. Företaget har som uppgift att stärka och bredda koncernens 

närvaro i norra Österbotten. WasaCon Oy grundades 1996. Som VD i Vasa fungerar Jarmo 

Uutela och för Karlebyföretaget leds av Håkan Nyman.  

 

Till koncernen hör dessa två byggföretag, WasaPlan som är en konstruktionsbyrå, Was-

aSteel som har hand om stålprojekt och WasaTrade som har uthyrning av maskiner och 

tillbehör som krävs för byggprojekt. (WasaCon Oy u.å.) 

 

 

2.  Inomhusklimatsklassificering 2008 

 

Klassificeringen är tänkt som ett hjälpmedel vid byggnads- och husteknisk planering samt 

vid byggnadsmaterialsframställning, när målet är främja hälsosammare och behagligare 

miljöer i nybyggnads- och saneringsobjekt. 

 

Ett gott inomhusklimat har blivit en av de viktigaste grundpelarna inom byggnads-

branschen i Finland och därför har Sisäilmayhdistys ry. skapat en handbok med direktiv för 

att främja detta. Första upplagan utkom 1995 och har därefter uppdaterats varav den se-

naste var 2008. Handboken förklarar vad som påverkar ett gott inomhusklimat, hur detta 

ska beaktas på byggnadsplatsen och vikten av att detta beaktas i alla skeden från planering 

till överlåtelse. 

 

Handboken är uppbyggd som ett klassificeringssätt, där olika klasser har olika mål- och 

planeringsvärden. Den ger stöd åt byggherren, byggaren, planeraren, produktframställaren, 

entreprenören och framtida användaren till vad slags inomhusklimat man vill uppnå. 

 

Dock bör man komma ihåg att klassificeringen inte ska användas vid utvärdering om 

byggnadens hälsa utan dess riktvärden kan användas vid mätning av inomhusluftens 

kvalitet och granskningar. Det bör också påpekas att fast dessa värden uppnås, garanterar 

det inte en hälsosam inomhusluft, men beskriver vartåt man vill komma. Med andra ord, 
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den komplementerar Finlands byggbestämmelsesamling, RYL:er och övriga för 

byggnadsverksamhet uppgjorda dokument. Den upphäver inte lagbestämmelser och deras 

publicerade tolkningar. (Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 07-10946, s. 2–3) 

 

 

2.1.  Uppbyggnaden av renhetsklassificeringen 

 

Figur 1 visar hur klassificeringen är uppbyggd och vad som hör till vilken klass. 

 

Inomhusklimatsklassificering 2008 

 

      Temperatur; ˚C 

      Lufthastighet; m/s 

      Belysning; lux 

      Ljud, akustik; dB 

      Luftströmmar ut; dm3/s/pers. eller m2 

 

Inomhusklimat  S1   S2   S3 

   

  

Byggmaterial    M1    M2 

        M3 

 

 

Renlighet     P1    P2 

 

 

Ventilationsmaterial   M1 

Figur 1.  (Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 07-10946) 
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Klassificeringen är uppbyggt enligt ett schema, där ett val leder till att andra val påverkas 

(figur 1). Man kan också se vikten att bestämma dessa klasser från början av planeringen, 

på samma gång också hur viktigt det är att alla, inklusive beställaren, vet hur dessa grupper 

hänger ihop och vad de betyder. I figur 1 ser man också hur många delar det finns i 

klassificeringen och hur litet P-klassen är i helheten. 

 

 

2.2. S-klasser (Inomhusklimatets riktvärden) 

 

S-klasserna är tredelade: S1, S2 och S3, där S1 är den bästa. Eftersom Sisäilmastoluokitus 

2008 inte är en av myndigheterna definierad lag blir den inte gällande förrän man direkt 

hänvisar till de kriterier som finns i projektets entreprenadavtal. Klasserna är ett 

hjälpmedel i bestämmande av byggprojektets inomhusklimat och de i klassificeringen 

uppräknade värdena är det som i nuläget anses vara rätt med tanke på hälsa och trivsel.  

 

S1 är då inomhusluften är mycket bra och i utrymmena finns inga igenkännliga lukter. De 

utrymmen som på något sätt är i kontakt med det gällande utrymmet har inga orenhets-

källor eller skador som kan försämra luftkvaliteten. Det ska vara behaglig temperatur och 

ljusnivå och användaren kan själv kunna reglera värmen och ljusstyrkan.  Ljudkvaliten ska 

också vara bra. 

 

S2 är då inomhusluften är bra och inga märkbara lukter känns. Närliggande utrymmen har 

inga orenhetskällor eller skador som kan försämra luftkvaliteten. Temperaturen är behaglig 

och det finns inget drag, men på varma sommardagar kan det finnas risk för överhettning. 

Ljus och ljud ska vara tillfredsställande.  

 

S3 är då när alla områden uppnår byggbestämmelsernas minimikrav, dvs. kvaliteten är 

tillfredsställande. (Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 07-10946, s. 4) 
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2.2.1. Faktorer som påverkar S-klasserna 

 

Det finns många saker som påverkar S-klasserna, en del av dem finns uppräknade i figur 1. 

Med temperaturen menas att man strävar att få en viss temperaturnivå att hållas på insidan. 

Detta leder också till att det finns beskrivet planeringsvärden för kyl- och värmesystem. 

Med lufthastighet menas hur snabbt luften rör sig inomhus beroende på vilken temperatur 

luften har. Värdena är maximivärden vilket betyder att de ska underskridas. 

Belysningen ska planeras enligt standarden SFS-EN 12464-1. I standarden finns endast 

uppräknat minimikraven vilket leder till att S1 och S2 dimensioneras enligt samma värden. 

Saker att ta i beaktande är styrka, bländning och färgreflektion. 

Ljud och akustik är en ganska viktig underrubrik till S-klassen. I klassificeringen finns bl.a. 

värden för luftljudsisolering mellan två lägenheter, stegljudsvärden, VVS-anordningars 

ljudnivå och ljud som kommer utifrån byggnaden. Värdena är lite olika beroende på vilket 

slags utrymme det är frågan om. (Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 07-10946) 

 

 

2.3.  P-klasser (Renlighet) 

 

Med P-klasserna vill man försäkra sig om att byggnadens utrymmen är rena när de överlåts 

åt användaren samt att det under användningstiden inte uppstår problem i inomhuskvaliten 

på grund av orenheter från byggtiden. Byggnaden ska också kunna tas i bruk genast efter 

överlåtelse. 

 

Det finns två klasser, P1 och P2. Dessa är sammankopplade med S-klasserna på det sättet 

att om man vill ha S1 eller S2 ska renhetsklassen vara P1 och ifall S3 önskas så räcker P2 

till. En tumregel som gäller är att ifall P1 gäller måste byggplatsens renhet övervakas men 

med P2-klass räcker vad som anses vara normal praxis för renhet på byggplats. Se kapitel 3 

för mera ingående detaljer. (Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 07-10946, s. 10-11) 
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2.4. M-klasser (Byggnadsmaterial) 

 

Byggnadsmaterial avger en viss mängd kemikalier till luften. Mängden beror på 

materialets råvara, åldrande, fel i framställningsprocessen eller felanvändning. För att få så 

litet utsläpp som möjligt försöker man från början använda material som är så 

lågemissionerande som möjligt. För att hålla kontroll över detta har man skapat M-klasser: 

M1, M2 och M3, där M1 har minst utsläpp. 

 

Emissioner är kemiska föroreningar som finns i luften. Föroreningarna kan delas upp i tre 

större grupper: oorganiska ämnen såsom gaser, salter och oxider, organiska ämnen som är 

föreningar med grundämnet kol och biologiska ämnen såsom pollen och bakterier. När 

man tänker på byggnader så förekommer emissioner i mögel och svamp. Byggnadsmaterial 

som kan ge svåra emissionsproblem är bl.a. ytbehandlade träprodukter, målarfärger och 

olika typer av golvmattor (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Emissionsutsläppet bestäms enligt det sämsta råvaran i materialet och det är tillverkaren 

som är ansvarig för att materialet testas, ett otestat material får inte klassas inom M-grup-

perna. M-klasserna hör ihop med S-klasserna på det sättet att för klasserna S1 och S2 ska 

man undvika att använda M2 eller M3, endast M1 bör användas. 

 

Man bör vara noggrann när man väljer material, M-klasserna bör beaktas men också att två 

material inte reagerar med varandra. Allergikänsliga personer kan ganska snabbt märka om 

det blivit fel. Materialklasserna ska väljas redan i ett tidigt skede och ska väljas tillsam-

mans med planeraren. På byggplatsen är det viktigt att man följer de instruktioner som 

medföljer för montering av materialet så det inte skadas. (Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 

07-10946, s. 17) 

 

 

2.5.  Ventilationsmaterialens renhetsklasser (M) 

 

Målet med denna klass är att man vill säkerhetsställa att den genomströmmande luften i det 

nya ventilationssystemet är av bra kvalitet, vilket ställs som allmänt krav. I inkommande 

luft med bra kvalitet får det inte finnas skadliga medium som härstammar från ven-

tilationssystemet, såsom mikrober, fibrer eller partiklar. För ventilationsmaterial finns det 
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en renhetsklass, M1. Det betyder att ventilationssystemets del är endera renhetsklassad 

eller inte. Renhetsklassen byggs upp av ventilationsmaterialens renhetskrav, genomförande 

av ventilationssystemet och planeringen. Ett renhetsklassat material ska vara lätt att 

rengöra. 

 

Dessa krav anser man att uppfylls om de delar som tillhör systemet uppfyller de indivi-

duella krav som ställs de olika delarna, när de är fabriksklara. För tillfället finns krav 

ställda för kanaler och deras delar, justerings- och brandspjäll, ljuddämpare och filter. M1-

märkningen får endast användas för de produkter som fått godkänd i testerna och företag 

får använda en godkänd märkning i sin reklam för produkten. Det är också viktigt att veta 

att märkningen gäller endast för den enskilda produkten, den gäller alltså inte för hela fö-

retagets produktionsframställning och man får således inte sälja eller marknadsföra pro-

dukter med falsk M1-märkning. (Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 07-10946, s. 18) 

 

 

2.5.1. Kanaler och kanaldelar, justerings- och brandspjäll  

 

Kraven baserar sig långt på oljigheten i de färdigställda delarna. För metallbaserade delar 

och delar där oljebaserade friktionsreduceringsmedel används kan detta tillämpas, för delar 

av andra material kan luktkriterier användas. Det är insidan som räknas här. Om det fortfa-

rande finns misstankar om orenheter efter dessa tester kan man göra emissionstester.  

 

Vid emissionstester ska delarna uppfylla M1-materials krav för ammoniak, formaldehyd, 

TVOC och lukt. På insidan får inte heller smuts och damm fastna. Kanaler och kanaldelar 

ska klara av att rengöras minst tio gånger, enligt anvisning, utan att det sker märkbart då-

liga förändringar i uppbyggnaden. Det får inte under eller efter rengöring lossna mer än 0,1 

st/m3 fibrer. Dessutom ska delarna installeras så att man vid behov kan ta isär, rengöra, och 

bygga ihop systemet tillbaka. (Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 07-10946, s. 17) 
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3.  P1 

 

Om ett projekt ska tillhöra klassen P1 i renhet bör man fastställa detta redan i planerings-

skedet, eftersom detta inverkar på kostnader, arbetssäkerheten, skötsel och praxis på bygg-

platsen. Tillsammans med denna klass hör också att det ska vara S1 eller S2 på 

inomhusluftkvaliteten och M1 på byggnadsmaterial, vilka också tillföra extra tankegångar. 

 

 

3.1.  Planering 

 

I planeringsskedet för arkitekten bestämmer rumsplaneringen, val av material och 

byggnadssätt mycket på upprätthållandet av renheten. Vid detta skedet bör man redan 

bestämma vilka S-, M- och P-klasser som ska användas. 

 

Vid planering av nybygge ska man ta i extra beaktande dränering kring grunderna, skydd 

mot vatten från yttre förhållanden, byggmaterial, solljus (speciellt fönster), städning, värm-

eisolering, placering av utrymmen och deras skötsel. Även byggnadens läge och sätt att 

grundlägga måste tas i beaktande, markens kvalitet, grundvattennivån, vind och luftström-

ningar, utomhusluftens kvalitet och solljus och dess skugga. De här faktorerna påverkar 

inomhusmiljön. Vid renoveringsobjekt kan det vara svårt att påverka alla. Detta medför 

mera utmaningar för planeraren, men istället förstärker den betydelsen av hur viktig plane-

ringen är. 

 

Med en bra arbetsplatsplanering kan man undvika mycket extra arbete och kostnader. Man 

kan minska på behovet av städning endera med att förebygga de skeden som kan orsaka 

mycket förorenheter eller komma på nya lösningar som minskar behovet. Till de delar av 

byggnaden som behöver konstant städning och skötsel måste man planera så att det är 

oförhindrad väg och att arbetsmöjligheterna är riskfria. Det ska också planeras så att alla 

ytor kan städas ergonomiskt och säkert. 

 

Målet med planeringen för renhetskontrollen är att hitta lösningar till hur smuts uppstår 

och hur man kan förebygga att den sprider sig, med andra ord så vill man urskilja de arbe-

ten som skapar mycket orenheter och utföra dem skilt jämfört med andra arbeten. Dessa 
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lösningar ger ett utgångsläge som kan ge upphov i sparande av kostnader.  

(Rakennustietosäätiö RTS., 2009. RT 91-10970, s. 3) 

 

 

3.2.  Byggnadsplatsen 

 

Vid det skedet när det är dags att börja bygga projektet är det viktigt att man uppför en plan 

för att hantera riskerna. För ett P1-klassat projekt måste det finnas en skild fukthan-

teringsplan, som är en bilaga till platsens kvalitetsplan. Det ska också finnas en renhets- 

plan, där det finns en planering för sektionering av bygget, byggnadsmaterialens transport, 

förvaring och skydd samt byggnadens städning. Skolningstillfälle ska också hållas för alla 

som medverkar i projektet. (Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 07-10946, s. 19) 

 

 

3.3.  Fukthantering 

 

Planering för vatten- och fukthantering behöver man göra på arbetsplatsen, för att försäkra 

sig om att byggprojektets kvalitet håller måttet. I dessa planer ska man gå igenom de 

material där fuktproblem kan uppstå på arbetsplatsen i endera utförandet. Torkningstiden 

för olika material är något man ska ta i beaktande, för detta krävs också planering för 

tillräcklig ventilering och värme. Ifall torkningstiden i verkligheten tar längre än man 

planerat i tidtabellen, ska man på förhand ha planerat hur man ska gå till väga, för att hålla 

tidsschemat. 

 

För fuktkänsliga ytor där ny beläggning ska läggas på ska det utföras fuktmätningar. Mät-

ningsresultaten ska uppfylla de krav som ställs före den nya beläggningen kan appliceras 

och det är dessa resultat som ligger som grund för beslutet att påbörja beläggningsarbetet. 

Stommen och isoleringar ska skyddas från regn- och smältvatten, även andra fuktkänsliga 

material ska skyddas från väta. Ifall det någonstans uppstår vattenskador, ska dessa doku-

menteras. (Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 07-10946, s. 10) 
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3.4.  Avdelning och skiljevägg 

 

Vid ett bygge, där P1-renhetsklassen ska följas, bör man oundvikligen dela upp det i avdel-

ningar för att hålla kontroll över utrymmena. Avdelningarna bör tas i kraft senast när man 

närmar sig skedet då man börjar städa före det blir att prova ventilationssystemet. När en 

avdelning är i sådant skick att man kan börja med testerna, ska det mycket tydligt märkas 

med P1, och alla som rör sig på bygget ska ha information om vad detta betyder. 

 

Avsikten med att dela upp byggnaden i avdelningar är att försöka förhindra att smuts och 

damm sprider sig. Om en avdelning är märkt med klartecken för tester, får man inte heller 

längre göra arbeten som orsakar mycket damm, men om man måste så ska verktyg med 

punktutsug användas. Avdelningen ska förses med tillräcklig ventilation och man ska und-

vika att använda en färdig avdelning som genomfart, damm sprids lätt med människor och 

där folk rör sig. Hela byggnaden ska vara färdig innan man testar ventilationssystemet. 

 

Vid behov kan man göra tillfälliga skiljeväggar för att skilja på avdelningarna. Dessa kan 

till exempel vara väldigt effektiva om man har ett väldigt stort utrymme, där ena delen kan 

göras färdigt och andra delen kan användas till exempel som genomfart. På detta sätt skyd-

dar man sig från att damm och smuts sprider sig ifall ett nedsmutsande arbetsskede bör 

utföras. 

 

En bra planering är ett viktigt redskap i detta skede, hur man delar in i avdelningar och var 

man lägger in skiljeväggarna. Två utrymmen bredvid varandra behöver nödvändigtvis inte 

vara i samma byggnadsskede, men man bör se till så att damm inte sprider sig mellan 

utrymmena och att luften som förs in och ut är ren och vid behov kan filtreras. 

(Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 07-10946, s. 12) 

 

 

3.5.  Undertryck 

 

När man skapar undertryck i ett utrymme gör det så att dammet inte rörs upp i luften och 

de orenheter som finns i luften förs kontrollerat ut och ny ren luft förs kontrollerat in. Dör-

rar, fönster och andra möjliga håligheter till utrymmet förseglas så att undertrycket kan 

utföra sin funktion. I figur 2 kan man se en undertrycksmaskin tillsammans med en 
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skiljevägg som ska hjälpa till med renhetshanteringen.  (Rakennustietosäätiö RTS., 2009, 

Ratu 1225-S, s. 15) 

 

 

Figur 2. Undertrycksmaskin och skiljevägg. (Strong, u.å.) 

 

 

3.6.  Materialens transport, förvaring och skydd 

 

Byggnadsmaterial ska skyddas från smuts och fukt allt från början till slut, från transport 

tills det är färdigt monterat. Vid förvaring och skydd ska tillverkarens direktiv följas, men 

grundläggande krav är att om materialen ska förvaras utomhus, ska de inte ha kontakt med 

marken och ska skyddas från yt- och regnvatten. Ifall brister uppstår ska de omedelbart 

åtgärdas. Inomhusförvaring rekommenderas, men kan vara svårt att uppfylla. Man ska 

också försöka se till så att mellanförvaringen blir så kort som möjligt, med andra ord så ska 

man hålla koll på logistiken och ha en bra planering. 

 

Byggnadsmaterial som är färdigt eller delvist monterat, och som är fuktkänsligt, ska 

skyddas under montering och pauser så att de inte utsätts för fukt. Skydd på material som 

monteras inomhus tas bort enligt direktiv från tillverkaren. Under monteringstiden ska 

luften vara torr och inte innehålla orenheter, vilket betyder att tillräckligt med ventilering 

ska finnas i utrymmet. En lösning är att man försätter utrymmet med undertryck. 
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Omständigheterna ska uppfylla kraven från planeringen och materialtillverkaren då 

monteringen påbörjas. (Puhtaudenarviointi, RSLabOy u.å.; Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 

07-10946, s. 11–12) 

 

 

3.7.  Ventilationssystemet 

 

I en byggnad, där hög renhetsklass eftersträvas, är ventilationssystemet en central del. 

Detta gör att planeringen är oerhört viktig. När P1 är kravet får man inte använda andra 

material än de som är M1-klassade. Kanalerna ska kontrolleras med jämna mellanrum, 

första gången när de anländer, och det ska ses till att de hela tiden har pluggar i ändorna så 

att smuts inte kommer in. När man bedömer ett systems renhet, ska ett kanalsystem mätas 

från minst fem olika mätpunkter. Varje stamkanal gås skilt igenom och ska ha minst två 

mätpunkter. En avdelning ska innehålla minst tre mätpunkter. För att systemet ska 

godkännas så ska medelvärdet underskrida de krav som ställts, dock får endast en femtedel 

av mätpunkterna överskrida kravet, ifall systemet inte uppfyller kraven måste det rengöras. 

I medeltal får det för ett P1-ventilationssystem finnas 0,7 g/m2 damm vid överlåtelse. 

Metallstoft och annat grovt smuts har samma krav som damm. Se också kap. 2.4 för mera 

information. (Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 07-10946, s. 15) 

 

 

3.8.  Tidsschema 

 

Tidtabellen är en viktig del för byggnader med P1-renhetsklass. Det är viktigt att tidtabel-

len är realistisk och noggrann, utrymme för risker och förseningar ska också tas i beak-

tande. Datumet för när man ska påbörja testet av ventilationssystemet är en central punkt 

som det mesta kretsar runt. Man måste planera tidsschemat så att det datumet är realistiskt 

att man har byggnaden i det skicket att man klarar av att påbörja samprovningen av 

systemen. 

 

Schemat behöver vara upplagt så att de arbetsmoment som ger upphov till damm ska vara 

gjorda i god tid före det datumet, eftersom man efter det inte får göra mycket annat än di-

verse målningsarbeten och städning. Man bör också vid överlåtelsen lämna tillräckligt med 

tid, för en P1-klass byggnad behöver vädras i två veckor på grund av de emissioner som 
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kan uppstå från ventilationskanaler och byggmaterial. (Rakennustietosäätiö RTS., 2003. 

RT 07-10805, s. 7) 

 

 

3.9.  Informering och skolning 

 

I början av byggnadstiden samlas alla konstruktörer, byggherren och entreprenörer där man 

går igenom lösningar och planer för hur man ska klara av de krav som ställs på renheten. I 

huvudentreprenörens kvalitetsplan ska det vara dokumenterat de centrala delarna för 

entreprenörerna och under byggplatsmötena försöker man följa med hur kraven uppfylls. 

Åt de personer som arbetar eller på annat sätt rör sig på platsen delas det ut broschyrer med 

information om inomhusmiljön, material- och renhetsklasser som kommer följas för 

pågående projekt. 

 

Innan en arbetare börjar sin uppgift på bygget ska det för hen ordnas ett skolningstillfälle. 

Detta berör speciellt målare, VVS-montörer och timmermän. I skolningen går man igenom 

målen för inomhusmiljön och på vilket sätt projektet ska utföras för att uppnå detta. 

Skolningen är obligatorisk, därför ska skolningstillfälle ordnas för alla eller åtminstone så 

att informationen når ut åt alla. (Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 07-10946, s. 12) 

 

 

4. Skyldigheter och sjukdomar på arbetsplatsen 

 

Det är viktigt att man på arbetsplatsen tar arbetstagarnas välmående i beaktande. Man ska 

sträva till att man har noll sjuklediga dagar på grund av sjukdomar och skador som uppstår 

på arbetsplatsen. 

 

 

4.1.  Entreprenörens, byggnadsplatsledningens och arbetarens ansvar 

 

Entreprenörerna ska utföra arbetet enlig uppgjord planering och anvisning, och att deras 

arbete inte skapar risker för andra personer eller omgivningen. De har själva ansvar för 

säkerheten kring sina egna maskiner och ska omedelbart meddela om det ska ske ett ar-
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betsmoment som kan riskera skador åt andra. Enligt YSE 1998 § 2, allmänna bestämmelser 

för byggnadsentreprenader, har entreprenörerna som skyldighet att skydda material och 

miljö från nedsmutsning, sortera och avlägsna det egna avfallet från byggplatsen till anvi-

sad avstjälpningsplats.  

Arbetarens skyldigheter är att följa föreskrifterna och använda de personliga skydds-

redskap som tillhandahålls, inte enbart för egen skull utan för allas säkerhet och 

välmående. (Rakennustietosäätiö RTS., 2009, Ratu 1225-S, s. 3–4) 

 

 

4.2.  Ordning och reda 

 

Rent och ordning på en byggnadsplats är en grundsak då man vill främja säkerhet och pro-

duktivitet. En stor del av arbetsolyckorna beror på att man faller, halkar eller slår i maski-

ner. Om det är rent så hjälper det också arbetarnas motivation och trivsel. Det är också ett 

lätt och billigt sätt att skapa en miljö där det är lätt att arbeta. Dessutom så är det ett sätt att 

skapa bra publicitet åt företaget för det syns åt allmänheten om det är rent på byggplatsen.  

(Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, 2006) 

 

 

4.3.  Damm och relaterade sjukdomar  

 

Personer som utsätts för betong-, tegel- eller stendamm kan få andningsproblem och hudir-

riteringar. De som utsätts för det kvartsdamm som sprids från dessa kan få sjukdomen 

dammlunga, kvartsdammet kan också relateras till njursjukdomar och lungcancer. Nickel, 

krom och kobolt som utsöndras från cement kan orsaka allergier. 

 

Trädamm har man konstaterat kan orsaka andningsvägsproblem. Av hårda träslag finns det 

också risk att man kan få näs- och näshålscancer. Ek och bok är två träslag som enligt finsk 

lagstiftning är klassade som cancerfarliga och arbetsgivaren har som skyldighet att anmäla 

till ASA-registret om de personer som utsatts för dessa träslags damm. 

 

Isoleringsull innehåller mycket fibrer som kan skapa problem med andningsvägar, irrita-

tion i ögon och hud, täppt näsa och slemhinneproblem. (Rakennustietosäätiö RTS., 2009, 

Ratu 1225-S, s. 17; Arbetarskyddsförvaltningen u.å.) 
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5. Renhet i P1-klass 

 

Städningen på byggplatsen bör tas i beaktande redan i offertskedet. Det kommer en hel del 

extra utgifter med att hålla platsen ren och grundligt städad, men det betalar sig tillbaka på 

andra sätt då arbetsolyckorna minskar och den allmänna trivseln ökar. Långtidsexponering 

för dammpartiklar i luften minskar också, vilket förbättrar människors livskvalitet, och för 

arbetsgivaren är det långsiktigt insparning av pengar. En bra renhetshanteringsplan och re-

gelbunden utvärdering av renligheten förbättrar drastiskt både renheten och arbetarnas at-

tityd till hur viktigt det är. En bra sortering av byggavfallet gör att avfallskostnaderna 

minskar kraftigt. 

 

 

5.1.  Renhetshanteringsplan 

 

För en P1-arbetsplats ska det uppgöras en renhetshanteringsplan. Dokumentet ska 

uppgöras av huvudentreprenören. Viktiga delar i dokumentet är att bestämma indelning i 

sektioner av utrymmen, städningen och materialens transport och förvaring.  

 

Arbetsmoment som ger upphov till mycket smuts och damm ska också finnas med i planen 

och vikten av att slutföra dessa arbeten före man börjar med monteringen av ytmaterialen 

och provkörningen av ventilationssystemet. 

 

Kraven för ventilationskanalerna och dess tillhörande delar ska också ha en egen plan. I 

den planen ska det framgå hur viktigt det är att monteringen går till på rätt sätt enligt 

materialtillverkarens anvisningar och hur materialen ska skyddas genom hela processen. 

Denna plan brukar göras av endera planeraren eller ventilationsentreprenören. 

(Rakennustietosäätiö RTS., 2003, RT 07-10805, s. 6–7) 

 

 

5.2.  Viktigt med dammhantering 

 

Det är viktigt att man håller koll på dammhanteringen för att främja byggnadens 

välmående när den är färdig, och förbättra arbetsmiljön för arbetarna med tanke på hälsan. 

Detta gäller inte bara på byggnadens insida, utan också för att dammet inte ska spridas till 
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området omkring byggplatsen. Detta hanteras med en bra planering och en bra arbetsgrupp 

som strävar till samma mål. 

 

Det är enklare att göra detta för ett nybygge än för ett renoverings- eller saneringsobjekt, 

rivningen utgör stora utmaningar för hanteringen av damm. Man får inte heller påbörja 

projektet förrän en grundläggande planering gjorts, så att riskerna minskas vid problem. 

Val av metod spelar också stor roll för att hantera spridningen. Om man väljer en metod 

som orsakar mindre damm så kan man bättre kontrollera spridningen redan från start. 

(Koski, 2013) 

 

 

5.3.  Förbättrande faktorer för renhet 

 

Ifall rivning sker bör människo- och materialströmmar ledas genom utrymmen som inte är 

i bruk. Avfall kan genast föras till sortering och avfallsbehållarna töms regelbundet. Riv-

ningsobjektet kan också sektioneras så man river en sektion åt gången. På det sättet får 

man damm och partiklar att hållas på ett begränsat område och kan lättare åtgärdas. Första 

steget man kan ta är att försöka få bort de faktorer som skapar orenheter. Om detta inte är 

möjligt kan man sedan försöka begränsa spridningen. 

 

När man arbetar inomhus är det bra om det på varje arbetsområde finns soptunnor som 

töms regelbundet. Arbetarna har också sin uppgift, ifall de ser till så att deras område hålls 

rent underlättas slutstädningen. Vid beställning av material ska man försöka att ta rätt 

mängd och i rätt tid, på det sättet för man bort överflödigt material från bygget. Om man 

förser arbetsverktygen med punktutsug får man också redan i arbetsmomentet bort en hel 

del av det damm som skapas.  

 

När byggnadens ytor och den fasta möbleringen är färdiga ska man skydda dem, ifall det 

finns brister i skydden bör dessa åtgärdas snarast möjligt. Man bör förhindra genomfart 

genom smutsiga områden, så att smutsen inte sprids till renare områden. Ett bra och väldigt 

lätt sätt att förhindra att en massa partiklar sprids är att hålla fönster och dörrar stängda. 

(Andersson, 2004 s. 14–15) 
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5.4.  Granskning av renheten 

 

Man ska börja följa med och granska renheten redan från början. På samma gång man 

granskar bör man följa med om de uppgjorda städningsmetoderna är de sätt som bäst 

lämpar sig, eller om man behöver tänka om för att effektivisera metoderna. För 

granskningarna har det utgjorts en särskild TP-blankett, som kan jämställas med den som 

finns för TR-mätningar. Regelbundet bör man utföra granskningen och gås igenom på 

veckopalavern eller byggnadsplatsmötena, där konstater man brister och hur man ska 

hantera dem. (Andersson, 2004 s. 15) 

 

 

5.5.  Städning 

 

Hanteringen av smuts och damm är grundstenen för P1. Städningen kan delas in i två 

skeden, byggtidsstädning och slutstädning. För ett P1 bygge är också slutstädningen två-

delad, en del som sker före testningen av ventilationssystemet och andra delen som sker 

före överlåtelsen. De delar man speciellt ska beakta är tak-, vägg- och golvytor samt möb-

lerna. 

 

Till takytor räknas alla ytor som finns ovanför innertaket, rör- och ventilationsledningar 

som dragits där med mera. Alla yttre ytor som finns ska med andra ord rengöras. 

 

 

5.5.1. Städningsförfarande under byggtiden  

 

Avfallskärl bör användas vid arbetspunkterna, storleken på dem bör vara så att man kan 

förflytta dem utan maskiner och de ska tömmas dagligen. Borstar bör man undvika att an-

vända, de gör bara att dammpartiklarna förs upp i luften. Istället använder man för grovt 

avfall spadar och skrapor och dammet tar man bort med dammsugare. 

 

Centraldammsugare rekommenderas, men om detta inte är möjligt kan man använda en 

dammsugare utrustat med findammsfilter (HEPA minst 98 % filtrering mot 3 μm partik-

lar). Utrymmena ska städas regelbundet för att säkerhetsställa renheten. 
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Det lönar sig att göra denna städning så grundligt som möjligt hela tiden, det underlättar 

slutstädningen senare. (Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 07-10946, s. 12) 

 

 

5.5.2. Slutstädning 

 

Slutstädningen delas också upp i två moment. I det första städar man bort allt damm och 

tar bort överloppsmaterial, man sätter alltså byggnaden i skick för test av ventilations-

systemet. Det andra skedet är den normala slutstädningen, när allting är färdigt och man 

gör byggnaden klar för överlåtelse. 

 

Man använder centraldammsugare eller dammsugare utrustat med findammsfilter (HEPA 

minst 98 % filtrering mot 3 μm partiklar), man försöker också använda en som är lätt och 

smidig att hantera. Platta och hårda ytor rengörs med fuktig trasa, inte våt men fuktig, så 

inte dammpartiklar förs upp i luften och man får bort fläckar och dylikt. Ytorna rengörs 

enligt materialtillverkarens anvisningar. De tvättmedel och vaxer man använder ska vara 

luktfria och lågemissionerande.  

 

Det är viktigt att man tänker på i vilken ordning man städar, också om det är delar som 

kommer att vara ”gömda”, t.ex. ett slutet innertak, så att dessa städas innan man stänger 

igen. Uppifrån och ner är huvudordningen, eftersom damm vill med gravitationen föras 

neråt. Detta gäller både ifall det är en flervåningsbyggnad, börjar från översta våningen och 

arbetar sig neråt, samt i utrymmet ovanför innertaket, innertaket, väggar och golv. Skydds-

plast och papp ska tas bort vid detta skede. Dessa kan innehålla rikligt med damm så det 

löns att börja med att ta bort dem. 

 

Man bör hålla reda på vilka rum som städats och är dammfria. Dessa bör antecknas ner och 

märkas ut. På det sättet håller alla kontroll och man vet att man inte kan använda de rum-

men för till exempel förvaring. Även när man ska börja kontrolleringen är det smidigt om 

de finns antecknade.  Sedan är det att följa med och fortsätta städningen ända till överlå-

telsen. (Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 07-10946, s. 11–12) 
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5.5.3. Krav i städningen 

 

När man städar i P1-klass finns det vissa tillåtna värden man ska hålla sig till. Kraven gäl-

ler dammansamlingen, ventilationskanalernas renhet och även på emissioner för M1-

material, men dessa hör egentligen inte till själva städningen. Värdena är till för att man 

ska komma så nära som möjligt ett rent hus, total renhet är omöjlig att uppnå, men tillräck-

ligt så att ingen ska få några problem eller sjukdomar på grund av byggnaden inte är till-

räckligt ren. 

 

De tillåtna värdena för dammsamling finns i tabell 1. 

 

Tabell 1. Procentandel damm 

 

(Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 07-10946, s. 11) 

 

Värdena i tabell 1 behöver bara granskas visuellt, men då ska det vara av en erfaren person 

som är insatt i ämnet och helst ska det vara av en utomstående person. Kontrollen ska utfö-

ras minst åtta timmar efter att städning slutförts, så resterande damm har hunnit lägga sig. 

Ifall man inte vill ta det visuellt, utan vill vara säker på resultatet finns det en metod som 

heter INSTA 800 standard, som görs med geltejp, då ska kontrollen ske minst två timmar 

efter städning slutförts. 

 

I tabell 2 finns värden för oljigheten och dammängd för ventilationskanaler och kanaldelar 

när de kommer från fabriken, samt när de monteras.  

 

 

Gransknings
-tidpunkt

Före test av ventilation

Före överlåtelsen

Gransknings-
yta

*Ovanför undertak
*Ytor över 180cm höjd

*Ytor under 180cm 
höjd

*Ytor över 180cm höjd
*Ytor under 180cm 

höjd
--

*Golvytor

Dammsamling 
%

5,0

1,0

--
3,0
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Tabell 2. Ventilationskanaler. 

 

 (Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 07-10946, s. 18) 

 

I tabell 3 finns det kraven för M1-klassade byggnadsmaterial. Dessa ska tillverkaren kon-

trollera och man behöver inte på något annat sätt mäta dem på plats. 

 

Tabell 3. Emissioner. 

    M1 klassificering           

                  

*TVOC, flyktiga organsika ämnen, totalemission <0,2 mg/m2h. Minst 70% ska vara kända. 

*Formaldehyd (H2CO) emissionen <0,05 mg/m2h         

*Ammoniak (NH3) emissionen <0,03 mg/m2h         

*Till IARC klassificerade karsinogena ämnens emission <0,005 mg/m2h     

*Murbruk och dylikt ska inte innehålla Kasein         

(Sisäilmayhdistys ry., 2009, RT 07-10946, s. 17) 

 

6. Slutdiskussion 

 

P1-renhetshanteringsplanen togs i bruk i mars månad 2015 och kan ses i bilaga 1. Projektet 

var uppbyggt på det sättet att under själva byggtiden skulle P2-klass hållas, men vid 

slutstädningen skulle man uppnå P1-klass. Detta innebar då att man före testet av 

ventilationssystemet skulle uppnå de krav som P1 innehåller, eftersom slutstädningen är 

Tidpunkt

På fabriken

Vid överlåtelse av 
byggnad

Orenhet

*Kanalers oljighet
*Kanaldelars oljighet
*Mineralfibrer som 

lossnar
*Ytdamm

*Oljighet
*Ytdamm

Kriterie

0,05 g/m2
0,05 g/m2
<0,1 st/m3

<0,5 g/m2

0,05 g/m2
0,7 g/m2
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tudelad (se 6.5.2). Då tidsschemat såg ut som det gjorde kunde en viktig del, nedsmutsande 

arbeten, lämnas bort. Som inomhusklimat hade S2-klass angivits.  

 

Själva planen är uppbyggd av huvudrubriker med underrubriker. Huvudrubrikerna är 

projektinformation, mål, ytgranskning och kvalitetskrav. Som viktiga underrubriker finns 

granskning, ytor och städning. Här finns den viktigaste informationen som kommer 

behövas på bygget. På vilket sätt ytorna ska granskas, vilka ytor det är frågan om, hur det 

ska städas och hur lång tid efter städningen som granskningen ska utföras. Som bas 

använde jag mig av en plan som företaget hade gjort åt sin P2-planering som användes 

under byggtiden. På det sättet fick jag samma uppbyggnad av dokumentet som de använt 

sig av tidigare och uppdaterade informationen som de behövde.  

 

Projektet är pågående och kan därför inte diskutera slutresultatet, eller hur planen användes 

och ifall man behövde ändra på innehållet. Men vad jag hittills hört om den så har det varit 

positivt. Eftersom P1 togs i bruk först i slutskedet kunde man förbise en hel del saker och 

därför blev innehållet i planen inte så brett, men försökte istället fokusera på det viktigaste.  

 

Som huvudkälla användes Sisäilmaluokitus 2008, men jag försökte använda så bred in-

formationsbas som möjligt så att slutresultatet skulle bli så bra som möjligt. Ett problem är 

att informationen som finns är för det mesta på finska, och detta arbete gjordes så att 

huvudpunkterna nu också ska finnas på svenska. 
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