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Abstrakt 

Detta är ett examensarbete för utbildningsprogrammet i byggnads- och samhällsteknik 
(byggmästare YH). Examensarbetets omfattning är 10 studiepoäng. 
 
Examensarbetet utfördes som ett projektarbete vid Affärsverket Esbo lokaler. Syftet var att 
förbättra inomhusluftkvaliteten i Finno daghem. Sweco Ab hade på beställning av 
Affärsverket Esbo lokaler gjort en utredning om inomhusluftproblemen i byggnaden som 
låg som grund för fortsatta åtgärder. Sweco Ab:s undersökningar baserade sig på visuell 
granskning och oförstörande provning. Resultatet från undersökningarna pekade på en del 
konkreta reparationsbehov och rekommendationer om tilläggsundersökningar. Som 
tilläggsundersökningar utfördes granskning och filmning av dränerings- och regnvattenrör, 
omfattande fuktmätningar både med ytmätare och borrprovningsmetoden, öppning av 
konstruktioner samt mätning av luftflöde och lufttryck i byggnaden samt en utredning om 
ventilationssystemets kapacitet i förhållande till faktiska antalet människor i byggnaden. 
Ytterligare utfördes täthetstest med spårgasmetoden under arbetets gång. Dessa 
tilläggsundersökningar och Sweco Ab:s rapport låg som grund för planeringen av arbetets 
utförande och omfattning.  
 
Ur resultaten av undersökningarna framgick det att inomhusluftproblemen till största delen 
berodde på luftläckage genom klimatskalet, därifrån det kom skadliga fibrer, damm och 
andra luftföroreningar som blandade sig med rumsluften.  
 
Genom tätning av klimatskalet samt optimal justering av ventilationssytemet kunde en 
märkbar förbättring av inomhusluften uppnås.  
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Abstract 

This is the Degree Thesis of the Bachelor´s degree in Construction Management. The extent 
of the Degree Thesis is in total 10 ECTS. 
 
The thesis work has been performed as a project work for Espoon Tilapalvelut – liikelaitos. 
The purpose of this final project was to improve the indoor air quality in Finno day care 
center. Sweco Oy carried out several tests and delivered a report containing 
recommendations on repairs and further investigations. Based on the report from Sweco Oy 
further actions were planned. The report pointed out some necessary repair needs, and 
recommendations on supplementary investigations. The following investigations contained 
examination and filming of drainage pipes and rainwater pipes, extensive moisture 
measurements, opening of constructions, measurement of airflows and a study of the 
ventilation capacity in relation to the number of people in the building. An additional density 
test was performed, with the trace gas method, to ensure the air tightness of the building 
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From the results of the investigations it was found an air leakage in the building´s exterior 
walls, which had let harmful fibers and other hazardous substances access the indoor air, 
was the primary cause of the indoor air problems. 
 
By sealing the building envelope, and performing adjustments on the ventilation system, 
indoor air quality can be improved significantly. 
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1 Inledning 

Detta slutarbete utfördes åt Affärsverket Esbo lokaler (Tilapalvelut – liikelaitos), härefter 

kallat TILPA som är ett helägt bolag av Esbo stad. TILPA har som uppgift att bygga och 

förvalta stadens fastigheter. Examensarbetet utfördes som ett projektarbete i Finno daghem 

där en del av byggnadens användare uppgav att de drabbats av hälsobesvär då de befinner 

sig i byggnaden. Examensarbetet kommer att behandla orsakerna till dålig inomhusluft i 

byggnaden, undersökningsmetoder samt reparationsmetoder för att förbättra luftkvaliteten. 

Examensarbetet innehåller även en uppföljning av utförda reparationers resultat.  

Arbetet utfördes som en del av byggmästarexamen vid Yrkeshögskolan Novia och omfattar 

10 studiepoäng. I de inledande kapitlen presenteras bakgrunden till detta arbete, syftet och 

målsättningen, metoder och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Problem med inomhusluften är ett hett debattämne i dagens läge. Mediernas intresse är stort 

och även på sociala medier skrivs det mycket om luftproblemen. Ordet inomhusluftproblem 

uppfattas som skrämmande och kopplas oftast direkt ihop med fukt- och mögelskador. 

Kunskapen om orsakerna till problemen bland gemene man är rätt dålig, och orsakar tidvis 

mycket skriverier i medier, och på sociala medier. Faktum kvarstår dock att orsakerna till 

inomhusluftproblemen är mer komplexa än enbart mögel.  

Problemen med dålig inomhusluft är nog så allvarlig för den som blir sjuk, men har också 

en enorm ekonomisk betydelse för samhället och fastigheternas ägare. Det finns ingen säker 

statistik över antalet insjuknade personer på grund av dålig inomhusluft, men en 

uppskattning som figurerar i olika sammanhang är att cirka tio procent av skolornas och 

daghemmens personal och lärare lider av problemen. Enligt Riksdagens granskningsutskotts 

utgivelse (1/2012, s 21) är de hälsorelaterade kostnaderna för fukt- och mögelskador 23–953 

miljoner euro. Här ingår kostnaderna för symtom, sjukdomar, undersökning av sjukdomar, 

förlust av arbetsförmåga och försämrad arbetskapacitet. Därtill kommer en värdeminskning 

av fastigheterna på okänt antal miljarder, uppskattningarna ligger mellan 3,3 – 34,3 miljarder 

euro. (Kari Reijula, 2012). 
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Finno skola och daghem, som detta arbete avser, är färdigställt år 2002. Byggnaden har en 

yta på 6827 bruttokvadratmeter. Daghemmet är inrymt i ena flygeln och har en personal på 

29 personer samt 97 barn. I detta skede saneras endast daghemmet. Sweco Ab har gjort en 

undersökning av daghemmet som omfattar byggnadsteknisk undersökning samt 

ventilationssystemets kontroll. Swecos rapport låg som utgångspunkt för fortsatta 

reparationer. Min uppgift var att fungera som projektledare från början till slut inklusive 

uppföljning. 

 

1.2 Projektorganisation 

En projektgrupp byggdes upp innan arbetet påbörjades. I gruppen ingick förutom olika 

experter från TILPA (byggnadsplanering, el-planering, ventilationstekniker, 

fastighetsskötsel och inomhusluftgruppen) även utomstående företag. I gruppen ingick 

representanter från Delete Ab som utförde fuktmätningar inomhus samt filmade 

dräneringsrör och regnvattenrör. Från Äyräväinen Ab ingick 2 erfarna diplomingenjörer 

inom ventilation och automatik. Ingenjörsbyrå Tarkkanen Ab skötte om täthetsmätningar 

med spårgasmetoden. Fastighetens användare representerades av skolans rektor och 

daghemmets föreståndare samt fastighetsskötaren och städchefen. 

 

1.3 Syfte och målsättning 

Syftet med detta arbete var att, lyfta fram olika orsaker till inomhusluftproblem samt 

processen med ett dylikt saneringsprojekt. I arbetet behandlar jag orsaker till 

inomhusluftproblem och reparationer generellt och går djupare in på luftläckage och olika 

tätningsmetoder. 

Målet med arbetet var att sprida kunskap om inomhusluftproblem samt en del lösningar för 

att förbättra inomhusluftkvaliteten. Målgrupper är fackmän, lärare och studerande inom 

byggnadssektorn. Examensarbetet kan även användas för att sprida kunskap bland 

allmänheten om inomhusluftproblem. 
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1.4 Avgränsningar 

Då personer som vistas i en byggnad får hälsoproblem misstänker man ofta mögelförekomst 

i första hand. Symptomen kan bero på att man exponerats för mögel, men det finns även 

många andra faktorer som kan orsaka symptom. Detta examensarbete avgränsas till 

byggnaders luftläckage och de problem som detta medför. Olika typer av orenheter som kan 

blanda sig i inomhusluften genom luftläckage tas upp samt betydelsen av 

ventilationssystemets funktion. Likaså tas det upp allmänt om faktorer som påverkar 

inomhusklimatet eftersom dessa bidrar till hur en person uppfattar inomhusluftkvaliteten. I 

examensarbetet beskrivs de undersökningsmetoder som användes i samband med projektet 

Finno daghem. 

2 Inomhusluftproblem 

Enligt Miljöministeriets förordning (1009/2017) 5 § om inomhusluftens kvalitet ”får det inte 

förekomma partikelföroreningar eller fysikaliska, kemiska eller mikrobiologiska faktorer i 

hälsovådliga mängder och inte heller lukter som kontinuerligt försämrar trivseln”. Ett bra 

inomhusklimat får vi genom att förhindra skadliga ämnen att blanda sig med inomhusluften 

samt med en tillräckligt god ventilation. Alla skadliga utsläpp i inomhusluften kan vi inte 

förhindra. Människan orsakar själv koldioxidutsläpp genom utandningsluften, men även 

andra faktorer såsom damm och användning av parfymer med mera, påverkar luftens 

kvalitet. Dessa orenheter skall ventilationen transportera ut samt tillföra ny frisk luft och på 

detta vis upprätthålla en god inomhusluftkvalitet. Då man bygger och renoverar 

rekommenderas även att man använder material som har låg emission helst av M1-klass. Att 

ett material har låg emission innebär att materialet inte luktar eller ger ifrån sig gaser av 

någon form. 

Enligt Finlands inomhusluftklassificering (2008) finns det tre klasser för inomhusluft. 

Klasserna S1, S2 och S3. Klassen S2 som är den vanligaste och som används i Esbos 

offentliga byggnader innebär att inomhusluften kvalitet skall vara god och inte innehålla 

störande lukter. I byggnaden skall inte förekomma sådana skador som kan försämra eller 

orsaka luftorenhetskällor. Rumstemperaturen skall hållas inom givna normer som är tjugo 

till tjugofem grader Celsius, med en planerad genomsnittstemperatur på tjugoen grader 

Celsius. Drag skall heller inte förekomma men tillfälligt varmare rumstemperaturer är 

möjliga under varma sommardagar. I utrymmena skall det råda lämpliga ljud- och 

ljusförhållanden med hänsyn till utrymmets användningsändamål. (Rakennustieto, 2008). 
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2.1 Inomhusklimat och inomhusluft 

Då man i dagligt tal pratar om inomhusluftproblem så kan man dela upp dessa i två grupper. 

Inomhusklimat är ett betydligt bredare begrepp än inomhusluft. Med inomhusklimat menas 

inomhusförhållanden, där förutom luftförhållanden, även ingår fysikaliska egenskaper. Man 

kan fördela dessa enligt följande. 

Inomhusluftens egenskaper är: 

 Inomhusluftens gasformiga föreningar. 

 Förekomsten av fibrer i inomhusluften. 

Inomhusluftens fysikaliska egenskaper: 

 Luftens rörelse 

 Temperatur 

 Luftfuktighet 

 Ljud 

 Belysning 

 Strålning 

(Sisäilmayhdistys, 2008a). 
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3 Inomhusluftproblemens vanligaste orsaker 

Så kallad instängd luft beror oftast på dålig ventilation, hög rumstemperatur samt 

emissioner från byggnadsmaterial och undermålig städning. (Hengitysliitto, 2016). 

Mögel- och källarlukt indikerar på fuktskador i byggnaden eller att något material är 

angripet av mögelsvampar. (Hengitysliitto, 2016). 

Avloppslukt indikerar på smutsiga, söndriga eller uttorkade golvbrunnar alternativt 

stanklås. Även dåliga tätningar i skarven mellan avloppsrören eller sprickor i själva rören 

kan vara orsaken till avloppslukt. Avloppslukt kan även förekomma då avloppets 

yttertaksgenomföring är placerad för nära ventilationens friskluftsintag. (Hengitysliitto, 

2016). 

Andra starka lukter i byggnaden beror inte nödvändigtvis alltid på mögel eller mikrober, 

utan kan bero på många andra faktorer. Emissioner från byggnadsmaterial och 

inredningsmaterial, smutsigt ventilationssystem, dålig städning och byggnadens användare 

kan också orsaka lukter. Dåliga lukter kan även spridas i byggnaden på grund av 

lufttrycksförhållanden, luftflöden samt luftläckage mellan utrymmen eller genom 

klimatskalet. (Hengitysliitto, 2016). 

Känsla av drag kan orsakas av låg rumstemperatur, kalla ytor, möbler som är placerade 

framför värmebatterier eller luftläckage i klimatskalet. Även dåligt planerad eller feljusterad 

ventilation kan orsaka en känsla av drag. Ett alldeles för stort luftflöde, för låg 

tilluftstemperatur eller felaktigt riktad tilluftsventil kan orsaka en känsla av drag. 

(Hengitysliitto, 2016). 

 

3.1 Mikrober, bakterier och svampar 

Ofta kallas mikroorganismer i byggnader gemensamt för mögel, och utgörs av svampar och 

bakterier. Gemensamt för mikroorganismer är att de är för små för att ses med blotta ögat, 

det krävs mikroskop för att kunna studera dem. I naturen har de en viktig roll i kretsloppet 

genom att medverka till att dött organiskt material bryts ner och kan omvandlas till jord. 

Mikroorganismer kan också växa på till exempel byggnadsmaterial. Gemensamt kallas de 

då ofta för mögel och utgörs av olika typer av svampar och bakterier.  När byggnadsmaterial 

i konstruktioner angrips av mikroorganismer finns det risk för att innemiljön påverkas 
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negativt, i form av dålig lukt och/eller ohälsa hos personer som vistas i byggnaden. Därför 

bör alltid sådana angrepp undvikas, och om skadan redan är skedd skall den åtgärdas 

omgående. Mikrosvampar sprider sig med sporer som finns överallt i omgivningsluften och 

sedimenterar på material. Enbart en förekomst av sporer betyder inte att det finns en skada. 

För att ett material skall anses vara skadat av mögel krävs att mögelsvamparna börjat växa 

till. Även om mikroorganismer har flera krav på sin miljö för att kunna växa är fukt den 

primära orsaken till ett angrepp. Olika mikroorganismer kräver olika mängd fukt. 

Mikroorganismerna växer inte i luften utan på material, men frigörs däremot till luften på 

olika sätt. Luften innehåller därför alltid en viss mängd mikroorganismer. Halterna varierar 

med årstid, klimat och väderförhållanden. Sporer från mögelsvampar finns alltid i luften. 

Under sensommaren och tidig höst finns de högsta halterna av mögelsvampsporer i 

utomhusluften. Genom luftströmmar och utbyte med utomhusluften på olika sätt (genom 

ventilation och vädring och så vidare) tillförs inomhusluften svampsporer. För att 

mikroorganismer skall kunna växa, och en skada uppkomma, krävs att vissa miljöfaktorer 

är uppfyllda. Den primära faktorn som avgör om ett angrepp skall uppkomma eller inte är 

förekomsten av fukt, andra faktorer är temperatur, pH och syretillgång. (Johansson, 2006). 

 

3.2 Luftburna partiklar 

Finpartiklar, sådana som är mindre än 2,5 mikrometer antas vara skadlig med tanke på 

hälsan. Finpartiklar härstammar mest från förbränningsreaktioner, energiproduktion och 

industri samt gatudamm. Orsaken till att dessa fina partiklar anses skadlig är att de når längre 

in i luftvägarna än större partiklar. Förekomst av finpartiklar i stora mängder har konstaterats 

öka symptomen hos barn och astmatiker. Det går inte att fastställa en specifik gräns där 

halten finpartiklar i luften vore hälsofarliga, utifrån de forskningsresultat som finns idag. 

Somliga individer är känsligare än andra. Det har dock fastställts ett gränsvärde för 

finpartiklar i inomhusluften till ≤ 25 mikrogram per kubikmeter (µg/m3) under en tjugofyra 

timmars period. 

Asbest finns ännu i många äldre byggnader. Asbest som är i gott skick är inte skadliga för 

hälsan då de är inkapslade på ett eller annat vis. Från trasiga asbestmaterial kan det lossna 

asbestfibrer som under inga omständigheter får komma in i inomhusluften. 
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Damm är till största delen orsakad av människor, djur och natur. Människan, husdjur, 

textilier och pollen är främsta källor till vanligt damm, och mängden av dammet påverkas 

av aktivitet i byggnaden samt städvanor. 

Mineralullsfiber kan förekomma i inomhusluften. Detta beror oftast på 

ventilationssystemets isoleringar eller akustikskivor som är i dåligt skick. Mineralullsfibrer 

från vägg-, golv- och takisolering kan också komma in i inomhusluften, om det 

förekommer luftläckage i klimatsskalet. Dessa fibrer är så pass tunga att de lägger sig 

relativt fort på möbelytor och golv. Fibrerna kan orsaka irritationssymptom i ögonen, på 

slemhinnorna och på huden. (Valvira, 2016b). 

 

3.3 Gasformiga orenheter 

Det finns flertalet gasformiga orenheter som kan orsaka besvär och symptom då halterna av 

dessa gaser blir stora i inomhusluften. I följande stycken presenteras sådana gaser som oftast 

anses vara bidragande faktorer då människor mår dåligt i en byggnad. 

 

3.3.1 VOC (Volatile Organic Compounds) 

VOC är flyktiga organiska ämnen som är allmänna föroreningar i inomhusluften och flera 

hundra har identifierats. Om man vill enkelt förklara vad VOC är så är det organiska 

föreningar som lätt förångas i rumstemperatur. Ett exempel är barrträd som släpper VOC-

ämnen, alltså i praktiken den lukt vi känner av barr. Föroreningskällor är utomhusluft, 

tobaksrök, förbränning, byggnadsmaterial och inredning samt konsumtionsprodukter, 

aktiviteter och människor. 

De flesta VOC är att betrakta som luktande irritanter. I normal inomhusluftsmiljö är 

koncentrationerna ofta låga men vid förhöjda värden kan dessa orsaka irritation i ögon och 

övre luftvägar. Det finns misstänkt samband att VOC skulle kunna orsaka trötthet, 

huvudvärk illamående och koncentrationssvårigheter, men några VOC-halter och respons-

samband har inte kunnat bevisas. (Karolinska institutet, 2014a). 
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3.3.2 MVOC (Microbial Volatile Organic Compunds) 

MVOC eller fritt översatt till svenska, mikrobiellt producerade kolväten. Enkelt uttryckt är 

det mikrobernas ämnesomsättning som orsakar luftföroreningar för oss människor. Man 

skall dock inte direkt koppla MVOC till fuktskador och mögelskador eftersom MVOC även 

kan komma från byggnads- och inredningsmaterial, livsmedel, städmedel och tobaksrök. 

(Salonen H, 2014). 

 

3.3.3 Koldioxid (CO2) 

Koldioxid är en naturlig del av luften. Koldioxidhalten i utomhusluft är cirka 350 ppm (parts 

per million, 1ppm = 1 mg/l). Inomhus kan halten koldioxid bli hög och det är vår egen 

utandningsluft som är den klart största orsaken. I en god inomhusmiljö borde inte 

koldioxidhalten överstiga 800 ppm. (Sisäilmayhdistys, 2008b). 

En hög koldioxidhalt i inomhusluften kan förorsaka trötthet, huvudvärk och 

koncentrationssvårigheter. En hög koldioxidhalt i inomhusluften är en indikation på 

otillräcklig ventilation. (Valvira, 2016a).  

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets direktiv bör åtgärder vidtas om halten koldioxid i 

ett utrymme överstiger 1500 ppm (2700 mg/m3). Gränsen för tillfredsställande halter är satt 

till 1200 ppm. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2003).  

 

3.3.4 Radon 

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Gasen bildas när det radioaktiva 

grundämnet radium sönderfaller. Radon stiger ur marken och den luft som finns i marken 

kan innehålla höga halter av radon. Det räcker med ytterst små otätheter, som inte ens är 

synligt för blotta ögat, för radon att ta sig in i en byggnad. Då radonet följer med luften ner 

i lungorna utsätts cellerna i lungorna för joniserande strålning. Detta är en hälsorisk som 

innebär en ökad risk för att få lungcancer. Radonhalten i rumsluften får inte överstiga 400 

becquerel per kubikmeter (Bq/m3) som årsmedelvärde, enligt social- och 

hälsovårdsministeriets beslut (994/92) om maximivärden. För nya bostäder som byggs får 

årsmedelvärdet inte överstiga 200 Bq/m3. (Valvira, 2016c). 
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3.3.5 Ozon 

Om ozon är nyttigt eller farligt beror på var det finns. Uppe i atmosfären, i det s.k. ozonlagret, 

bidrar dess absorption av ultraviolet ljus till att skydda allt liv på jorden. Om det befinner sig 

på marknivå, s.k. marknära ozon, påverkar dess kemiska aktivitet både djurliv och växter 

negativt. Marknära ozon bildas bland annat genom reaktioner mellan olika kemiska 

föreningar och solens UV-ljus (Naturvårdsverket, 2017). Ozon bildas även vid 

kopieringsmaskiner, laserskrivare, luftvärmepumpar och luftrenare (Arbeidsmiljösenteret, 

2004). Nyare forskarrön har visat att marknära ozon reagerar tillsammans med flyktiga 

organiska föreningar (VOC) och bildar allergena ämnen. (Miljösamverkan, 2009). 

Hälsomässigt påverkar ozonet främst luftvägarna såsom inflammatoriska reaktioner och 

effekter på lungfunktionen. Speciellt personer med astmatiska besvär kan vara känsliga för 

ozon. (Karolinska Institutet, 2014b). 

 

3.3.6 Avloppslukt 

Avloppslukt kommer främst från vätesulfid (kallas också svavelväte). Vätesulfid bildas i 

syrefattig miljö där nedbrytning av avloppsvatten förekommer. Gasen är giftig och luktar 

som ruttna ägg. Vätesulfid i tillräckligt höga doser orsakar huvudvärk, ögonirritation och 

andningsbesvär. (Miljöinstitutet, 2018).  

 

3.4 Temperatur, drag och luftfuktighet 

Dessa ovanstående tre faktorer är inte direkt hälsofarliga faktorer, men har inverkan på hur 

man uppfattar inomhusklimatet och är viktiga för trivseln. Uppfattningen om vad som är 

lämplig temperatur och luftfuktighet varierar kraftigt från individ till individ. 
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3.4.1 Temperatur 

Den enskilda personens åsikt om vad som är en lämplig rumstemperatur är individuell. I 

undersökningar har det visat sig att uppfattningen om optimal rumstemperatur kan skilja sig 

med sex grader Celsius. (Säteri Jorma, 2018). I Finlands byggbestämmelsesamling D2 finns 

dock riktlinjer givna för inomhustemperaturer. I grova drag bör temperaturen under 

uppvärmningssäsongen vara plus tjugoen grader Celsius, och under sommarmånaderna 

tillåts en rumstemperatur på plus tjugotre grader Celsius. Vissa mindre variationer tillåts 

beroende på utrymme. (Ympäristöministeriö, 2003). 

 

3.4.2 Drag 

Känsla av drag kan komma från kalla ytor såsom fönster, låg rumstemperatur, hög 

tilluftshastighet eller felriktad tilluftsventil. Även luftläckage genom klimatskalet kan orsaka 

dragkänsla. (Hengitysliitto, 2016). 

 

3.4.3 Luftfuktighet 

Luftfuktigheten varierar med årstiden och väder. Under sommartiden är luftfuktigheten 

högre än vintertid. Vintertid kan luften kännas torr, eftersom den relativa luftfuktigheten 

sjunker till 20 – 45 procent. Den torra luften kan irritera andningsvägarna hos känsliga 

personer. (Hengitysliitto, 2016). 

 

4 Undersökningsmetoder 

Då man skall undersöka en byggnad med inomhusluftproblem så finns det en mängd olika 

saker som behöver undersökas. Undersökningarna bör ske systematiskt och av kompetent 

personal på respektive områden. Dessutom är det av oerhörd vikt att komma ihåg att orsaken 

till dålig inomhusluft ytterst sällan beror endast på en enskild faktor. 
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4.1 Ritningar och okulär granskning 

Utifrån ritningar och tidigare utredningar kan man identifiera riskkonstruktioner samt den 

tekniska nivån på ventilationssystemet. Man bör även säkerställa sig om att ritningarna 

motsvarar verkligheten. Detta arbete ger en god grund för vilka tilläggsundersökningar som 

behöver göras. (Utbildningsstyrelsen, 2009).  

En okulär granskning ger oftast värdefull information för en erfaren utredare. Lukter, 

fuktfläckar liksom smutsfläckar och sprickor är viktigt att notera, liksom onormala 

förändringar på ytor och konstruktioner. Fuktfläckar behöver inte betyda att det finns en 

vattenskada. Det kan också vara frågan om en gammal skada som torkat eller ett luftläckage 

i klimatskalet där kondens kan ha bildats. I vilket fall som helst är det skäl att undersöka 

orsaken till fläcken. Smutsfläckar tyder inte enbart på undermålig städning. Vid luftläckage 

sugs utomhusluft in i byggnaden genom alla springor. Detta leder till att sot och andra 

partiklar från utomhusluften fastnar på insidan av konstruktionen och skvallrar om 

luftläckage i klimatskalet. 

Sprickor och otätheter i konstruktionen kan medföra att luftorenheter kan blanda sig med 

rumsluften. Det kan vara frågan om radon ur marken, mikrober och fibrer från klimatskalet 

samt luftföroreningar från utomhusluften som fritt kan ta sig in i rumsluften. (Intervjuer med 

flertalet erfarna utredare och experter på området, bl.a. TILPA:s egna experter, Äyräväinen 

Ab, Delete Ab, Ingenjörsbyrå Tarkkanen Ab). 

 

4.2 Kartläggning av fuktskador 

Efter att riskkonstruktioner och misstänkta fuktskador kartlagts utförs oftast en fuktmätning 

med ytmätare, s.k. oförstörande provning. Vid indikation eller misstanke på höga fukthalter 

bör en noggrannare fuktmätning göras enligt borrprovsmetoden. Borrprovsmetoden innebär 

att man borrar minst 2 (helst 3) hål med olika djup, där man sedan mäter fukthalten för att få 

ett tillförlitligt resultat. Anvisningar om hur fuktmätningar skall utföras på rätt sätt finns i 

Rakennustietos kartotek RT 14–10984. (Ympäristöministeriö, 2016). 
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4.3 Provtagningar  

Vid misstanke om förekomster av mögel, mikrober, VOC eller MVOC, asbest eller andra 

farliga ämnen så tas materialprover. Fasta ämnen skickas till laboratorium för 

undersökningar medan de flesta övriga proven analyseras på ort och ställe. Gasformiga 

orenheter mäts på plats, endera direkt eller genom en längre uppföljning av förhållandena. 

(Ympäristöministeriö, 2016). 

 

4.4 Kartläggning av luftläckage  

Kartläggning av luftläckage är en mycket viktig del då man vill förbättra inomhusluften. 

Förutom att dålig luft kan sugas in så har det även en stor ekonomisk betydelse, speciellt i 

byggnader med maskinell ventilation. I en otät byggnad ökar energianvändningen till följd 

av okontrollerat luftläckage. Luft som läcker in och ut genom klimatskalet kan leda till ökad 

energianvändning eftersom luften inte passerar värmeåtervinningsaggregatet utan måste 

värmas upp av värmesystemet. (SBUF, 2002). 

 

4.4.1 Termografering 

Vid termografering används en värmekamera (IR-kamera) som mäter den infraröda 

strålningen från objektet och översätter denna till en temperatur. Luftläckagesökning med 

värmekamera skall utföras inifrån byggnaden och under vissa förhållanden. Det krävs att det 

går att skapa ett invändigt undertryck som är minst tio Pascal, och temperaturskillnaden skall 

vara minst 50 C över klimatskalet. Den inläckande luften behöver svepa mot material som 

har en annan temperatur än den inläckande luften själv har, för att läckaget skall synas i 

värmekameran. Termografering bör dock endast användas som en kompletterande metod då 

man undersöker luftläckage. 

Termograferingen utföras enligt 2-stegs metoden, d.v.s. att man först fotograferar under 

normala tryckförhållanden för att sedan fotografera samma område då kraftigt undertryck 

råder. På detta vis kan man urskilja köldbryggor från luftläckage. En noggrann beskrivning 

om hur en termografering skall utföras finns i Rakennustietos kartotek, KH 24 – 00368. 

(Rakennustieto, 2005). 
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4.4.2 Spårgasundersökning 

I en byggnad med undertryck är det lätt att upptäcka luftläckage med hjälp av en 

spårgasundersökning. Som spårgas kan man använda vanlig lustgas (dikväveoxid, N2O), 

men en vanligare metod är en blandning av kvävgas och vätgas (5,5% H2 + 95,5% N2). En 

liten del svavelhexafluorid (SF6) kan också ingå i kvävgas och vätgasblandningen. Orsaken 

till dessa blandningar ligger i gasernas egenskaper. Kvävgas är något lättare än luft medan 

vätgasen är mycket lättare än luft. Det betyder att dessa gaser alltid stiger uppåt. 

Svavelhexafluorid är dock tyngre än luft, vilket innebär att då andra gaserna stiger uppåt så 

sjunker svavelhexafluorid neråt i ett utrymme. På detta vis får man ett säkrare mätresultat. 

(RT 14–11197, samt intervju med expert från Ingenjörsbyrå Tarkkanen Ab). 

Spårgasmetoden går ut på att gasen följer med luftrörelserna i en konstruktion och med hjälp 

av en gasdetektor kan man följa gasens rörelse och på detta sätt upptäcka även mycket små 

luftläckage, som inte är möjlig med andra metoder. Dessutom kan man med hjälp av 

gasdetektorn finna det exakta stället där läckaget förekommer. Då man utför en dylik 

undersökning bör det råda ett undertryck på minus tio till minus femton Pascal (Pa) i det 

utrymme som undersöks för att få ett tillförlitligt resultat. 

Metoden används inte enbart för att hitta luftläckage i undersökningsskedet, utan används 

också vid kvalitetskontroller efter att ett utrymme tätats. Metoden är dock inte lämplig om 

det förekommer stora luftläckage eftersom gasen blandar sig i inomhusluften och blir svår 

att följa. (Rakennustieto, 2015) 

 

4.5 Granskning av ventilationssystemet 

Ventilationssystemets uppgift är att föra ut luftens orenheter och tillföra ny frisk filtrerad 

luft. Dålig inomhusluft kan bero på ventilationssystemet. Orsakerna kan vara otillräckligt 

luftflöde, felaktig fördelning av luften, orenheter och fibrer som lossnar ur 

ventilationssystemet alternativt följer med in från utomhusluften samt olämpligt 

lufttrycksförhållande i byggnaden. Alltför kraftigt undertryck kan medföra att orenheter sugs 

in genom klimatskalet och övertryck kan orsaka fuktskador i klimatskalet som i sin tur kan 

leda till mikrobtillväxt. (Ympäristöministeriö, 2016). 

Vid en granskning ska det undersökas om luftflödena stämmer överens med planerade 

värden samt att luftflödet är tillräcklig i förhållande till hur många personer som vistas i 
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respektive utrymmen. Vidare granskas filtrens funktion och skick, kanalernas och 

ventilernas renhet, maskinernas tekniska kondition samt automationsteknikens funktion. Då 

det gäller ventilationsmaskiner som har ljudisolerande material av mineral- eller glasull, 

skall det ses till så att inte fibrer från dessa kan lossna och följa med in i rumsluften. (Suomen 

LVI-liitto SuLVI ry, 2016) 

 

5 Tätning av klimatskalet 

Det finns flera orsaker till varför klimatskalet bör ha så god lufttäthet som möjligt. Inomhus 

är normalt temperaturen, och därmed mängden vattenånga i luften, högre än luften utomhus. 

Ifall att inomhusluften läcker ut i väggarna eller upp på vinden och luften kyls ner så kan det 

bildas kondens mot kalla ytor. För att undvika fuktskador p.g.a. luftläckage bör byggnadens 

klimatskiljande delar ha en god lufttäthet. (Boverket, 2014) 

Fuktskador som uppstått p.g.a. luftläckage kan leda till mögeltillväxt, som i sin tur leder till 

att svampsporer (mikrober) sugs in i inomhusluften då det råder undertryck i rummet. Även 

andra orenheter såsom fibrer, damm, pollen, lukter, rök, avgaser m.m. kan sugas in och 

blanda sig med inomhusluften. 

Då klimatskalet har en god täthet så försvinner inte den uppvärmda luften ut genom 

konstruktionerna och kalluft kan heller inte fritt strömma in. Detta påverkar en byggnads 

energibehov. Luftläckage orsakar cirka femton till trettio procent av uppvärmningsbehovet 

i ett normalt småhus, där n50-talet är fyra liter per timme. (Vinha J, 2009). Lufttäthetstalet 

n50 är det luftläckagetal (liter luft per timme) som kan uppmätas under en timmes tid vid 

femtio Pascals tryckskillnad över byggmanteln (Miljoministeriet, 2012). 

I en byggnad med maskinell ventilation förs frånluften genom ett värmeåtervinningssystem 

där utgående luften värmer inkommande luft, och därmed minskar på uppvärmningsbehovet. 

Det är viktigt att det råder balans i lufttrycket mellan olika utrymmen och detta påverkas i 

allra högsta grad om inte klimatskalet är tätt. (Vinha J, 2009). 

Beroende av konstruktionstyp så finns det olika metoder för att täta ett klimatskal. I följande 

stycken beskrivs metoder som används i Esbos offentliga byggnader i samband med sanering 

av inomhusluftsproblem. Observera att dessa metoder inte nödvändigtvis är lämpliga i 

samband med en grundrenovering, utan dessa metoder används för att förlänga brukstiden 
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innan en grundrenovering utförs. Man räknar med att dessa metoder kan förlänga brukstiden 

med fem till tio år innan det blir dags för en förnyelse av tätningarna, alternativt en 

grundrenovering. 

 

5.1 Tätning av övre bjälklag 

I konstruktionstyper där det finns en ångspärr av plast bör man granska plastens kondition 

innan man väljer tätningsmetod. Ångspärr av plast har en livslängd på femtio år (Icopal, 

2013) vilket betyder att den inte är evig. Denna typ av bjälklag är den mest besvärliga att 

täta. Ofta är inte plasten nedvikt vid väggarna, utan slutar mot innerväggen. Även 

genomföringar för el, ventilation och vatten är oftast otäta. Den gamla ångspärren av plast 

kan användas om den är i gott skick, det betyder att den inte blivit skör och tål att vikas. Om 

plasten är i skick kan man täta med ångspärrstejp, men tejpens och plastens 

materialegenskaper bör beaktas. Tejpens lim kan fräta sönder gammal plast på en relativt 

kort tid om de inte passar ihop. Vid genomföringar bör alltid användas tätningsmanschetter 

som är avsett för detta ändamål. 

Bjälklag av platsgjuten betong eller håldäck är i sig själv tillräckligt lufttät i normala fall. 

Håldäckens skarvar samt eventuella skarvar i gjutningen är dock ställen där luftläckage 

förekommer. Oberoende av bjälklagstyp är även anslutning mellan vägg och bjälklag ställen 

där luftläckage förekommer.  

Då det gäller betongkonstruktioner kan man täta med flera olika metoder. Metoderna är så 

gott som likvärdiga men har en estetisk betydelse. Där det förekommer nedsänkta innertak 

spelar det inte så stor roll vilken metod man använder. Ardex 8+9 vattenisolering, eller 

motsvarande av andra fabrikat, kan med fördel användas i sådana fall att det inte syns. 

Elastiska massor av olika slag, som är övermålningsbara, är att föredra ifall att 

reparationsområdet förblir synligt. 
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5.2 Tätning av platta mot mark 

Luftläckage vid golv på marknivå för inte bara med sig tidigare nämnda luftorenheter, utan 

även radon. I normala fall är betongen i sig själv tillräckligt tät, men sprickor i golven som 

uppstått vid betongens torkning eller byggnadens rörelser orsakar luftläckage. Dessa 

sprickor kan injekteras eller så kan golvet i sin helhet behandlas med 2-komponents 

epoxyhartsbaserad ångspärr, exempelvis Ardex EP 2000. Ardex EP 2000 har visat sig vara 

effektiv vid tätning mot radon (Vahanen, 2010). 

Största problemet med platta mot mark är den krympning som sker vid betongens uttorkning, 

speciellt då det gäller stora ytor, eftersom springor mellan vägg och platta tenderar att växa. 

I byggnadsskedet borde en bitumenfiltremsa vara monterad mellan sockel och 

golvisoleringen som hindrar luftläckage p.g.a. krympning, men om detta inte är gjort blir en 

reparation svår att utföra. I dessa fall kan man använda sig av vattenisolering. 

Vattenisoleringen läggs på golvet och viks upp mot ångspärren eller betongväggen så att den 

lufttäta konstruktionen fortsätter som en enhetlig helhet. Här bör även beaktas pelare som 

går genom golvet, samt mellanväggar ifall dessa går genom golvet. (Rakennustieto, 2012). 

 

5.3 Tätning av ytterväggar 

Tätning av ytterväggar är synnerligen besvärliga, då det förekommer många olika slags 

genomföringar, infästningar, dörrar och fönster. Dessutom är ytterväggarnas yta en 

förhållandevis stor del av hela klimatskalet och skall därför beaktas extra omsorgsfullt.  

I utfackningsväggar med en ångspärr av plast gäller samma kriterier som tidigare nämnts i 

stycke 5.2 om övre bjälklag. Dessutom bör det finnas en vindskyddsskiva på den yttre sidan 

av väggen. Vindskyddskivans uppgift är att minska luftflödet i isoleringsmaterialet. 

Ångspärrens placering monteras så att minst sjuttiofem procent av isoleringen befinner sig 

på den kallare utsidan. (Rakennustieto, 2012). Ångspärrens överlappning skall vara 

tillräckligt god och tejpning utföras omsorgsfullt i skarven. Byggnadens hörn är en 

utmanande del. Dessa är vanligtvis de kallaste delarna av en byggnad då hörnpelarna 

minskar isoleringens mängd, dessutom är vindskyddet besvärligt att utföra i många fall. Hela 

byggnadens ångspärr skall vara enhetlig vilket betyder att bjälklagets ångspärr skall 

sammanfogas till en tät helhet med väggens ångspärr. 
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5.4 Material som används vid tätning. 

Det finns inga givna föreskrifter om hur och med vilket material man skall använda vid 

tätningar. Däremot finns det standarder gällande materialets egenskaper som skall beaktas 

vid val av material. 

Vid val av tätningsmetod beaktas konstruktionstypen och vilka material konstruktionen är 

gjord av samt deras egenskaper. Material som används vid tätning skall vara avsedda för 

ändamålet, testade, elastiska och klara stora formförändringar. Dessutom bör materialen ha 

lång livslängd och vara M1-klassificerade i mån av möjlighet. 

 

5.4.1 M1-klassificering 

Byggnadsmaterial delas in i vilken mån det uppstår emissioner, d.v.s. hur ett material avger 

lukter och gaser. Byggnadsmaterialens emissionsförmåga delas in i tre klasser M1, M2 och 

M3. Klass M1 är den mest krävande som har minsta emissionsförmåga. Emissioner från 

byggnadsmaterial som kan påverka hälsan negativt är VOC-föreningar, ammoniak, 

formaldehyd och lukter. M1-klassificerade material är testade i oberoende laboratorium 

under en fyra veckors tidsperiod, och skall uppfylla givna kriterier för att bli godkända. 

(Rakennustieto, 2018). 

 

5.4.2 Vattenisolering 

Vanlig vattenisolering som används i våtutrymmen kan med fördel användas vid tätning av 

klimatskalet. Vattenisolering har använts vid tätning i cirka trettio års tid, är väl testade samt 

certifierade. Exempelvis Ardex 8+9 som är gastät och M1-klassificerat används mycket som 

tätningsmetod i anslutningar mellan golv och vägg, tak och vägg samt hörn och 

genomföringar. 
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5.4.3 Tejper och fogband 

Tejper som används för tätning är testade för ändamålet och har egenskaper som är lämpliga 

för respektive bruksområde. Tejperna är böjliga och har god självhäftande kontaktyta. I 

samband med tätning används gummitejper, ångspärrstejper och butyltejper. Vid 

användning av tejper skall underlaget vara rent, helt och jämnt för att garantera en tillräcklig 

vidhäftning. Butylband kan även användas i samband med vattenisolering, där vidhäftning 

kan ske med butylbandets eget lim eller tillsammans med vattenisolering. 

 

5.4.4 Lim-tätningsmassa och skum 

Vid användning av lim-tätningsmassa och skum krävs det att materialen skall vara elastiska, 

ingen krympning får förekomma vid torkning, ha en god vidhäftningsförmåga och minimal 

emissionsförmåga. Materialen ska också vara UV-beständiga, vilket är speciellt viktigt vid 

tätningar av karmar och andra områden som kan utsättas för solljus. Vid användning av 

tätningsmassa är det ytterst viktigt att fogen är rätt utförd så att massan är som tunnast i 

mitten på fogen. Om fogen är felaktigt utförd medför det att massan lossnar från kanterna då 

den torkar. 

Polyuretanskum som används vid tätning är specialprodukter avsedda för ändamålet. 

Beroende på rörelser i fogarna rekommenderas skumtyper som tål dessa, så att inte sprickor 

uppstår. Polyuretanskum kan beaktas som täta endast ifall det påförts flera gånger och inte 

är skurna. Polyuretanskum kan användas som botten för andra tätningsmaterial. 

 

5.4.5 Beläggningar 

Epoxibeläggning är en vanlig metod främst på golv. Golv med epoxibeläggning är mycket 

täta och slitstarka samt har en mycket god vidhäftningsförmåga mot väl rengjorda underlag 

av betong. Epoxihartser kan med fördel användas för att injektera sprickor och för kapsling 

av en yta. Epoxibeläggning som släpper genom fukt nerifrån men inte ovanifrån finns också 

på marknaden, exempelvis Solmasters EP 10. I äldre byggnader där marken under plattan 

består av finkornigt material som är konstant fuktig är denna metod mycket lämplig. 

(Solmaster, 2016). 
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TKR är en relativt ny produkt, utvecklad i Finland, samt miljövänlig. Produkten baserar sig 

på oljeväxter. Till sin egenskap liknar den vanlig vattenisolering men är ytterst elastisk, 

sjuttio till fyrahundra procent vid en temperatur på plus tjugoen grader Celsius. Den färdiga 

ytan behöver inte efterbehandlas utan kan lämnas som sådan. TKR har god 

vidhäftningsförmåga mot de flesta vanliga byggmaterial. Tack vare sin elasticitet och goda 

vidhäftningsförmåga har denna produkt slagit igenom speciellt vid reparationer av sprickor 

mellan golv- och vägganslutningar, vägg- och takanslutningar samt hörn. Det räcker med ett 

tjugofem millimeter brett behandlat område på respektive sidor om en spricka i normala fall. 

Detta betyder att man kan dölja reparationsarbeten bakom vanliga lister och kan därmed 

undvika dyra målningsarbeten och golvbeläggningsreparationer. (TKR, 2017). 

Blowerproof liquid brush-beläggning är en produkt som importeras av Betton Ab. Det är en 

enkomponents, flytande, elastisk och lufttät beläggning som har god vidhäftningsförmåga 

mot de flesta vanliga byggmaterialen. Speciellt lämplig är den på murade väggar där 

murfogarna ofta är otäta. Blowerproof kan målas med pensel eller rulle precis som vanlig 

målarfärg och är dessutom övermålningsbar. (Blowerproof, 2017). 

 

6 Case Finno skola och daghem 

Finno skola och daghem färdigställdes och togs i bruk år 2002. Byggnaden inhyser både 

skola och daghem. I första skedet koncentrerades undersökningar och reparationsarbeten till 

flygeln där daghemmet är inhyst. I daghemmet jobbar 29 personer och dagbarnen är 97 till 

antalet. Personalen upplevde att inomhusluften var dålig, och orsakat hälsobesvär hos en del 

av personerna med sjukfrånvaro som följd. Som i alla andra dylika fall då det uppstår 

misstankar om inomhusluftproblem görs det en inomhusluftsundersökning. Undersökningen 

beställdes av Sweco Ab, som levererade sin rapport den 26.11.2017. Ur rapporten framgick 

det en del fel och brister som behövdes åtgärdas. Det fanns också en del rekommendationer 

om tilläggsundersökningar samt öppnande av konstruktioner för närmare granskning. 

Swecos rapport baserade sig på oförstörande provning. 

Byggnadens stomme består av pelare och balkar med dels platsgjutna valv och valv med 

håldäck. Ytterväggarna är delvis murade och delvis utfackningsväggar. På södra sidan finns 

det även stålstomme med glaspartier. Marken under grunden består av fast berg. 

 



 20

6.1 Dränering och regnvatten 

En av de första åtgärderna som utfördes var kontroll och filmning av både dräneringsrör och 

regnvattensavlopp. Eerola-Bolagen Ab utförde filmningen i slutet av april. Alla rör filmades 

och dokumenterades. I samband med dokumentationen graderas rören enligt följande: 

1. Rörledningen är hel. 

2. Liten skada, som inte kräver reparation. 

3. Måttlig skada, som kräver en reparation inom nära framtid. 

4. Allvarligt fel, skada som kräver omedelbara åtgärder. 

Fem skador hittades totalt, tre fel i kategori 2 (liten skada) samt två skador i kategori 3 

(måttlig skada). Skadorna ansågs inte som brådskande och kommer att repareras i samband 

med en förestående reparation och ombyggnad av skolgården nästa år. 

 

6.2 Fuktmätning 

Noggrannare fuktmätningar i byggnaden utfördes av Delete Ab under april månad. Alla 

potentiella riskområden samt en del slumpmässigt valda områden mättes med ytfuktmätare. 

Ytterligare utfördes 6 stycken fuktmätningar med borrprovmetoden på sådana ställen som 

klassades som riskområden. Inga förhöjda fuktvärden hittades i någon del av byggnaden. 

 

6.3 Luftläckage 

Det fanns en hel del sprickor i väggar, golv och tak. En del av dessa beror på att byggnadens 

rörelser, där inte alla rörelsefogar planerats på rätt ställe från början. Andra sprickor var av 

typiska slag där olika material möter varandra och uttorkade mjukfogar. Det största 

luftläckagen fanns dock på södra sidan av huset som består av utfackningsväggar. 

Ytterväggen är uppbyggd från utsidan sett med träpanel – luftspalt – vindskyddskiva – 

plåtreglar (ställvis träreglar) och isolering– ångspärr – dubbla lager gipsskivor. Väggarna är 

inte korsskålade på insidan vilket bör observeras. Här hade ångspärren monterats fel och alla 

genomföringar var otäta. 
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Figur 1. Dåligt isolerat samt felaktigt utförd ångspärr.      Figur 2. Smutsig isolering och felaktigt utförd ångspärr. 

På figur 1 syns tydligt hur ångspärren slutar ca 6 cm ovanför golvet. På figur 2 går ångspärren 

ända ner till golvet men är inte tätad i anslutningen mot golvet. På samma bild syns även hur 

luftrörelsen inåt smutsat ner isoleringen. En provbit av isoleringen skickades till 

laboratorium för att kontrollera eventuellt mikrobinnehåll. Smutsen visade sig vara sot och 

damm från den livligt trafikerade vägen i närheten av byggnaden. 

Det fanns även en del brister vad gäller isoleringens utförande. Dåligt tillpassad isolering 

leder till köldbryggor och kan orsaka kondensbildning (figur 3). Byggnaden har många 

vinklar och dessa hörn som bildas är också utsatta områden som dessutom är svåra att isolera 

på ett bra sätt. Detta i kombination med ett slarvigt utförande kan leda till problem (figur 4). 

I innerhörnet (figur 4) saknades vindskyddskivan och detta tillsammans med luftläckage 

orsakat kraftig nedsmutsning av isoleringen. Då sådana kraftiga luftströmmar uppstår 

lossnar det lätt fibrer från isoleringen som blandas med inomhusluften och kan irritera hud 

och andningsorgan hos personer som befinner sig i rummet. 
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Figur 3. Dåligt tillpassad isolering.   Figur 4. Nedsmutsad isolering p.g.a. felaktigt utfört innerhörn. 

Andra riskområden i denna typ av konstruktion är där stålpartier möter träkonstruktioner. 

Stålet har en stor värmeledningsförmåga och det bildas därför lätt kondens i sådana partier 

vintertid. I figur 5 och 6 syns tydliga spår av fukt. Trästommen hade i detta fall torkat men 

för säkerhets skull byttes skadade trädelar ut. 

     

Figur 5. Fuktskadat virke.    Figur 6. Fuktskadat virke och nedsmutsad isolering. 

Figurerna 1-6 är tagna där öppningar av konstruktionen hade planerats. Med resultatet som 

underlag beslutades att alla väggar med denna typ av konstruktion öppnas och repareras. 
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 Nedsmutsad isolering byttes ut, fuktskadade träpartier byttes ut och ny ångspärr monterades. 

Ingen skivning fick utföras förrän ångspärren var granskad och godkänd. Syllar tätades mot 

golv och tak med SikaHyflex -250 Facade varefter ångspärren monterades. Efter ångspärren 

tätades det ytterligare en gång med SikaHyflex mot golv och tak för att säkerställa god täthet. 

I övriga kanter och genomföringar tätades det med ångspärrstejp och butyltejp. Även efter 

montering av gipsskivor tätades alla anslutningar mellan golv, väggar och tak samt 

genomföringar med elastisk massa. 

Det hade varit önskvärt att korsskåla innersidan eftersom eluttag och andra genomföringar i 

en dylik konstruktion alltid är besvärliga att få riktigt täta. Då denna del av byggnaden har 

värmebatterier med vattenburen värme skulle en korsskålning ha inneburit att alla 

värmeledningsrör skulle ha behövt flyttas inåt i rummet. Detta ansågs bli alltför kostsamt i 

förhållande till nyttan och därmed uteblev korsskålningen. 

På den norra sidan där ytterväggarna är murade, och murfogarna ställvis spruckit, påfördes 

ett lager med Blowerproof. Blowerproof är mycket lämpligt på dylika väggar eftersom den 

bildar ett tätt och elastiskt skikt som är övermålningsbart. Ovanpå Blowerproof målades 

väggarna med vanlig inomhusfärg. 

Rörelsefogarnas massa byttes ut där så krävdes liksom silikonfogar i våtutrymmen. Övriga 

sprickor såsom anslutningar mellen golv/vägg och vägg/tak samt hörn tätades med elastisk 

fogmassa. Fönsterkarmarnas lister lossades och fogen mellan karm och vägg tätades med 

Blowerproof. Utomhus förnyades alla elastiska fogar samt glaspartiernas tätning granskades 

och reparerades. 

 

6.4 Ventilation 

Då klimatskalet tätas är det viktigt att kontrollera ventilationssystemet och luftmängderna. 

Lufttrycksförhållandena inomhus förändras då klimatskalet tätats vilket påverkar 

luftflödena. I detta fall gjordes först en granskning av ventilationsmaskinernas, och filtrens, 

skick och kanalernas renhet. Sedan mättes luftflöden både på inkommande och utgående luft 

samt lufttrycksförhållanden. Allt dokumenterades och jämfördes med planerade värden. De 

verkliga värdena höll sig inom givna toleransavvikelser (20 %) mot planerade värden. I ett 

tidigare skede begärdes en lista av daghemmets föreståndare om hur många personer som 

befinner sig i respektive utrymmen. Vid en jämförelse av verkliga antalet personer med 
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planerat antal personer i ett rum konstaterades att det verkliga antalet var betydligt större. 

Planerad luftmängd är 6 liter per person och sekund enligt inomhusluftklass S2, (8 l/pers./s 

fr.o.m. maj 2018), som är den eftersträvade klassen i Esbo stads skolor och daghem. I tabell 

1 syns hur luften per person skiljer sig mellan planerat och verkligt antal personer. 

Tabell 1. Jämförelsetabell 

Rum 
nr. Rumstyp 

In-luft 
(l/s) 

Liter luft/person/sekund 
i förhållande till planerat 

personantal 

Liter luft/person/sekund 
i förhållande till verkligt 

personantal 
196 Grupprum 70 6,36 4,38 
197 Vilorum 70 6,36 2,5 
172 Grupprum 100 6,25 3,85 
162 Grupprum 80 6,15 5 
149 Vilorum 70 6,36 4,12 
147 Grupprum 80 6,15 4,7 
141 Sal 180 6 9 
154 Grupprum 80 6,15 5 

 

Ur tabell 1 kan man utläsa att endast salen uppfyller kraven om man beaktar verkliga 

förhållanden. I rum nummer 197 är det planerat för 11 personer men i verkligheten befann 

sig 28 personer i rummet. För att transportera bort en persons koldioxid från 

utandningsluften räknar man med att det behövs minst 4 liter per sekund tilluft. 

(Sisäilmayhdistys, 2018). I detta fall med en tilluftsförsel på 2,5 liter per sekund så ökar 

koldioxidhalten i rummet mycket snabbt, vilket leder till syrebrist med trötthet samt 

huvudvärk som följd. 

I samarbete med Ingenjörsbyrå Äyräväinen Ab gjordes en utredning om nuvarande 

ventilationssystem kunde effektiveras alternativt byggas om. Av utredningen framkom att 

maskinernas kapacitet utnyttjades till fullo. Genom att minska luftflödet i korridorer och 

andra utrymmen där det endast tillfälligt vistas många personer kan man öka tilluften i 

grupprum och vilorum. Detta kunde ske i begränsad utsträckning eftersom ett högre luftflöde 

ökar ljudet från ventilationen till en alltför hög nivå. Med hjälp av ljuddämpare kunde dock 

en viss effektförhöjning uppnås. Efter slutliga justeringar utnyttjas ventilationssystemet 

optimalt med hänsyn till nuvarande kapacitet.  Följande steg blir att försöka omfördela 

personerna i byggnaden så gott det går, alternativt begränsa personantalet, vilket är på 

daghemsföreståndarens och skolverkets ansvar. 
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För att ventilationssystemet skall fungera enligt nuvarande användarantal krävs en total 

ombyggnad av ventilationen. Alla rör behöver förstoras med i snitt 200 mm samt nya 

effektivare maskiner och ett större maskinrum. Dessutom tillkommer omfattande 

byggnadsarbeten där innertaken måste rivas och byggas om för att nya kanaler skall få plats. 

Takhöjden inomhus räcker till för en ombyggnad och kostnadsberäkningen för en eventuell 

ombyggnad blev 300 000 euro. Byggnadstiden beräknades till 4 månader och under denna 

tid behöver daghemmet tillfälliga utrymmen någon annanstans. 

Projektgruppen har inte befogenhet att besluta om en sådan ombyggnad skall utföras. 

Eftersom skolverket hyr fastigheten av affärsverket är det en förhandlingssak mellan dessa 

parter och stadsfullmäktige ifall en ombyggnad blir aktuell.  

 

6.5 Inomhustemperatur 

Stora glaspartier mot söder har orsakat höga rumstemperaturer speciellt på våren och 

sommaren i delar av daghemmet. Att montera markiser eller andra typer av skuggning på 

fasaden godkändes inte av olika orsaker. Lösningen blev att montera solskyddsfilm på 

glasen. Tidigare problem med dylika solskyddsfilmer har varit att mycket av ljuset stängs 

ute och effekten varit låg. Nu testas en ny typ av film i daghemmet som bygger på 

nanoteknologi. Den är av märket 3M Prestige 70 som är nästan helt genomskinlig och 

släpper igenom 69% av ljuset. Enligt tillverkaren bromsas värmeöverföringen med 50% och 

infrarött ljus minskar med 97%. Responsen från daghemmet om effekten av skyddsfilmen 

har varit positiv under sensommaren och hösten, men det är först till våren som den verkliga 

effekten kan utvärderas. 

 

6.6 Kvalitetskontroll 

Alla skeden under arbetets gång granskades, fotograferades och dokumenterades. Även 

använda material dokumenterades. Dokumenten utformades som ett rumskort så att det i 

framtiden är lätt att ta fram specifika uppgifter för ett visst utrymme. Ytterligare utfördes det 

täthetskontroll med spårgasmetoden i alla utrymmen som blivit tätade, för att försäkra sig 

om att klimatskalets täthet.  
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I projektgruppen ingick även en utomstående arbetarskydds-koordinator som hade det 

övergripande ansvaret för arbetarskyddsfrågor. Hans uppgift var att leda 

arbetarskyddsmöten och göra arbetarskyddskontroller på arbetsplatsen. Detta fråntar inte 

entreprenörernas ansvar för sina respektive skyldigheter. 

Ytterligare kontrollerades renligheten på arbetsplatsen dagligen. Alla saneringar i Esbo stads 

regi skall utföras i renlighetsklass P1 (RT 07-10946, 2008). Detta betyder att rummen 

sektioneras och ventilationen till och från rummet tätas och rummet förses med undertryck. 

Principen är den samma som vid asbestsaneringar. Inget byggdamm tillåts utanför det 

sektionerade arbetsområdet.  

Daghemmet var i bruk under en stor del av tiden som arbetena pågick vilket ställde extra 

höga krav både på huvudentreprenören och projektledningen vad gäller säkerhet och 

renlighet på arbetsplatsen. 

 

6.7 Projektets uppföljning 

Under höstens lopp har det hållits två uppföljningsmöten med projektgruppen och 

daghemmets personal. Enligt personalen har inomhusluften förbättrats och sjukfrånvaron 

minskat. Det kvarstår dock det faktum att det finns flera personer i byggnaden än den är 

planerad för vilket medför en känsla av dålig inomhusluftkvalitet hos några personer. 

Projektgruppen har inte befogenhet att besluta om en ombyggnad av ventilationssystemet 

enligt nuvarande användarantal och därmed avslutades projektet den 30.10.2018. 
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7 Slutdiskussion 

Trots min långa yrkeskarriär inom byggnads hade jag liten kännedom om 

inomhusluftproblemen framtill dess att jag började jobba åt Tilapalvelut för tre år sedan. 

Studierna både i skolan och vid sidan om i kombination med praktiskt arbete och oerhört 

duktiga kolleger har fört mig en bra bit framåt inom detta område. Tidigare erfarenhet från 

både nybyggen och renoveringar är ju förstås till stor fördel då det gäller att förstå och utreda 

orsaken till inomhusproblem. Man skall inte söka en orsak till inomhusluftproblem utan man 

skall söka orsakerna till problemen. Det finns knappast en enda byggnad där det endast 

varit en ensam faktor som skapat problemen.  Det finns mycket att lära sig än inom området 

och både forskning liksom utvecklingen framskrider kontinuerligt. 

Ett av målen med detta examensarbete var att skapa diskussion om begreppet dålig 

inomhusluft liksom att försöka dela med mig av både kunskap och erfarenhet. Vi ska också 

komma ihåg att det som anses vara rätt idag inte nödvändigtvis anses som rätt efter 20 år. 

Ett praktiskt exempel är så kallade fristående luftrenare som installeras i många byggnader 

där inomhusluften uppfattas som dålig. Nu har det visat sig att ur själva reningsprocessen 

uppstår ozon, som kan ge inflammatoriska reaktioner och effekter på lungfunktionen.  

Vad som än orsakar problemen i våra skolor och daghem så är den klart största enskilda 

orsaken ventilationssystemet. I så gott som de flesta fall jag arbetat med så är användarantalet 

betydligt större än det ursprungligt planerade användarantalet. En förklaring till detta finns 

dock. Esbo har en stor inflyttning årligen, invånarantalet stiger med ca 5000 personer per år. 

En stor del är barn som behöver placeras i ett daghem eller skola. Staden har varken 

möjlighet eller råd att bygga nya skolor och daghem i samma takt som inflyttningen sker, 

dessutom hyr skolverket fastigheterna av staden. 

Skolverket som är utsatt för besparingar vill utnyttja hyrda fastigheter maximalt, det vill säga 

2 kvadratmeter undervisningsutrymme per elev som är minimikravet. Dessa ekonomiska 

faktorer gäller säkert i alla kommuner i landet. Ifall att användarantalet skulle begränsas till 

det planerade användarantalet skulle listan på byggnader med inomhusluftproblem förkortas 

betydligt. 

Vad gäller luftläckage och tätningar så skall man komma ihåg att dessa saneringsmetoder 

som nämnts i detta examensarbete inte är eviga. Dessa arbeten utförs endast som en 

förlängning av brukstiden innan en större grundreparation utförs. Man räknar med att en 

dylik tätning håller i 5–10 år. Det gäller även att vara noggrann då man utför tätningar och 
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kontroll av varje arbetsskede är befogat. Tyvärr så misslyckas många saneringsprojekt p.g.a. 

slarv eller okunskap. Rakennuslehti skrev en artikel om ”Tiivistyskorjausten 

epäonnistumisista on otettu opiksi Vantaalla” den 5.2.2016, där det framgår att största delen 

av tätningsprojekten misslyckas. Artikeln baserade sig på 2 olika slutarbeten där utfallet 

studerats. I 9 fall av 11 berodde misslyckandet på felaktigt utfört arbete. (Tompuri V, 2016). 
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