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Abstract: 

This thesis work has been conducted at the Real Estate Department in Halmstad.  

The department consists of a construction/project management-unit and an 

operation/management-unit. 

 

Like many other towns in Sweden, Halmstad has had a long lasting problem with indoor 

environment. Not at least at their preschools. 

 

Today they are constructing from current building regulations. They have learned from negative 

experiences which have occurred in the indoor environment in older buildings. 

 

Focus is now on healthy materials, like low emission value, energy efficiency and optimization of 

the building, but still with soft parameters such as cleaning, interior and choice of materials.  

The fixtures is provides by the real estate department and the furnishings are provides by the 

children and youth administration. Together they are trying to provide a great indoor environment.  

 

I have, together with the real estate department and the children and youth administration of 

Halmstad, investigated how to provide a good indoor environment in the preschools with 

small funds. 

 

In my thesis there is one theoretical part with a questionnaire survey of how the preschool 

staff is experiencing their indoor environment to determine where the problems often start. 

And a practical part with measurements to try and come down to a result that analysis the 

cause of the problems and also to make sure that the ventilation systems are fulfilling 

projected values. 

 

The measurements and the questionnaire surveys was made at Lokes preschool in Frösakull, 

Askens preschool in Oskarström and Gullbrandstorps preschool. 

 

There were some differences between the staff-responses at the three different preschools. 

At Askens preschool they feel that the premises are cleaned poorly. 

At Gullbrandstorps preschool they feel that the indoor-air is bad because they can´t open the 

windows. The only common factor is the problems they have with the noise the children 

makes, which unfortunately is normal and specific for the activity. 

 

The particle measurement shows that Askens preschool is the one with the most particles in 

the indoor-air, which can be the results of poor cleaning och materials that are hard to clean.  

 

The airflow measurements didn´t show any unusual values, at those preschools where the 

measurements went well. 
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Förord: 

Examensarbetet är utfört hos Fastighetskontoret Halmstad kommun. Mätningarna och 

enkäterna är utförda på tre relativt nybyggda förskolor i Halmstad. 

Jag skulle vilja tacka min handledare Gudrun Rundberg på högskolan i Halmstad som hjälpt 

mig under arbetets gång, Torbjörn Andréen, kontaktperson på Halmstad kommuns 

fastighetskontor, Anders Börjesson, kontaktperson på Barn och ungdomsförvaltningen och 

även Johan Persson, Rolf E Andersson och Michel Bengtsson på Sweco systems Halmstad 

som har tillhandahållit ventilationsritningar och lånat mig sin mätutrustning. 

Jag vill även tacka, nu pensionerade, Kjell Andersson på Arbets- och miljömedicinska 

kliniken Universitetssjukhuset i Örebro som bistått med enkäter och referensmaterial. 

Sist men inte minst, ett stort tack till alla vänliga förskolebarn och personal på Lokes, Askens 

och Gullbrandstorps förskola som deltog i enkätundersökningen, mätningarna och som bidrog 

med viktig information under arbetets gång. 

 

 

Amelie Björkman 

Halmstad, Maj 2012 
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Sammanfattning: 

Detta examensarbete har utförts med hjälp av fastighetskontoret i Halmstad kommun. 

Fastighetskontoret består av en byggenhet och en förvaltning- och driftenhet av kommunens 

alla fastigheter. 

Liksom många andra kommuner runt om i Sverige idag, har även Halmstads kommun haft 

inomhusmiljöproblematik på en del förskolor. För skolor och lokaler för barnomsorg 

projekteras ett lägsta uteluftsflöde på 7 liter per person. Ett tillägg på minst 0,35 liter per 

sekund per m
2
 bör dessutom göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än 

människor. 

Idag läggs mer fokus på användandet av sunda material med låga emissionsvärden, 

energieffektivisering i byggnaden. Även mjuka parametrar såsom städning och val av material 

i inredningen övervägs noga. Det finns en gränsdragningen mellan vad som är tillhandahållet 

av Fastighetskontoret och Barn- och ungdomsförvaltningen på förskolorna. Den fasta 

inredningen är Fastighetskontorets och tas fram vid projekteringen av byggnaden ihop med 

arkitekter och verksamheten. All ”lös inredning” beställs av Barn- och ungdomsförvaltningen 

själva. Tanken är att uppnå bästa möjliga inomhusmiljö i förskolan.  

Jag har, med hjälp av Fastighetskontoret och Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad 

kommun, försökt utreda hur man på bästa sätt kan uppnå god inomhusmiljö i förskolan med 

hjälp av små medel. 

I examensarbetet finns en litteraturstudie med en enkätundersökning av hur personalen på 

förskolorna upplever sin inomhusmiljö för att detektera var problemen med inomhusmiljön 

oftast uppstår. Jag har även gjort luftmätningar för att se om ventilationen uppfyller 

projekterade värden. Partikelmätningar har gjorts i specifikt utvalda rum, inrett med mycket 

textilier som kuddhörnor och liknande, på varje förskola. Detta för att detektera hur mängden 

partiklar i rumsluften påverkas vid barnens lek och rörelser.  

 Mätningarna och enkäterna utfördes på Lokes förskola i Frösakull, Askens förskola i 

Oskarström samt Gullbrandstorps förskola. 

Det fanns skillnader i enkätsvaren hos personalen på de olika förskolorna. På Askens förskola 

upplever man att städningen är dålig och på Gullbrandstorps och Lokes förskola upplever man 

instängd dålig luft. Gemensamma faktorn för de tre förskolorna var besvär med buller 

inomhus från skrikande barn, vilket tyvärr är normalt och en del av vardagen specifikt för 

verksamheten. Lokes förskola, med relativt lite textil i inrednigen, upplever större problem 

med buller, dock en lägre partikelhalt än de övriga förskolorna. 

 Partikelmätningen på förskolorna visar också på att Askens förskola är den där flest partiklar 

sprids i luften, vilket kan tyda på sämre städning eller mer svårstädade material som medför 

större alstring av partiklar eller undermåligt ventilationsfilter. På Gullbrandstorps- och Lokes 

förskola finns mycket lite textila material och partikelhalterna var förhållandevis låga men 

personalen på Lokes förskola besvärades dock av en högre bullernivå till följd av detta. 

Luftflödesmätningarna visade att tilluften, på en av förskolorna, ibland var högre i ett visst 

rum och lägre i ett annat men som helhet har ventilationskontrollen varit tillfredsställande. 
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1. Inledning 

 
1.1  Bakgrund 

 

Flera kommuner i Sverige tampas idag med svåra frågor om hälsa och orsaker till de 

hälsoproblem som kan misstänkas ha samband med brister i inomhusmiljön. Symptom som 

slemhinne- och luftvägsirritation, hudbesvär, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och 

trötthet är oftast de som förknippas med dålig inomhusmiljö.  

Dålig inomhusmiljö kan bl.a. bidra till uppkomsten av allergier och luftvägsinfektioner och 

förvärra vissa överkänslighetsreaktioner.  

Uttrycket "sjuka hus" eller ”sick building syndrome”, (SBS) som benämning då personer 

förknippar sina symtom med sin inomhusmiljö, är ett uttryck man bör undvika eftersom 

definitionen är otydlig [1]. I USA används ibland begreppet ”Building related illness” som 

beskriver symptomen som byggnadsrelaterade. De ekonomiska konsekvenser som uttrycket 

för med sig uppskattas till flera miljarder kronor per år. Den samhällsekonomiska vinsten är 

stor om vi kan förbättra inomhusmiljön inte minst i våra offentliga lokaler som skolor och 

förskolor eftersom det är bevisat att daglig exponering av luftföroreningar och allergena 

ämnen i tidig ålder ökar risken att drabbas av astma och allergi. 

Halmstad kommun projekterar idag sina fastigheter utifrån de gällande normer och byggregler 

som finns men med ett riktvärde för energiförbrukning på 50 kWh/m
2
, år. Målet för Halmstad 

kommun är att köpt energi vid nybyggnation ska bli lägre än 50 kWh/m
2
, år. Idag ligger även 

fokus på städning och hygien genom att en hanteringsplan för inomhusmiljöproblem för 

samtliga kommunens förvaltningar håller på att tas fram. 
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1.2  Syfte, målsättning: 

  

Med detta examensarbete vill jag belysa hur god inomhusmiljö i förskolan kan uppnås med 

små medel. Med hjälp av enkätsvaren vill jag analysera vad som besvärar personalen i sin 

arbetsmiljö idag. Genom litteraturstudier och referensobjektet, från min tid som anställd på 

Kommunfastigheter i Falun, kan jag dra slutsatser om vad som fungerar bättre respektive 

sämre inredningsmässigt. Utifrån detta vill jag sedan försöka komma fram till åtgärder och 

förslag på förbättring v inomhusmiljön i stort. 

Målet är att ge en annan, något förenklad bild av vad vi kan göra för att förbättra 

inomhusmiljön på förskolan genom enkla medel och från ett mer samhällsekonomiskt 

perspektiv. 

 

1.3  Omfattning - Begränsningar 

 

Arbetet omfattar 3 förskolor utvalda av Halmstads fastighetskontor och Barn- och 

ungdomsförvaltningen. De är relativt nybyggda, har olika geografisk placering, olika 

uppvärmningskällor och framför allt en samarbetsvillig personal. 

Mätning av projekterat luftflöde har gjorts för att först och främst se till att mängden luft som 

förs in och ut ur byggnaden är den som från början var tänkt vid projekteringen av byggnaden 

och utesluta en dålig luftomsättning. 

Enkäter angående upplevelsen av inomhusmiljö och arbetsmiljö har lämnats till samtlig 

personal. 

Fotodokumentation och personlig analys har gjorts av inredningen på de tre förskolorna. 

Litteraturstudierna tar upp fakta som kan vara bra att känna till då man ska göra mätningar i 

inomhusmiljön och då diffusa hälsobesvär uppstår. Bland annat beskrivs olika hälsobesvär 

som ofta relateras till inomhusmiljön. Jag har även valt att berätta om en förskola i Falun där 

en del av barnen och personalen upplevde diffusa symptom, som ett referensobjekt. Jag 

beskriver även metoden mätning av partiklar i inomhusluft som kan användas vid försök att 

analysera var problematiken kan uppstå och var den är som allra värst. 

 

 Begränsningar: 

Examensarbetet kommer inte att innefatta den psykosociala aspekt som kan ligga till grund 

för upplevd ohälsa och missnöje hos människan. Arbetet kommer endast att innefatta fysiska 

paramterar så som städning, skötsel och drift, det vill säga de byggnadstekniska aspekter som 

har med inomhusmiljö att göra. 
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2. Litteraturstudier: 

2.1 Upplevda hälsobesvär som ofta förknippas med inomhusmiljön. 

”Sjuka-hus-syndromet” innebär att personer själva finner ett samband mellan sina upplevda 

besvär och den inomhusmiljö de dagligen vistas i [1]. Som tidigare nämnts är slemhinne- och 

luftvägssymptom, en känsla av torra ögon, näsa, svalg, hosta, nästäppa eller astma, vanliga 

symptom som kan förekomma hos alla människor. När en ovanligt stor förekomst av dessa 

besvär uppkommer bland dem som vistas inom en och samma inomhusmiljö, får det dock ett 

helt annat fokus. 

Symptom som ofta förknippas med dålig inomhusmiljö kan vara hudsymptom som kan 

innebära rodnad, värmekänsla i ansiktet eller på halsen, torr eller irriterad hud, klåda och 

utslag/eksem. Övriga problem i inomhusmiljön kan vara upplevelsen av obehaglig lukt, torr 

eller dålig luft, instängdhet eller drag, för hög eller för låg rumstemperatur, damm, buller, 

dålig belysning eller städning [1]. Det senare har blivit en allt mer uppmärksammad faktor då 

man insett att damm innehåller lagom stora partiklar vilka effektivt sprider allergener och 

bakterier mellan individer. 

I en artikel, ur den amerikanska tidskriften AS&U från 2003, skriver Mike Kennedy om 10 

sätt att upprätthålla hälsosam inomhusmiljö i skolan. Enligt Kennedy är underhåll av golvet, 

hälsosamma sanitetsutrymmen, regelbunden städning av lokaler, inomhusluftens kvalitét, 

förhindrad uppkomst av mögel, ljusinsläpp, god akustik och att undvika lättflyktiga organiska 

föreningar, VOC (volatile organic compound), de sätt som upprätthåller en god 

inomhusmiljö. 

Med underhåll av golv menar han att, eftersom det idag är bevisat att en heltäckningsmatta 

gör sig bättre i en skolmiljö på grund av akustik och komfort, krävs också att dessa mattor 

underhålls på rätt sätt. De bör dammsugas och man bör torka upp vatten snabbt från mattorna 

för att undvika att de blir fuktmättade. Det är också viktigt att ha större dörrmattor placerade i 

entréer för att få bort de mesta av grus och jord som kommer med skorna utifrån. 

Kennedy menar att genom att se till att sanitetsutrymmen som omklädningsrum och toaletter 

på skolorna hålls rena och fina kan uppfattningen om skolan gynnas i allmänhet. I en 

opinionsundersökning kom det fram att över 20 % av studenterna på en skola undvek 

sanitetsutrymmen eftersom de kändes smutsiga och att det kändes osäkert att vistas där. 

Genom schemalagd städning och desinfektion kan bakteriespridning undvikas. Rutiner för hur 

de olika ytorna på skolan skall underhållas och genom att hela tiden utbilda städpersonal och 

fastighetsskötare inom den senaste teknologin, utrustningen och säkerhetssteg kan ett effektivt 

fastighetsunderhåll upprätthållas och utvecklas. 

Inomhusluftens kvalité är av största vikt, enligt Kennedy, eftersom elever, som oftast är barn, 

fortfarande utvecklar sina andningsorgan och deras immunförsvar inte är lika effektivt som en 

vuxens. När de andas får de i sig eventuella toxiner. Det är därför rekommenderat att städa 

fastigheten regelbundet och ventilationen bör ha ett tillfredsställande luftflöde.En kritisk del 

av luftkvalitéten för just skolor är att förhindra uppkomsten av mögel. Det är ett stort problem 

i dåligt underhållna byggnader som kan leda till allvarliga hälsoproblem hos personal och 

elever. Därför bör skolan åtgärda eventuella läckage och torka ut fukt från kondensation, hålla 
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god temperatur och fuktighet i lokalerna och utföra regelbundet underhåll av 

ventilationssystemen. 

VOC, lättflyktiga organiska föreningar som lätt förångas i rumstemperatur, som kan finnas i 

målarfärg, lim, bindemedel och möbler bör undvikas i största möjliga mån. Samtidigt är det 

viktigt att god ventilation upprätthållas för att så mycket som möjligt vädra ut emissioner från 

lokalerna [11]. En människa andas in ca 10 000 liter luft per dygn. För att bakterier skall 

kunna transporteras i luft krävs en död partikel med viss storlek. En normal människa bär på 

ca 0,5 kg bakterier vilket innebär ca ett antal på 100 miljarder [12]. 

En studie vid Umeå universitet följde upp patienter (majoriteten 92 % av de svarande var 

kvinnor) med byggnadsrelaterade besvär. Patienterna fick besvara en enkät som gavs ut under 

1986-1998. Vanligaste symtom var trötthet, ögonirritation och hudrodnad i ansiktet. 

Besvärens intensitet minskade över tid men hälften hade fortfarande besvär efter 7 år, trots 

byggnadstekniska åtgärder, alternativt hade de slutat på sin dåvarande arbetsplats [2]. 

Det krävs ett systematiskt arbete för att klargöra problem i inomhusmiljön. Som arbetsgivare 

är man ansvarig för att utreda eventuella problem i arbetsmiljön, fastighetsägaren är ansvarig 

för sina bostäder och man har möjlighet att vända sig till kommunens 

miljöskyddsmyndighet[1]. Det är därför viktigt för fastighetsägare, inom privat och offentlig 

sektor, att det upprättas en handlingsplan för att tidigt starta en process där de personer som 

bor eller arbetar i fastigheten involveras. Dokumentation av processens gång är viktigt för att 

kunna gå tillbaka och se vad som tidigare gjorts i fastigheten om problem uppstår i framtiden. 

Det är svårt att utreda skador och fel i en fastighets konstruktion. Det finns inga typiska brister 

att leta efter men potentiella brister kan vara exempelvis emissioner från material, dålig lukt, 

mögel och bakterier. 

Då mätningar i inomhusmiljön utförs händer det ofta att resultaten av komplicerade mätningar 

av mikroorganismer eller kemiska ämnen misstolkas. Oftast finns inga normal- eller 

riktvärden och resultaten hamnar inom ett normalintervall. Mätningar i inomhusmiljön kan 

inte användas som underlag för bedömning av hälsofrågor vilket gör att luftmätningar sällan 

är motiverade om det inte finns misstanke om att just ventilationen är bristfällig[1]. Istället 

bör, då ett problem uppstått, en inspektion göras där hela den fysiska byggnadens 

konstruktion gås igenom för  utseluta konstruktionsfel eller att problematik uppstått till följd 

av konstruktionsfel exempelvis fuktproblem, mögelpåväxt etc. samt i framtiden, i tidigt skede, 

dvs. vid projektering av ny byggnad förhindra att samma konstruktionsfel uppstår igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hur uppnår vi god inomhusmiljö i förskolan idag? 
 

12 
 

2.2  Partiklar i inomhusmiljön 

 

Miljöbalken, socialstyrelsen och arbetsmiljölagen ställer krav på inomhusmiljön. Några av 

delmålen i Sveriges lagstiftning har bland annat varit att alla fastigheter ska ha en 

dokumenterad och fungerande ventilation samt att människans hälsa inte skall påverkas av 

inomhusmiljön från och med år 2020. Frågor om ventilation regleras bland annat i 

Arbetarskyddstyrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot 

luftföroreningar, (AFS 2000:3), Arbetarskyddstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

arbetsplatsens utformning, (AFS 2009:2) [8]. 

Boverket gav den 2 maj 2011 ut nya föreskrifter med tillhörande allmänna råd om 

funktionskontroll (BFS 2011:16, OVK 1) [17]. 

Luften i förskolor och skolor är ofta orsaken till att allergiska besvär ökar och underhålls. 

Orsaken till detta är de höga halter allergen som sprids med dammet från till exempel kläder 

och saker vi för med oss hemifrån. Ett kritiskt allergen är allergen från djur som ofta följer 

med i kläder och hår[12].  

Partiklar finns i damm och dess storlek och tyngd avgör hur länge den stannar i luften innan 

den sjunker till golvet. För en partikel av storlek 100 mikrometer, som bildas vid exempelvis 

mekanisk nötning och slitage, tar det cirka 2 sekunder att falla 1 meter, 10 mikrometer tar det 

cirka 3 minuter. Partiklar av storleken 1 mikrometer, som uppkommer vid exempelvis trafik 

och energiproduktion tar det cirka 4 timmar. Partiklar av storleken 0,1 mikrometer, som 

exempelvis tobaksrök, tar det cirka 6 dagar. Partiklar av virus och tobaksrök hör till de finare 

fraktionerna medan sandkorn och mögelsporer hör till de större[5]. När människor rör sig i 

rummet och ventilationen är igång så förblir de allra minsta partikelstorlekarna luftburna. De 

större fraktionerna kan virvla upp i luften igen då personer exempelvis sätter sig i soffor, leker 

med gosedjur eller kuddar där dammpartiklar fäst sig i tyget eller då barnen leker på golvet 

som på till exempel en förskola. 

Generellt har man sagt att det är de mycket små partiklarna, < 1µm, som är farligast ur 

hälsosynpunkt. Av denna storlek är partiklar från sot vid förbränning av kol, olja och äldre 

dieselbilar. Dock har det på senare år visat sig vara tvärt om. Det är istället de stora 

fraktionerna som vägdammspartiklar som ger akuta effekter av astma [13]. Vid hjärtsymtom 

är det dock de små partikelfraktionerna som ger större effekter eftersom dessa är så små att de 

kan transporteras in i hjärtat och levern via blodet efter att ha kommit ner i lungorna. 

Inom yrkesmedicin delas partiklar ofta in efter funktionell storlek: 

 IPM – inhalable particulate matter. Inhalerbara partiklar som kommer in i mun och näsa.  

 TPM – thoracic particulate matter. Partiklar som kommer ner torakalt, dvs. som passerar 

struphuvudet och vidare in i bröstkorgen.  

 RPM/RSP – respirable particulate matter/respirable suspended particles. Respirabla 

partiklar. Den del av TPM som kommer ner i de gasutbytande delarna av lungan[5].  

 

Partiklar kommer främst in i byggnaden via uteluften alltså via vädring och via 

ventilationssystemet. Flera epidemiologiska studier har visat ett starkt samband mellan 
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utomhusluftens partiklar och antalet sjuka i hjärt- och kärlssjukdomar vilket har lett till att den 

inom EU idag finns en norm för hur hög halt luftburna partiklar det får förekomma i 

utomhusluften. Sedan 2005 gäller att årsmedelvärdet av masskoncentrationen av partiklar inte 

får överskrida 40µm/m
3
[4]. 

Koncentrationen av luftburna partiklar i inomhusluften beror i huvudsak på partikelhalten 

utomhus, hur mycket utomhusluft som tillförs innemiljön, generering av partiklar inomhus 

samt anordningar och aktiviteter för att få bort partiklarna. Viktigt är alltså: 

 Partikelhalter inomhus 

 Luftbehandlingssystem, ventilationsfilter 

 Penetration genom klimatskalet 

 Intransport via öppningar (öppna fönster och dörrar) och brukare 

 Person- och djurtäthet 

 Uppvirvling av sedimenterat damm 

 Aktiviteter och processer som genererar partiklar 

 Nybildning av partiklar 

 Städning 

Människor påverkas olika av mängden, storleken och förekomsten av skadliga ämnen som 

fäster på partikelns yta. Det finns ingen norm eller riktlinje för hur höga halter partiklar det får 

finnas i inomhusluften idag trots att den moderna människan idag spenderar nästan 85 % av 

sin tid inomhus, men en god regel är att ha så låga halter partiklar i luften som möjligt. Hur 

man uppnår dessa lägre halter är idag mycket mer uppmärksammat än det var för ett par år 

sedan. Idag vet vi att textilier och vissa material inte är lämpade att använda på en förskola 

eller skola då allt fler barn blir överkänsliga eller lider av astma. Även om det från 

arbetsmiljöverkets sida idag inte finns några riktlinjer specifikt för verksamheter har det ändå 

uppstått ett helt nytt tänk kring inredning och städbarhet från förvaltningarna inom 

kommunerna.  

Idag utvärderar vi inomhusmiljön oftast genom enkäter om hur människor upplever 

luftkvaliteten i sin inomhusmiljö. För att vi ska kunna förbättra inomhusmiljön i sin helhet 

krävs också mer konkreta metoder. Tyvärr finns inte tillräckligt noggranna mätinstrument och 

mätmetoder att tillgå för att mäta och hitta de specifika partiklar i luften som faktiskt orsakar 

besvär med hälsan. 

Mikroorganismernas betydelse för de symtom som förknippas med dålig inomhusmiljö är inte 

klarlagd. Från andra miljöer (t ex hantering av möglig spannmål) vet man att en hög halt 

svampsporer i inandningsluften (10 miljoner sporer/m3 och högre) kan orsaka lungförändringar 

och i vissa fall feber. Dessa besvär förväntas inte uppkomma vid vistelse i fuktskadade byggnader 

där halten av sporer i luften brukar vara några hundra per m3, dvs. av samma storleksordning som 

i miljöer utan fuktproblem och ofta lägre än vad som kan uppmätas utomhus under sommar och 

höst. Vid rivningsarbete i mögelbeväxt byggnadsmaterial kan besvärande exponering för 

mögelsporer uppkomma varför det i dessa fall ofta är motiverat med avskärmning eller andra 

åtgärder för att undvika spridning [1]. 
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2.3 Ventilationssystem i Halmstads kommuns förskolor: 

 

 

 Figur 2.2.1.  FTX-system. Bilden är tagen från Energimyndigheten.se 

Beskrivning av bilden: Frisk luft (Tilluft) tas in, Nr 1. Den kalla luften värms i en 

värmeväxlare, Nr 2, med hjälp av den varma rumsluften som är på väg att lämna huset 

(Frånluft). Uppvärmd tilluft fördelas i huset, Nr 3. Den förorenade frånluften tas ut från kök 

och badrum, Nr 4. Oftast finns en separat kanal från köksfläkten eftersom det annars kan 

samlas fett i värmeväxlaren vilket medför brandrisk. Nr 5, frånluften som har avgett sin 

värme till tulluften i värmeväxlarenfortsätter ut och lämnar byggnaden.  

 

I Halmstads kommuns förskolor förekommer mest FTX-ventilation, det vill säga frånluft och 

tilluftsventilation med värmeåtervinning. Backatorpets förskola i Snöstorp är ensamt med endast 

Från-och tilluftsventilation. Lärkans förskola i Getinge har Frånluftsventilation.  

Halmstads kommun använder F7-filter, även kallat finfilter, som standard. Ju högre siffra desto 

bättre avskiljningsgrad. Dessa filter byts 1 ggr/år eller vid för stort tryckfall, oftast på hösten. 

Halmstads kommun har stora problem med att fukt tränger in och når filtren. Ett tyvärr 

ofrånkomligt problem på västkusten.  

Luftflödet projekteras för 10 l/s och person. Principen för hur tilluften tillförs lokalerna är 

omblandande 

Intagsgaller sitter antingen i vägg eller i tak på en tillräckligt hög höjd för att exempelvis undvika 

att snö tränger in under vintern.  

Avluften sitter på taket och skjuts rakt upp. Man använder sig även av friskluftsspjäll som stänger 

när aggregatet står still eller frysrisk uppstår i värmebatteriet.  Samma sorts filter används i både 

tilluft och frånluft.   

Värmeåtervinning i dessa FTX-system kan ske i tre varianter.  

 Roterande värmeväxlare har bäst verkningsgrad, dock med nackdelen att besvärande lukt 

kan överföras från frånluft till tilluft. 

 Korsströmväxlare, med lite sämre verkningsgrad. Tekniskt möjligt att det läcker igenom 

luft, dvs. det är inte 100 procentigt. Används oftast i kök och kemisalar. 
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 Batteriväxlare har vätskeburen återvinning. Något sämre verkningsgrad. Kräver inte att 

man har från- och tilluftsaggregaten i samma rum. 

Värmebatteriet är oftast vätskeburet men det finns något enstaka el-drivet värmebatteri i 

kommunen.  

Fläktarna var förr remdrivna men dessa byttes under 90-talet ut mot direktdrivna fläktar med 

frekvensomformare på grund av att tekniken är både bättre och billigare. Remmarna till fläktarna 

slets ut och fick bytas ut och slitaget hamnade dessvärre i inomhusluften som smuts.   

 

Ventilationssystemets Kanalsystem och don rensas vad 3:e – 6:e år 

2.3.1 Behov av filterbyte 

Enligt Sven-Ingvar Petersson, driftingenjör på Halmstad kommuns fastighetskontor, använder 

man i Halmstad kommuns FTX-system Påsfilter av typen F7. Detta gäller dock endast de 

aggregat som installerats de senaste 8-10 åren i Halmstad kommun. Filtren byts minst 1 gång 

per år och det görs vanligtvis i september då pollensäsongen är över. Filtren är långa och 

energieffektiva och det är fler påsar på samma ram. 

Forskare vid Arbets- och miljömedicin, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala 

Universitet, har utvecklat ett testsystem för att studera fysiologiska förändringar i näsans och 

ögonens slemhinnor som framgångsrikt har använts för att studera hälsoeffekter av 

innemiljön. Det kom fram att eleverna under perioder med gammalt filter hade besvär från 

ögon och hals och dessutom problem med nästäppa dubbelt så ofta som under perioder med 

nytt filter. Enligt denna studie byts filter generellt alltför sällan och efter fel schema [10]. 

Studien visade även att filterlösa ventilationssystem kan innebära hälsomässiga fördelar men 

även problem om utomhusluften innehåller partiklar. I en skolsal med filterlöst system 

upplevdes luften som fräschare och eleverna kände mindre trötthet och huvudvärk. 

Forskning visar dock att mängden partiklar i inomhusluften inte beror på hur 

ventilationssystemet är utformat. I klassrum är eleverna och deras aktiviteter den dominerande 

källan till partiklar [10]. 
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2.4  Olika sätt att ventilera en byggnad 

 

2.4.1 Deplacerande ventilation 

Deplacerande ventilation eller ”undanträngande ventilation” är den äldsta 

ventilationsprincipen man kan åstadkomma utan fläktar. Sedan mitten av 70-talet har 

deplacerande ventilation börjat användas i allt större omfattning. Med deplacerande tilluftsdon 

tillförs tilluft i golvnivå, med låg hastighet och några grader kallare än lokalluften. Detta 

innebär att deplacerande tilluft ”flyter ut” över golvet. Den varma och förorenade svetsplymen 

stiger tillsammans med uppvärmd lokalluft upp mot taket som exempelvis den varma 

utandningsluften från personalen. 

Tillförsel av undertempererad luft med låg hastighet innebär att omblandning med lokalluften 

minimeras.  

Det effektiva luftutbytet är betydligt högre för deplacerande än för omblandande ventilation. 

För att deplacerande ventilation ska fungera måste det finnas utrymme för den förorenade 

luften att stiga till rumshöjd. Luftrörelserna uppkommer genom densitetsskillnaden mellan 

tilluft och rumsluft.  
Närzonen är det minsta avståndet man kan vistas intill donet utan dragförnimmelse och bestäms av 

donets egenskaper, luftflöde samt undertemperatur. I Sverige definieras närzonen olika mellan 

tillverkare varför man bör beakta detta när man jämför don av olika konstruktion och fabrikat [22]. 
 

 

2.4.2 Omblandande ventilation 

Vid omblandande ventilation blåses tilluften från högt placerade don, utanför vistelsezonen, 

snett nedåt med en hastighet på flera meter/sekund. Detta ställer krav på tilluftsdonens 

effektivitet avseende inblåsningshastighet och inblandning av rumsluft. En ökning av 

inblåsningshastigheten medför en ökning av ljudnivån. Dagens krav på ljudnivå kan därför 

begränsa donens effektivitet. På vägen mot golvet blandas friskluften med den omgivande 

lokalluften och hastigheten sjunker samtidigt som tilluften successivt blir mer förorenad. 

Samtidigt närmar sig temperaturen lokalluftens. 

Omblandande ventilation blir relativt lite påverkad av yttre omständigheter och kan användas 

for såväl uppvärmning som kylning.  
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2.5 Ett referensobjekt 

”Guldstigen förskola” i Falun. 

Under mitt år som biträdande förvaltare för Kommunfastigheter i Falu kommun 

uppmärksammades förskolan Guldstigen mycket i media. Några av barnen och även en del 

personal hade fått diffusa hälsobesvär i form av hosta, röda fläckar på öron, svullna öron och 

läppar, utslag på händer och kinder mm. Dessa besvär lindrades, enligt föräldrarna till barnen, 

då de kom hem från förskolan. 

Guldstigen är byggd under 1993. Den byggdes med FTX-ventilationssystem och deplacerade 

don. Uppvärmningssystem är fjärrvärme som distribueras via golvvärmen ut i rummen. 

Frågan som ofta uppstår vid ventilation med deplacerade don är om sedimenterade partiklar 

på golvet dras med i tilluften och bidrar till att de följer med i inandningsluften. Det är dock 

visat att risken för att golvdamm virvlar upp under normala förhållanden är liten, däremot kan 

människan själv virvla upp ultrafina partiklar. På en förskola med deplacerade don, med små 

barn som andas in mer frekvent än vuxna och där barnen leker på golvet infinner sig alltså en 

större exponeringsrisk. 

Skyddsombudet på förskolan beslutade efter ett tag att stänga den avdelning där det gick flest 

barn med de uppkomna hälsobesvären och man flyttade in på en annan avdelning medan 

kommunen anlitade en saneringsfirma som gick igenom konstruktionen. Dock utan att hitta 

någon orsak. 

När avdelningen öppnades igen återkom hälsoproblemen för barnen och personal igen. 

Tillslut tog kommunfastigheter hjälp av en inomhusmiljökonsult som gjorde en 

partikelmätning och dokumentation av konstruktionen och inredningen. 

Vid utredning av inomhusmiljön framkom att de material i inredningen som förskolan för 

tillfället hade, såsom textil-soffor, kuddar, gardiner, dukar, överbelamrade förrådsutrymmen 

och materialförråd, stod och samlade på sig oerhört mycket partiklar i form av damm.  

Undvik möbler och mattor som samlar damm. Släta material är bra och lätta att rengöra. 

Möbler bör gå att flytta och ha ben så att det enkelt går att städa under dem. Avtagbara 

tvättbara överdrag på kuddar m.m. kan vara praktiskt [15]. 

Efter en rensning i materialförråden från alla diverse ”onödiga” saker och en storstädning av 

lokalerna där även möbler byttes ut mot möbler i mer lättstädade material och möblerade i 

syfte att underlätta för städpersonalen, minskade partikelmängden och därmed också det 

damm som kunde virvla upp kring de lekande barnen.  

Tillsammans med skolkontoret i Falun fick skyddsombudet hjälp att ta fram ny och 

genomtänkt inredning. Det finns idag inga verksamhetsspecifika riktlinjer från 

Arbetsmiljöverkets sida, förutom skriften ”Arbetsplatsens utformning” som gäller generellt 

för alla verksamheter. Därmed blev det ett projekt utifrån eget engagemang och tänk kring 

städbarhet och allergianpassning från skolkontoret och skyddsombudets sida. Bland annat 

köptes nya, mer lättstädade soffor in och klädfack som separerade barnens kläder från 

varandra. Skohyllor till både barn och personal och entrémattorna som byts ut varje vecka. 
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Om detta fick någon egentlig effekt för de barn som visade sig ha symtom är oklart eftersom 

familjerna erbjöds plats på annan förskola och de flesta av dessa familjer flyttade sina barn 

frivilligt.  

Efter storstädning, ommålning, byte av möbler och rensning av förråd öppnade förskolan igen 

och sedan dess har det inte uppstått några nya inomhusmiljöproblem. Skyddsombudet har 

idag bytt arbetsplats efter att ha fått erbjudande om att börja arbeta på en nybyggd förskola i 

närheten av Guldstigen förskola. 
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3. Beskrivning av förskolorna 

 

3.1 Allmänt 

 
Första objektet för mina mätningar var Lokes förskola i Frösakull/Fammarp, (Bild 

3.1.1), byggd 2010-2011. Mätningarna är gjorda i tillbyggnaden som ligger i direkt 

anslutning till den gamla förskolan. Den är ritad av Liljewalls arkitektbyrå, vvs är 

projekterad av Sweco systems. Förskolan har omblandande ventilation. Värmekällan 

är en pelletspanna gemensam med Frösakullskolan och distributionssystemet är 

vattenburen golvvärme. 

                                                          

 
 

Bild 3.1.1 Lokes förskola i Frösakull/Fammarp tagen från Halmstads kommuns 

hemsida 
 

 

Gullbrandstorps förskola, (Bild 3.1.2). Byggd 2009-

2010. Även denna är ritad av Liljewalls arkitektbyrå 

och vvs är projekterat av Sweco systems. Den har 

omblandande ventilation och värms upp av en 

bergvärmepump i kombination med vattenburen 

golvvärme. Rumsytorna är stora och förskolans 

avdelningar har en gemensam matsal/uppehållsrum 

med en generöst tilltagen takhöjd.  

 

 

 

 

 

 

 

    Bild 3.1.2 Gullbrandstorps förskola  
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Tredje objektet var Askens förskola i Oskarström, (Bild 3.1.3). Byggd 2006-2007. Belägen på 

en något svårbebyggd tomt. Ritad av Tengbom arkitektbyrå och vvs är projekterat av Sweco 

systems med omblandande ventilation. Förskolan värms upp utav en gaspanna och har 

vattenburna radiatorer..                                          

 

Bild 3.1.3 Askens förskola i Oskarström tagen från Halmstads kommuns hemsida 
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3.2  Dokumentation av inredning: 

På Astma- och Allergiförbundet menar man att ett lättstädad lokal ofta är ett bra sätt att 

minska allergirisker. Dammsamlande ytor och material ställer till det för astmatiker, därför 

har astma och allergiförbundet tre tips när det gäller textilier. Undvik många filtar och tyger 

som samlar damm, förvara barnens leksaker i lådor som är lätta att göra rent samt se till att 

mattor, soffkuddar och sofföverdrag tål att tvättas i 60 grader [13]. 

På de olika förskolorna togs ett antal fotografier för att jag sedan skulle dokumentera 

inredningen både i rummet där partikelmätningen utfördes och på avdelningen i sin helhet 

 

 

Lokes förskola: 

På den avdelning jag gjorde min partikelmätning går idag ca 

13 barn i åldrarna 1-3 år.  

Avdelningens inredning i helhet:  

 Sparsamt med möbler 

 Bord och stolar i lättstädade material med ytor   som 

är lätta att torka av. 

 Stora ytor i lokalerna 

 Någon textilmatta, gardiner 

 

                                                                                                                  

                                                                                                    Bild 3.2.1 Lokes förskola, 

 

I Vilrummet/lekrummet för partikelmätningen: 

 Mycket kuddar i bomullstyger. 

 Ett antal mjukisdjur i plysch 

 Madrass i hörna 

 Soffa med textilkuddar 

 

                                                                                 

 

                                                                                      

                                                                                        Bild 3.2.2 Kuddhörna Lokes förskola, 

                                                                                        rum nr 139, se ritning bilaga 7 
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Gullbrandstorps förskola: 

På den avdelning jag gjorde min partikelmätning på går idag ca 21 barn i åldrarna 3-5 år.  

Avdelningens inredning i helhet: 

 Väldigt lite textilier – inga gardiner (förutom i personalrum) 

 Stora lättavstädade golvytor 

 Högt i tak 

 Stolar och bord i lättstädade material. De är alltså lätta att torka av. 

 Leksaker i trä eller plast – knappt några mjukisdjur    

 

  

                                                

 

 

 

                                                                              

 

                                  Bild 3.2.3 Matsal/allaktivitetsrum Gullbrandstorp fsk 

                                   

I vilrummet/Lekrummet för partikelmätningen:  

 Matta - textil 

 Trä möblemang - bord och stolar lätt 

avtorkningsbara ytor 

 Klossar 

 Papper (teckningar uppsatta på väggen) 

 

 

 

 

 

 

                                                         Bild 3.2.4 Vilrum/Lekrum Gullbrandstorps förskola, 

                                                              rum nr 137, se ritning bilaga 8 
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Askens förskola: 

Den avdelning jag gjorde min partikelmätning, går idag ca 21 

barn mellan 2-5 år gamla. 

Avdelningens inredning i helhet:  

 Mycket saker på avdelningen, men golvet är nästintill 

fritt från saker förutom någon textilmatta.  

 Där finns gardiner och soffor med kuddklädsel  

 Bord och stolar av lättstädat material (lätta att torka 

av).                                               

 

                                                                                                                    

                                                                                                      Bild 3.2.5 Askens Förskola  

                                                                                                                                                               

Lekrummet där partikelmätningen utfördes: 

 Textilier av blandade material som ylle, syntet och 

bomull finns i de olika kuddar, tyger på väggar, 

gardiner, matta som finns i rummet 

 Barnleksaker i backar av plast 

 Madrass i hörna 

 Trä stolar och träbord 

 

 

                                                                                   

                                                                                   Bild 3.2.6 lekrum på Askens förskola  

                                                                                        rum nr 127, se ritning bilaga 9                                                                                                                                          
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4. Utförda mätningar och enkätundersökning 

Luftflödesmätning med varmtrådsanemometer enligt metod : 

Vid luftflödesmätningen placerades anemometerns sticka inuti stosen. Känseltråden på 

stickan skall vara placerad så att den hamnar i mitten av stosens diameter, (se figur 4.1). 

Stosen placeras sedan tätt runt frånluftsdonet för att kunna mäta hastigheten och flödet på en 

riktad frånluftsström. Mätningen är utförd enligt ” Mätning med stosförsedd anemometer” 

(metod B3).[7] 

Vid mätning av lufthastigheten i den stora tilluftskanalen och frånluftskanalen borras ett hål 

för mätstickan till anemometern i ventilationskanalen. Stickan placeras i kanalen på samma 

vis som i stosen. Sedan lyfts stickan i ca 8 olika höjd-nivåer ut ur eller ner mot röret i kanalen 

för att kunna ge ett medelvärde på lufthastigheten. I kanaler med dimension på 200-250 krävs 

ca 8 mätnivåer, större kanaldimensioner kräver ca 10 mätnivåer. Mätningen är utförd enligt 

”punktvis hastighetsmätning med varmtrådsanemometer (metod A31 Cirkulärt tvärsnitt)”.[7] 

Enligt VVS AMA får avvikelsen från det föreskrivna luftflödet inte vara större än 15 % 

inklusive mätfel. 

Exakta mätningar kan inte utföras så för att beräkna det sannolika mätfelet säger VVS AMA 

att följande formel skall användas: 

M = √( m1
2
 + m2

2
 + m3

2
)                                                                                 (4.1) 

 

M = Sannolikt mätfel [%] 

m1 = Instrumentfel [%] 

m2 = Metodfel [%] 

m3 = Avläsningsfel [%] 

 

Utrustning: Luftflödesmätningar utfördes med hjälp av lånad utrustning från både Halmstad 

högskola och Sweco Systems, figur 4.1.  

Utrustningen bestod av: 

- Anemometer  

- Stos 

- Borrmaskin.  

- Slangar 

- Partikelmätare 

De uppmätta värdena stämdes sedan av med projekterat värde enligt ventilationsritningar för 

varje förskola. 

Högskolan i Halmstads utrustning kräver att man multiplicerar stosens area med hastigheten 

för att få fram luftflödet. 
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Figur 4.1 Till vänster: Stos (Sweco) för mätning av frånluftsflöde. 

 Till höger: Anemometer (Sweco) för utläsning av frånluftsflöde och tilluftsflöde 

 

Partikelmätning: 

Partikelmätningen utfördes i ett rum på varje förskola som var antingen ett vilrum eller 

lekrum och med ungefär samma area. Första mätningen gjordes då inga barn vistats i rummet. 

Andra mätningen gjordes då ca 5-6 barn fanns i rummet och lekte. 

Mätningen gjordes i enminuts intervaller 5 gånger, både då rummet var tomt och då barn var i 

rummet, så att ett medelvärde kunde beräknas. Detta efter rekommendation av Sweco systems 

Halmstad.  

Det finns två intervall att mäta partiklar med denna mätare. 0.3 – 0.5 µm och 0.5 – 0.7 µm. 

Dessa partikelstorlekar är lättast att mäta och mätaren är inställd på dessa intervall. Detta 

betyder dock inte att mätinstrumentet faktiskt mäter de partiklar som egentligen är skadligast 

för hälsan utan ger mer en indikation på hur mycket partiklar som finns och sprids i rummet. 

Finns de stora partikelfraktionerna finns också de mindre fraktionerna [20]. 

Dokumentation av saker och inredning i varje rum skedde vid 

mättillfället. Inredningen fotograferades samt utfördes 

stödanteckning av olika material. 

 

Utrustning: Partikelmätaren utlånades av Sweco systems, figur 

4.2. Mätningen gjordes både 14/3-15/3 år 2012, tidig förmiddag 

 

 

 

                                                                                                          Figur 4.2 Partikelmätare 
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Enkätundersökning: 

Örebroenkäten är en enkät som sedan många år använts för att utreda problem med 

inomhusklimatet. Enkäten var av versionen som är inriktad mot förskolan. Utfallet redovisas  i 

så kallade ”ros-diagram” som möjliggör relevant jämförelse med andra grupper som använt 
samma enkät.  

Efter att ha gjort luft- och partikelmätningar, delade jag, enligt överenskommelse med 

förskolechefen för varje aktuell förskola, ut ca 5-6 enkäter var på de tre utvalda förskolorna 

och bad personalen att under en veckas tid besvara enkäten. Insamling skedde v 17 år 2012 

varpå sammanställning och analys utfördes under veckan som följde. 

För att enkäten skall ge ett tillförlitligt resultat ska den helst besvaras av ca 20 personer per 

arbetsplats. I detta fall har samtlig personal på avdelningarna besvarat enkäten. Dock är denna 

grupp för liten.  

Jag har utgått från majoritetssvar och analyserat efter referensmaterial som jag erhållit från 

Kjell Andersson på arbets- och miljömedicinska kliniken vid universitetssjukhuset i Örebro. 

Resultaten är analyserade av mig personligen utifrån detta referensmaterial. 
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5.  Resultat 

5.1 Luftflödesmätningar: 

5.1.1 Lokes förskola: 

Luftflödesmätningen på Lokes förskola utfördes 2/3 - 2012. I de flesta rum stämmer 

mätningarna av frånluftflöde överens med det projekterade luftflödet enligt 

ventilationsritningarna, se bilaga 1.  

Uppmätt frånluftsflöde stämmer överens med projekterat frånluftsflöde. 

Vid kontroll av luftflöde är det vanligast att mätningar görs i de rum som är belägna längst ut i 

ventilationskanalerna, som i detta fall var arbetsrum, allrum/vilrum och personalrum, samt de 

mest centralt belägna rummen, som i detta fall är skötrum och BWC. [21] 

TABELL 5.1. Kontroll av projekterat luftflöde i respektive rum på Lokes förskola mot 

relationsritningar från Sweco systems daterade 2010-08-23 

Mätställe Uppmätt 
Frånluftsflöde 

Proj. Frånluftsflöde 

Arbetsrum  26 l/s + 26 l/s 50 l/s  

WC 20 l/s 20 l/s  

Personalrum 30 l/s + 30 l/s 60 l/s  

Förråd 20 l/s 20 l/s  

BWC 20l/s 20 l/s  

BWC 20l/s 20 l/s  

Kök 20l/s 20 l/s  

Allrum/vilrum 24 l/s + 26 l/s 50 l/s  
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Mätningar av det totala tilluftsflödet och frånluftsflödet i kanalerna i teknikrummet på Lokes 

förskola. Mätning av totala tilluften och frånluften på Lokes förskola gjordes i 4 olika spjäll. I 

de 2 tilluftkanalerna och de 2 frånluftskanalerna. 

Tryckfall mäts med hjälp av två slangar som kopplas mellan anemometern och kanalens 

spjäll. Kanalen och spjället är försedd med en etikett som avslöjar spjällets k-faktor även 

kallad ”Atkinson friktion faktor” som är ett mått på motståndet mot luftflöde av en kanal. 

Atkinson friktionsfaktor representeras av symbolen k och har samma enheter som luftens 

densitet [16] 

Tilluften räknas sedan ut med hjälp av en formel: 

q=√P x k                                                                          (5.1) 

q = luftflödet (l/s) 

P = mättrycket (Pa), (injusteringstrycket) 

k = k-faktorn som finns märkt på spjället alt. i donet 

Formeln läses: Flödet är lika med roten ur trycket multiplicerat med k-faktorn. 

På tilluftsdonets insida finns en klistrad lapp med två olika kanaldimensioner som var och en 

ger en viss k-faktor. 

Rätt k-faktor fås genom att titta på kanalens dimension som står på ventilationsritningen och 

sedan läses rätt k-faktor från tilluftsdonets insida.  

I de stora ventilationskanalerna finns endast en k-faktor på en klistrad lapp på spjället. 

TABELL 5.2 Kontroll av det totala projekterade tilluftflödet respektive frånluftsflödet på 

Lokes förskola mot relationsritningar från Sweco systems daterade 2010-08-23 se bilaga 1. 

Mätställe Beräknat till- respektive 
Frånluftsflöde för varje 
spjäll mha formel 4.1 

Proj. totalt till- respektive 
frånluftsflöde i kanalerna 

Spjäll 1 Frånluft 
K = 110, P = 25 Pa 

550 l/s 
 

 

  940 l/s 

Spjäll 4 Frånluft 
K = 130, P = 23 Pa 

619 l/s 
 

 

   

Spjäll 2 Tilluft 
K = 70, P = 43,5 Pa 

462 l/s  

  870 l/s 

Spjäll 3 Tilluft 
K = 60, P = 107,3 Pa 

621 l/s  

 

Kommentar: Total frånluft i byggnaden är 1169 l/s och total tilluft i byggnaden är 1083 l/s 

vilket medför ett undertryck i byggnaden. Skillnaden 86 l/s, som är fullt godkänd, kommer in 

genom otätheter i fasaden och/eller fönster.  



Hur uppnår vi god inomhusmiljö i förskolan idag? 
 

29 
 

På Lokes förskola råder kompenserade tilluftsflöden för att få balans. Det vill säga att något 

don i ett rum ger mer tilluft för att kompensera för ett don i ett annat rum som ger mindre 

tilluft. Värdena avviker inte mycket från det projekterade men anledningen till avvikelsen kan 

vara att under injusteringen har OVK-kontrollant upptäckt att detta behövs.  

Anledningen till att ventilationsflödena är kompenserade kan vara läckage i kanalerna [21]. 

Tillåten läckfaktor i kanalerna får enligt AMA 09 vara högst 0.06 l/s, m2  

5.1.2 Gullbrandstorps förskola: 

Luftflödesmätningen på Gullbrandstorps förskola utfördes 2/3-2012. Uppmätt frånluftflöde 

stämmer överens med det projekterade luftflödet enligt ventilationsritningarna.  

TABELL 5.3. Kontroll av projekterat frånluftflöde i respektive rum på Gullbrandstorps 

förskola mot relationsritningar från Sweco systems daterade 2009-05-29. 

Mätställe Frånluftsflöde Proj. Frånluftsflöde 

Konferensrum  32 l/s + 28 l/s 60 l/s OK 

Personalrum 32 l/s + 33 l/s 60 l/s OK 

Personalrum 30 l/s + 30 l/s 60 l/s OK 

P. WC 20 l/s 20 l/s OK 

BWC 20l/s 20 l/s OK 

HWC 20l/s 20 l/s OK 

 

Här gjordes mätning av tilluften i två don på motsatt sida av förskolans stora 

matrum/uppehållsrum.  

T.don 1: Trycket uppmättes till 3,5 Pa och k-faktorn var 16.7 vilket gav flöde 31 l/s 

T.don 2: Trycket uppmätte till 3.1 Pa och k-faktorn var 26.4 vilket gav flödet 46,5 l/s 

Tilluftflödet räknades ut med hjälp av formeln för tilluftsflöde, se formel 5.1.  

 

TABELL 5.4 Kontroll av projekterat tilluftflöde i respektive rum på Gullbrandstorps förskola 

mot relationsritningar från Sweco systems daterade 2009-05-29, se bilaga 2. 

Mätställe Uppmätt tillluftsflöde Proj. Tillluftsflöde 

Arbetsrum  31 l/s 40 l/s 

Ateljé 46,5 l/s 60 l/s 
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Kommentar: Tilluftsflödet på Gullbrandstorps förskola är, enligt beräkning, sämre än vad som 

är projekterat. Den beräknade skillnaden kan bero på: 

A) Handhavande fel vilket gett felaktigt avläst tryck från anemometern. 

B) Att donet är injusterat för att ge mindre tilluft för att kompensera för ett intilliggande rum 

som kanske ger mer tilluft. 

C) Att för få tilluftsdon kontrollerats vid min mätning på förskolan. För att få en bättre bild av 

hur det faktiskt ser ut borde fler don kontrollerats. (Dock fann jag detta svårt eftersom 

tilluftsdonen sitter alldeles för högt för att jag skulle kunna nå dem vid tillfället för mätning). 

5.1.3 Askens förskola:  

Luftflödesmätningen på Askens förskola utfördes 9/3 2012. Eftersom denna anemometer 

endast kan utläsa lufthastigheten i m/s krävs en multiplicering med stosens cirkulära inne-area 

för att kunna utläsa luftflödet i m3/s. Mätningen är gjord med Halmstad högskolas utrustning. 

Vid mina uträkningar så har jag räknat med stosarean 0,006 m
2
. 

TABELL 5.5. Kontroll av projekterat frånluftflöde i respektive rum på Askens förskola mot 

relationsritningar från Sweco systems daterade 2006-05-24, se bilaga 3. 

Mätställe Frånluftsflöde m/s x 

m2 

Proj. frånluftsflöde 

1. Personalrum 57 l/s 

 

63  l/s   

3.Skötrum 

 3  don 

 

65 l/s 

 

90  l/s  

4. BWC 15.6 l/s 

 

                  21 l/s  

5. BWC                   15.6 l/s 

 

21 l/s  

6. Skötrum 

   3 don 

81 l/s 90 l/s  

 

Kommentar: Frånluftsflödet på Askens förskola avviker från de projekterade värdena med 

mellan 75-90% av de projekterade flödena. Differenserna kan bero på: 

A) Handhavande fel utav Halmstad högskolas mätutrustning 

B) Att ventilationen är dåligt injusterad 

C) Stort filtertryckfall, för litet totalt frånluftflöde 

(Ingen mätning av tilluften är gjord på Askens förskola eftersom de flesta tilluftsdon satt för 

högt upp för att kunna nås utan längre stege.) 
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5.1.4 Felanalys 

Sannolikt mätfel vid luftflödesmätningen: 

Exakta mätningar kan inte utföras så för att beräkna det sannolika mätfelet säger VVS AMA 

att följande formel skall användas [7]: 

M = √( m1
2
 + m2

2
 + m3

2
)
1/2                                                                                                                           

(4.1) 

  

m = Sannolikt mätfel [%] 

m1 = Instrumentfel [%] 

m2 = Metodfel [%] 

m3 = Avläsningsfel [%] 

m1: 

”Varmtrådsanemometrar kan ofta, vid hastigheter över 1 m/s uppvisa slumpmässiga mätfel 

på ca 3 %. Instrument som kalibreras uppvisar helt naturligt fel p.ga kalibreringsmetodens 

ofullkomlighet. Är i detta fall varmtrådsinstrumentet kalibrerat mot en utrustning med ett fel 

av 2 % blir sannolika felet:   

m1 = (3
2
+2

2
) = 3,6 % ”. [7] 

m2: 

”För mätmetod B1 framgår att metodfelet m2 = 5 % inom noggrannhetsområde 1, se kap 8.1 

för ytterligare information”. [7] 

m3: 

”Avläsningen av instrument sker med varierande noggrannhet bl.a beroende på instrumentets 

skalindelning. Logartimiska eller andra olinjära skalor kan inom vissa hastighetsområden ge 

avläsningsfel på 3 % eller mer. Är avläsningsfelet 0,1 m/s vid ett avläst värde 3,5 m/s blir  

m3 = 3 % ”.[7] 

mm: 

Det sannolika mätfelet beräknas således som: 

mm = (3,6
2
 + 5

2 
+ 3

2
)
1/2

 = 6,8 % dvs ca 7 %  

Detta betyder att det uppmätta värdet på luftflödet får fela inom ett intervall på +/- 7 %.  

Lokes förskola: 

Uppmätta frånluftsflöden stämmer helt överens med projekterade värden. 
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Gullbrandstorps förskola: 

För det uppmätta tilluftflödet som avvek markant från den projekterade värdet, dvs i Ateljén 

(där uppmätt värde var 46,5 l/s) får det uppmätta frånluftflödet som mest variera +/- 3,3 l/s 

dvs mellan:  

43,2 l/s - 49,8 l/s 

 

Askens förskola: 

För det uppmätta tilluftflödet som avvek ”mest” markant från den projekterade värdet, dvs i 

Skötrummet (där uppmätt värde var 65 l/s) kan det uppmätta frånluftflödet som mest variera 

+/- 4,55 l/s dvs mellan:  

 60,45 l/s – 69,6 l/s 

 

Man bör se till helheten vid luftflödesmätning och injustering. En ny mätning, alltså en 

ytterligare kontroll av luftflödena, bör göras och därefter eventuellt en ny injustering av 

ventilationssystemet på alla tre förskolorna. Detta eftersom de uppmätta tilluftsflödena på 

Lokes och Gullbrandstorps förskola var avvikande från de projekterade tilluftflödena och 

frånluftsflödet på Askens förskola avvek från projekterat frånluftsflöde [21]. 

(En tabell över tillåtet intervall för de uppmätta frånluftsflödena för Askens förskola finns 

som Bilaga 10.)  
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5.2 Partikelmätning: 
 

Mätaren kan ställas in att mäta partiklar från storlek 0.3 – 0.5 µm eller 0.5-0.7µm. 

Mätningen i det lägre intervallen gjordes inte vid Askens förskola.  

För att kunna jämföra alla förskolorna med varandra gjordes jämförelsen av mätningarna med 

partikelstorlek 0.5 - 0.7µm först då inga barn fanns i rummet: 

TABELL 5.6 Medelvärde av partikelmätning då inga barn vistats i rummet 

Förskola Partikel mätning 

medelvärde 

Asken 4594.8 

Gullbrandstorp 3695.2 

Loke 3949.2 

 

Asken visar ett 24 % högre värde och Gullbrandstorp ligger på 7 % högre värde än vad Lokes 

förskola gör. Även om partikelmängderna inte skiljer sig åt speciellt mycket. 

TABELL 5.7 Medelvärde av partikelmätning då barnen vistas i rummet under mätning. 

Förskola Partikel mätning 

medelvärde 

Asken 9931.4 

Gullbrandstorp 4669.8 

Loke 8562.6 

 

Då barnen vistas i rummet under mätningen stiger partikelmängden. Här ökar 

partikelmängden markant på Askens och Lokes förskola men inte så drastiskt på 

Gullbrandstorps förskola. Mängden ökar med hela 220 % mer partiklar än vad som var innan 

barnen kom in i rummet på Askens förskola, 230 % mer på Lokes förskola och 120 % mer på 

Gullbrandstorps förskola. 

På Lokes förskola är barnen i åldrarna 1-3 år gamla och vid mättillfället ville de helst inte ha 

dörren stängd till rummet vilket resulterade i att denna öppnades vid ett flertal tillfällen då 

barnen gick ut ur rummet på grund av nervositet eller ängslan. Detta kan ha medfört att större 

mängder partiklar sprids i rummet och partikelmängden blev högre. Detta resulterade i att det 

blev som om ytterligare en person var inne i rummet. Samtidigt satt några av barnen i 

kuddhörnan och lekte under tiden vilket inte barnen på de andra förskolorna gjorde vid 

mättillfället. Även detta kan ha resulterat i ett högt värde på partikelmängden för Lokes 

förskola.  
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Eftersom luftflödesmätningen gjordes innan partikelmätningen och i andra rum än vad 

förskolepersonalen ansåg var bäst lämpade för just partikelmätning kan inte luftflödet för det 

specifika rummet redovisas mer än i projekterat värde. På Lokes förskola är rummet för 

partikelmätning projekterat till 60/60 l/s, tilluft/frånluft. För Gullbrandstorps förskola är 

rummet projekterat för endast tilluft: 50 l/s. För Askens förskola är rummet projekterat för 

endast tilluft: 83 l/s. (Ventilationsritningar för respektive förskola finns som bilagor). 

5.2.1 Analys partikelmätning: 

Partikelmätning är något som många inomhusmiljökonsulter drar sig för att göra i praktiken. 

Detta eftersom den endast ger en indikation på att partikelmängden ökar då barnen är inne i 

rummen och för att det inte finns några gränsvärden för hur mycket partiklar som får finnas i 

ett rum. Hur mycket partiklar som finns i ett rum beror, förutom på vad som finns i rummet, 

på vad barnen för med sig in i rummet i till exempel kläder och hår. 

Uppvärmningssystem för två av förskolorna, Gullbrandstorp & Lokes, är golvvärme och för 

Askens förskola är det vattenburna radiatorer. Värmekällan och inredningen i rummen 

beskrivs i kapitel 3. Askens förskola har relativt mycket överluftsdon. Tilluftsdon finns i de 

stora vinkelrummen och luften förs ut genom överluftsdon till nästa rum. Partiklarna följer 

således med ut genom överluftsdonen in i nästa rum. Även rummet för partikelmätningen på 

Gullbrandstorps förskola har tilluftsdon och luften förs ut via överluftsdon till nästa rum. 

Detta ger en långsam process för luftutbytet. 

Rummet för min partikelmätning på Lokes förskola har både frånluftson och tilluftsdon. 

Det finns likheter mellan rummen som är utvalda för partikelmätningen. De är alla ungefär 

lika stora till ytan. Det är ett litet rum som används antingen som vilrum eller lekrum. Alla tre 

rummen har stora fönster och inredning enligt kapitel 3.2. Det fanns fler textilier och textila 

leksaker i rummet på Askens förskola än i rummen på de andra två förskolorna.  

Gullbrandstorps förskola har en väldigt sparsam inredning överlag och hade inte mycket 

textila leksaker, dynor eller kuddar, medan de båda andra rummen hade en liten kuddhörna 

med dynor för att sitta i och exempelvis läsa böcker eller vila på. Se kapitel 3.2.  

Med mätningen vill jag visa hur valet av inredning kan påverka hur mycket damm och 

partiklar som sprider dig i rummet då barnen vistas där och hur mycket som redan finns i 

rummet. Genom att beakta materialval och noggrann städning av rummen kan 

partikelmängderna minska drastiskt. Partiklar är, som tidigare nämnt, en bakteriebärare och 

orsaken till spridning av allergena ämnen mellan människor. 
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5.3 Enkät:  

Ur enkätsvaren kan man utläsa att personalen på de tre relativt nybyggda förskolorna upplever 

sin arbetsmiljö/inomhusmiljö något olika, även om det självklart också finns gemensamma 

synpunkter. 

5.3.1 Enkätanalys Lokes förskola, se bilaga 1 och 4: 

På Lokes förskola tycker man inte att man besväras speciellt av en dammig och smutsig miljö. 

Däremot är de besvärade av torr, instängd och dålig luft. De anser att rumstemperaturen 

varierar mycket men den är anses för låg överlag. Något de själva klagade på då jag var där 

var att de inte hade någon termometer att själva läsa av temperaturen från. Man har ibland 

besvär som trötthet, tungt huvud, täppt och irriterad näsa.. Luftkvaliteten upplevs som olika i 

olika rum. Den fysiska arbetsmiljön och lokaltillgången anses vara bra. 

5.3.2 Enkätanalys Gullbrandstorps förskola, se bilaga 2 och 5: 

På Gullbrandstorps förskola saknas vädringsmöjligheter och då upplevs en instängd, torr och 

dålig luft. Nuvarande besvär som trötthet, tungt huvud, huvudvärk, heshet/torrhet samt täppt 

och irriterad näsa är överrepresenterade. Den fysiska arbetsmiljön i stort anses vara bra samt 

lokaltillgången beskrivs som mycket bra eller bra, vilket vittnar om att personalen, i stort, 

trivs på sin arbetsplats. 

5.3.3 Enkätanalys Askens förskola, se bilaga 3 och 6:  

På Askens förskola upplever man drag, variation i temperaturen, för låg temperatur, torr luft 

och obehaglig lukt som besvärande faktorer. Damm och smuts skrivs bero på att det sällan 

görs någon storstädning på förskolan. Upplevelsen av drag gör att luften aldrig känns instängd 

eller dålig. Luftkvaliteten beskrivs som bra och det finns ingen lokal med sämre luft inne 

tycker de.  Trötthet, klåda/ irritation i ögon, tungt huvud, huvudvärk och 

koncentrationssvårigheter är nuvarande besvär som personalen skriver att de har och de 

relaterar många av dessa symtom till sin arbetsmiljö. Trots detta är upplevelsen av buller lägre 

än för referenspopulationens. En del upplever även att de fått allergiska besvär under det 

senaste året. Allmänt anser personalen att deras fysiska arbetsmiljö i stort är acceptabel och att 

lokaltillgången är acceptabel. Ett något mer negativt svar än de övriga förskolorna. 

5.3.4 Enkätanalys utifrån referensmateria, se bilaga 4,5,6:  

Ser man till referenspopulationen från Kjell Anderssons referensrapport och frågan om 

nuvarande besvär, så kan man se att få personal på Halmstad kommuns tre förskolor klagat på 

illamående och yrsel än vad referenspopulationen gjort [6]. Samtliga har klagat något mer på 

koncentrationssvårigheter.  

Buller var ett större problem på Lokes förskola än på Gullbrandstorps och Askens förskola. 

Gullbrandstorp och Lokes förskolepersonal har klagat mer på irriterad, täppt eller rinnande 

näsa medan samtliga förskolors personal klagat över huvudvärk i större utsträckning än vad 

referenspopulationen gjort, se bilagor. 

Vad dessa besvär personalen på Lokes-, Askens- samt Gullbrandstorps förskola har kan bero 

på är svårt att fastställa. Det är ett känt faktum att Halmstad kommun är av stort behov av fler 



Hur uppnår vi god inomhusmiljö i förskolan idag? 
 

36 
 

förskolor och förskoleplatser idag i och med det ökande barnantalet i kommunen. Antalet barn 

i förskolan fortsätter att öka. Hösten 2011 var 472 200 barn i Sverige inskrivna i förskolan. 

Det är en ökning med drygt 14 000 barn jämfört med 2010.[9]   

Idag är barnantalet på varje avdelning för högt i förhållande till antal personal som behövs, ca 

20 barn per grupp och grupp personal vilket Barn och ungdomsförvaltningen i Halmstad har 

som mål att minska till ca 17,5 barn per grupp. Just de stora barngrupperna på 

förskoleavdelningarna idag kan ha vara en av anledningarna till symtom som huvudvärk, 

trötthet och tungt huvud personalen känner av. 

På Askens förskola upplever man att det är mer dammigt och smutsigt än på de övriga 

förskolorna i undersökningen och det påstås att det sällan gör någon storstädning trots att 

städrutinen på de tre förskolorna är densamma enligt Barn- och ungdomsförvaltningen och 

följer avtalet enligt SOSFS 1996:33, Socialstyrelsens allmänna råd om städning i skolor, 

förskolor, fritidshem. På Askens förskola finns generellt mer saker och textilier och lokalerna 

känns inte lika ljusa och rymliga 
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6 Slutsats: 

Det här examensarbetet har innehållit olika moment som försöker mäta luftkvalitén i de tre 

förskolornas inomhusmiljö. Jag har försökt visa hur dessa tre olika förskolor ser ut idag och 

hur deras inomhusmiljö upplevs av förskolepersonalen som vistas där dagligen kontra hur det 

ser ut rent tekniskt. Med hjälp av mitt referensobjekt ”Guldstigen förskola” vill jag visa hur vi 

bör kunna minska partikelmängden som huvudmoment genom att använda sig av möbler och 

inredning av lättstädade material, mindre textilier och textila leksaker. 

De slutsatser man kan dra från arbetet är först och främst att det inte är speciellt lätt att mäta 

inomhusmiljö – om det ens är möjligt.  Frågeställningen hur uppnår vi en god inomhusmiljö i 

förskolan idag, får inget konkret svar i mitt arbete, men det ger en indikation vart 

kommunerna bör lägga fokus och utreda vidare för framtiden, vilket genom mitt arbete har 

visat sig vara på rätt injusterat flöde och tillräckligt luftflöde, städning, färre textila material i 

inredningen och på bullerdämpande åtgärder på förskolan. Det gäller att hitta en balans 

mellan partikelalstring och bullerdämpande åtgärder i form av textilier.  

Inredningen på förskolorna i Halmstad kommun beställs helt genom Barn- och 

ungdomsförvaltningen som numera försöker att minska på textilier generellt. Typexempel är 

Gullbrandstorps förskola. Soffor med tvättbar klädsel och flexibla lösningar med exempelvis 

madrasskåp som kan användas som vanliga skåp vid behov beställs numera. Viktigt är 

lättstädade ytor och material i stolar och bord samt att kläder och skor hängs upp i klädfack 

där barnens kläder inte kommer i kontakt med varandra. 

Personalen på de tre förskolorna kopplar en del av sina nuvarande besvär till just sin 

arbetsmiljö. Det kan vara så att de ökande barngrupperna inom förskolan i Halmstad kommun 

medför en bullrig miljö som ger trötthet, tungt huvud och huvudvärk. Dock var besvär med 

buller mindre hos dessa tre förskolors personal än hos referensgruppen i örebroenkäten. Idag 

projekteras för ett antal nya förskolor i Halmstad kommun utefter det behov som politikerna 

sett öka drastiskt de senaste åren. 

Sättet att bygga förskolor på utvecklas hela tiden. Åtgärder behövs speciellt i äldre 

konstruktioner, som på exempelvis Guldstigen, där god inomhusmiljö kan uppnås genom så 

enkla medel som ordentliga städrutiner och nytt ”inredningstänk”.  

Det har också visats sig lönsamt att inte använda för mycket textila material i inredningen på 

förskolan. Textilier samlar damm och alstrar partiklar som kan följa med inandningsluften och 

orsaka besvär med bakteriespridning. Nackdelen är tyvärr de problem med buller som detta 

genererar.  
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Bilaga 7. Ventilationsritning Lokes förskola. 

Rummen där luftflödet är uppmätt är gulmarkerade på ritningen.  
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Bilaga 8. Ventilationsritning Gullbrandstorps förskola. 

Numrerade punkter är punkter för luftflödesmätning. 
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Bilaga 9. Ventilationsritning Askens förskola. 
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Bilaga 10.  Tabell 4.5 från kap 4.1.3 samt ny tabell över de tillåtna intervallen för 
frånluftsflödena på Askens förskola enligt felkalkylering 7 % från kapitel 4.1.4. 

Mätställe Uppmätt 

Frånluftsflöde 

m/s x m2 

Proj.  

frånluftsflöde 

1.Personalrum 57 l/s 

 

63  l/s   

3.Skötrum 

 3  don 

 

65 l/s 

 

90  l/s  

4.BWC 15.6 l/s 

 

                  21 l/s  

5.BWC                   15.6 l/s 

 

21 l/s  

6.Skötrum 

   3 don 

81 l/s 90 l/s  

 

Mätställe mätfels  

intervall 

frånluftsflöde 

Proj. frånluftsflöde 

1.Personalrum  53 - 61l/s 

 

63  l/s   

3.Skötrum 

 3  don 

 

60,5 – 69,6 l/s  

  

 

90  l/s  

4.BWC                   13,9 – 16,7 l/s                   21 l/s  

5.BWC                   13,9 – 16,7 l/s 

 

21 l/s  

6.Skötrum 

   3 don 

75,3 – 86,7 l/s 90 l/s  
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