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Sammanfattning  

Rapporten har som uppgift att ge en inblick i underhåll av ventilationsanläggning och val av 

luftfilter i lufttransportvägen, i ett utrymme som ombesörjer kontorslokaler.   

Rapporten innefattar en allmän beskrivning av obligatorisk ventilationskontroll, 

klassifikationer på luftkvalité samt luftfilter enligt standarder.  

Undersökningar har utförts i angivet utrymme för att visa hur man går till väga vid val av 

klassifikation på luftfilter. Egna mätningar på inne- och utomhusluften med avsikt att mäta 

koldioxidhalten har utförts.  Även intervjuer med öppna frågor, för att få en känsla om 

upplevelsen är godkänd inomhus och systemet underhålls på rätt sätt. En tabell redogör för 

olika luftfilter (enbart Camfils). 

Resultat och slutsats baseras på en diskussion från angivet utrymme. Vilket leder fram till att 

ett luftfilter på tilluften som tar upp mindre partiklar skulle kunna göra en förbättrad skillnad i 

lokalen. På frånluften önskas ett filter med minimal energiåtgång. Underhållet i angivet 

utrymme håller god kvalité och en rekommendation att bibehålla samma tidsintervall ges.  

 

Nyckelord: ventilationsanläggning, underhåll, luftfilter, standarder, koldioxidhalt 

  



 

 

  



 
 

Abstract  

The purpose of the rapport is to give insight in the maintenance of ventilation systems and the 

type of air filter used in the airflow, concerning commercial buildings. 

 

The rapport consists of a general description of the regulation “Obligatorisk 

Ventilationskontroll”, air quality classifications and air filters of the right requirements. 

 

Within the given space, the research has been carried out in order to show how the 

classifications of the air filters should be chosen. Investigations regarding the amount of 

carbondioxide both indoors and outdoors have been carried out. Furthermore, we did 

interviews with open questions in order to really get a feeling of the experience indoors and 

find out if the systems are maintained the right way. All the different air filters are presented 

in a table (only Camfils). 

 

Results and conclusions are based on a discussion regarding a given space. The outcome of 

that is an air filter with an airflow towards it, which takes in smaller particles, which would 

really improve the environment in the building. Regarding the airflow away from the air 

filter, a filter with minimal energy consumption is requested. The maintenance in the given 

space meets the requirements for good quality and a recommendation to maintain the same 

time frame is given. 
 

 Key words: ventialtion system, maintenance, air filter, requierments, carbondioxide  

  



 

  



 
 

Nomenklatur 

S-ventilation = Självdragsventilation. 

F-ventilaton = Fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda. 

FT-ventilation = Fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda. 

FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning. 

FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning. 

Pa = Pascal  

CO₂ = Koldioxid 

CO = Kolmoxid 

NO₂ = Kväveoxid 

SO₂ = Svaveldioxid 

PM₁₀ = Mått för partiklar 

VOC = Volatile Organic Compound 

Ø = Diameter 

µ = Mikro, 10ˉ³ 

%RF = Relativ fuktighet 

ºC = Temperatur i grader Celsius 

PBL = Plan och ByggLagen 

PBF = Plan och ByggFörordningen 

OVK = Obligatorisk VentialtionsKontroll 

KTH = Kungliga Tekniska Högskolan 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Luftkvalitén inomhus ställs det krav på i dagens fastigheter. I lufttransportvägen filtreras 

luften både på tilluft och frånluft. Det finns en mängd olika klasser på filter som beskrivs i 

Svensk-Europeiska standarder. Valet av filter beror på luftkvalitén utomhus och önskad 

kvalité inomhus. Underhåll av ventilationsanläggning bör ske med jämna mellanrum för 

bibehållen optimering av funktion och kvalité.  

 

Det finns en mängd liknande filter på marknaden som håller samma standardiserad klass men 

skiljer sig något åt i tryckfall och energiåtgång.  

 

Bravida AB i Norrköping ställer frågan vilket luftfilter samt underhåll av 

ventilationsanläggning som skulle vara optimalt för ett befintligt aggregat på Koppargatan 

15, 602 23 Norrköping. 

 

Genom en allmän beskrivning för förståelse av luftkvalité, flertalet mätningar på 

partikelhalter (främst koldioxid), intervjuer med tekniskt ansvariga och brukare till 

fastigheten samt en jämförelse mellan olika filter söks svaret till problemformuleringen.  

 

 

 

  



 
 

1.1.1 Vad är ett luftfilter? 

En barriär i luftflödet som har uppgiften att samla upp någon eller några partiklar under 

luftflödets väg. Det kan vara ett mekaniskt eller kemiskt filter beroende på filtrets ändamål. 

Kemiska filter tar i regel upp mindre partiklar än mekaniska. Vilka material luftfiltret är 

uppbyggt av är helt beroende på uppgift och tillverkare.  

Ett luftfilter måste vara godkänt av Europa standard EN779:2012 för att få finnas på dagens 

marknad. Det finns tre indelningar i standarden beroende på hur små partiklar filtret kan 

filtrera bort från luften. Grov-, medium- och finfilter. Ref. tabell nedan.  

 

Figur 1. Filterklass enligt EN779:2012 
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1.1.2 OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll 

Den utförs för att öka förutsättningarna för ett bättre inomhusklimat i byggnader där folk 

vistas.  

Regler finns PBL och PBF och föreskrifter finns utfärdade av boverket i form av en 

regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK.  

Obligatorisk ventilationskontroll finns för att bland annat bidra till att uppnå det nationella 

miljökvalitetsmålet God Bebyggd Miljö (som finns att läsa mer på boverkets hemsida). 

Några av målen som God Bebyggd Miljö har är att människor inte får utsättas för skadliga 

luftföroreningar, ljudnivåer, radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 

Det är en obligatorisk kontroll, lagstadgad sedan 1991, som skall utföras med ett mellanrum 

på tre eller sex år beroende på vilket typ av byggnad det är. Byggnadens ägare har som 

ansvar att se till att en OVK blir utförd. Man kontrollerar att inomhusklimatet är av godkänd 

kvalité och fungerar som det ska. Utförandet måste ske av en funktionskontrollant som är 

sakkunnig och innehar ett certifikat som utfärdats av ett certifieringsorgan (söker man dessa 

kontrollanter finns de att hitta online, bland annat på boverkets hemsida). Kontrollanten fyller 

i ett protokoll och checkar av krav som måste uppfyllas för en godkänd kontroll. Detta 

protokoll bör finnas tillgängligt hos kommunens byggnadsnämnd och uppdateras vid varje 

tillfälle. Också skall ett intyg att kontrollen har utförts med signatur, datum den utfördes, 

nästa tillfälle den skall utföras samt skall intyget och protokollet sättas upp väl synligt i 

byggnaden. Den första OVK utförs innan ventilationssystemet tas i bruk första tillfället.  

 

Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall 

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande 

byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år 

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt 

personalutrymmen och kontor i industribyggnader och 

liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år 

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt 

personalutrymmen och kontor i industribyggnader och 

liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år 

En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation. 

Endast en första installationsbesiktning innan 

systemet tas i bruk. Ingen återkommande 

besiktning. 

 

 

 



 
 

 

Praktiskt utförande: 

- Stäng av aggregat 

- Kontrollera täthet på filter 

- Fyll i protokoll och skriv med eventuella brister. Lämna detta till byggnadens ägare 

och skicka till byggnadsnämnden. 

- Skriv ett intyg med dagens datum och datum på nästa tillfälle det skall utföras. Skriv 

med vilka system som har besiktigats. 

- Kontrollera att varsamheten är densamma från början 

 

Kommunens roll: 

- Veta vilka fastigheter utifrån register som behöver utföra en OVK 

- Arkivering och bevakning av OVK 

- Förelägga fastighetsägaren vid utebliven OVK 

- Åtgärd, förbjuda byggnadens ägare att bruka fastigheten 

- Tillhandahålla äldre protokoll vid förfrågan 

 

Vad man kontrollerar varje OVK tillfälle: 

- Att ventilationssystemet är fritt från föroreningar som skulle kunna spridas i 

byggnaden 

- Att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga och ligger på sin plats 

- Att ventilationssystemet fungerar på rätt sätt 

- Att egenskaperna och funktionen på ventilationssystemet överensstämmer med 

föreskrifter som gällde när systemet första gången brukades (första gången 

kontrolleras att systemet stämmer med föreskrifterna) 

- Att ge förlag på förbättringar och energieffektivisering av ventilationssystemet som 

inte medför försämrat klimat inomhus (Vilket byggnadens ägare avgör om någon 

förändring skall utföras). 
 

Finns det fel och brister på systemet skall dessa finnas med i protokollet. Byggnadens ägare 

har som ansvar att se till att dem åtgärdas omgående. 

Kommunens byggnadsnämnd ansvarar över att fastighetsägaren sköter sin byggnad med att 

regelbundet utföra OVK och åtgärda eventuella brister och fel. Skulle fastighetsägaren 

missköta att utföra regelbundna OVK eller inte åtgärda eventuella fel och brister kan 

byggnadsnämnden förelägga (beordra) ägaren att sköta sina uppgifter. Dock finns det inget 

krav i varken Plan och bygglagen eller Miljöbalken som säger att inskickad OVK måste 

godkännas av byggnadsnämnden. Och inget krav att byggnadens ägare har skyldighet att 

skicka in protokollet till byggnadsnämnden utan det sistnämnda ansvaret ligger på 

funktionskontrollanten. 
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Tiden mellan tillfällena för OVK ansvarar fastighetsägaren för att ventilationssystemet 

uppfyller angiva krav och att underhållning sköts med hänsyn till hygien och hälsa såsom 

rengöring av kanaler och byte av filter. Även att de tekniska egenskaperna i systemet 

fungerar. Detta är ett krav som står i bygglagstiftningen.  

Om en brukare upplever inomhusklimatet otillfredsställande har denne rätt till att begära 

prövning av inomhusklimatet, men beslutet kan avslås av byggnadsnämnden till 

fastighetsägarens fördel. 

Även andra regelverk än det om funktionskontroll av ventilationssystem kan vara aktuella vid 

genomförandet av OVK. Det finns regler som är direkt inriktade på den verksamhet som 

bedrivs i byggnaden, till exempel regler i miljöbalken och regler om arbetsmiljö. 

  



 
 

1.1.3 Klassificering av luft 

SS-EN 13779 är en Svensk Europeisk standard som bestämmer vilken typ av kvalité luften 

har och redogör med rekommendationer hur man uppnår en högre kvalité. Syftet att följa 

denna standard är som vi nämnt tidigare att skapa och bibehålla ett hälsosamt inomhusklimat. 

Kvalitén på utomhusluften delas in i tre olika kategorier ODA 1, 2 och 3. I dessa kategorier 

ingår mätvärden för gasföroreningarna koldioxid, kolmonoxid, kväveoxid, svaveldioxid och 

övriga lättflyktiga organiska föroreningar. Storleken på partiklarna mäts i PM₁₀ vilket innebär 

att partikelstorleken är mindre än Ø 10µm. 

 
Figur 2, ODA kategori enligt SS-EN 13779 

Inomhus delas luftkvalitén istället upp i fyra olika kategorier IDA 1, 2, 3 och 4. Dessa 

kategorier redogör endast nivån på koldioxidhalten (CO₂) jämfört med halten utomhus. Att 

beakta med denna tabell är att man ej bör överstiga 1000ppm enligt arbetsmiljöverket (16 § 

AFS 2009:2). Men det är inte förens ett hygieniskt koldioxidvärde är uppe på 5000ppm och 

kortidssvärdet uppnår 10.000ppm som det börjar bli skadligt för människan.  

 

 
Figur 3, IDA kategori enligt SS-EN 13779 

När vi vet vilken klassificering utomhusluften har SS-EN 13779 en rekommendation på 

filtrering i lufttransportvägarna. Där minsta filtreringsvärde redogörs beroende på 

föroreningsnivån utomhus. I fall där stor mängd förorenade partiklar utgör en hälsorisk krävs 

en kombination av olika filter för säkrast inomhusmiljö.  
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Figur 4, filterrekommendation enligt SS-EN 13779 

  



 
 

1.1.4 Byte av luftfilter 

Livslängden på luftfilter varierar beroende på vilken avskiljningsgrad luftfiltret har och 

mängden partiklar i luften som passerar luftfiltret.  

Högre avskiljningsgrad leder till kortare livslängd och tvärtom.   

 

Typiska sätt att upptäcka när det är dags att byta luftfilter är när tryckfallet över filtret blir för 

högt och/eller när man fysiskt kan se att luftfiltret ser smutsigt ut. 

Här nedan visas hur ett smutsigt luftfilter kan se ut.  

 

Figur 5, smutsigt luftfilter (Kassettfilter) 

Ett smutsigt luftfilter leder till ökar energiförbrukning samt försämrad luftkvalité inomhus.  

Nyckeltal för filterbyte är minst två tillfällen per år. Även kortare intervall på filterbyte 

rekommenderas i högt förorenade miljöer. 

Vanliga föroreningar som fångas upp av luftfilter är partiklar från fordon och industrier i 

stadsmiljöer. Pollen är ständigt återkommande partiklar under vår och sommartid. 

Camfil uppger att deras luftfilter går att nyttja upp till ett tryckfall på 400Pa. 

Dock anger tekniskt ansvarig på Bravida AB att när ett tryckfall uppnår ett värde mellan 200 

– 250 Pa byts filtret för att hålla energiförbrukningen minimal samt luftflödet korrekt. 

Att ta i beaktande gällande energiförbrukning är att endast tryckstyrda fläktar ökar i 

energiförbrukning när tryckfallet ökar i ventilationsanläggningen. Fläktar med konstant 

inställt flöde håller samma energiförbrukning oavsett tryckfall. Med konstant flöde på fläkt 

medför istället en minskad luftomsättning med ökat tryckfall. 
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1.1.5 Teknisk info lokal 

Brukare och besökare för med sig föroreningar och bioeffulenter (lukter) in i kontorslokalen. 

Föroreningar sprids i lokalen av kontinuerlig rörelse av människor. En betydande del är 

montörer som kommer in till lokalen för att utnyttja lunchutrymme eller samtala med chefer. 

Kläder och skor som används utomhus används också inomhus.  

Ingången till kontorsutrymmena sker genom en slussmetod där efter ytterdörr är ett mindre 

utrymme med flera entréer som leder till olika företag. I slussutrymmet finns en dörrmatta för 

att torka av skor. Det sitter även en frånluftsventil och tas överluft ifrån intilliggande 

konferensrum ut genom samma frånluft.   

Allmän städning av utrymmen sker dagligen.  

Idag finns det ett aggregat med roterande värmeväxlare och ett typ F7 filter på tilluften och 

typ M5 på frånluften med storlek: 592x490(x520-6). 

Efter intervju med ansvarig projektledare har information framkommit att varje halvår sker en 

överblick på anläggningen. Utförandet sker med kontrollering av styr och regler, optimering 

av drifttider enligt verksamhetens önskemål, kontroll av mekanik i diverse roterande delar 

(fläkt, motor m.m.), filterbyte vid behov samt rengöring av lufttransportvägen vid behov.   



 
 

1.1.6  Mätning på uteluften 

Miljö och hälsoskyddskontoret i Norrköping har under hela året 2015 uppfört mätningar på 

Kungsgatan och hänvisat i rapport att området vid Ingelsta har liknande mängd partiklar i 

luften. Största delen av luftens föroreningar uppkommer från långsamt åkande fordonstrafik, 

speciellt under tiden dubbdäck används.  

 

Figur 5, mätning partikelhalter av miljö och hälsoskyddskontoret i Norrköping, (Mätning av 

partiklar (PM10) 2015 Kungsgatan) 

Använd mätutrustning av Miljö och hälsokontoret i Norrköping är en av marknadens 

populäraste. TEOM-utrustning. Utrustningen bygger på att partiklar fångas upp i ett filter i en 

oscillerande ihålig glaskropp. För att kontrollera vatteninnehållet och minimera variationer i 

provluften så värms upp till konstant 50°C. Frekvensen på glaskroppen och filtret förändras 

proportionellt med massförändringen på filtret. (mängden partiklar som fastnar i filtret?) 

Ändringen i frekvens över en given tid omräknas då till partikelhalt (massa per volymenhet). 

Felmarginalen på utrustningen på en timmesdelvärde ± 1,5 µg och ett dygnsmeledvärde ± 0,5 

µg. Mätutrustningen har placerats två meter ovan mark och ca 3,5 meter ifrån en vägbana.  

 

 

Figur 6, mätinstrument använt av miljö och hälsoskyddskontoret i Norrköping, (Mätning av 

partiklar (PM10) 2015 Kungsgatan) 
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1.1.7 Mätning på Koppargatan 15, 602 23 Norrköping 

Bravida AB har under dokumentering av denna rapport utfört mätningar på temperatur, 

relativ fuktighet och koldioxidhalt inomhus och utomhus.  

Använd utrustning på mätresultat för temperatur, relativ fuktighet och koldioxid är Tinytag 

Ultra 2 TGU-4500  

 

Figur 7, mätinstrument Tinytag Ultra 2 TGU-4500, (Bild tagen av Intab.se) 

Tinytag är en logger som registrerar under en given tid. För att få resultatet presenterat 

används mjukvaran EasyWiew från Intab.  

Tinytags logger har placerats under en veckas tid på två platser inomhus med varierad rörelse 

samt på uteluften.   



 
 

1.2 Målformulering  

Målet med denna rapport är att få förståelse om varför man väljer ett visst luftfilter och vilka 

aspekter, såsom partikelhalt i luften inomhus och utomhus samt skydd av 

ventilationsaggregat, som ingår i valet av luftfilter. Hanteringen av ventilationsanläggningen 

beskrivs för att bibehålla en optimal kvalité på inomhusluften och ge inblick i det lagstadgade 

kravet obligatorisk ventilationskontroll. Det slutliga målet är att kunna ge uppdragsgivaren en 

specifik rekommendation av luftfilter både på till- och frånluft i angivet utrymme. 
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1.3 Avgränsningar  

 

Undersöks 

- Påsfilter storlek 592x490 
- Luftklassifikation 
- Underhåll 
- Endast filterlevantör Camfils påsfilter 

 

Undersöks ej  

- Ekonomi 
- Energiåtgång 
- Optimering 
- Om verksamheten följer projekterat luftflöde 
- Drift av anläggning 

 

 

Kommentar angående val av filterleverantör. 

I produktblad på DinAir och Ultramare finns endast storlek 490x592. Detta innebär 

att påsarna på filtren skulle bli liggandes och önskvärd funktion ej skulle uppnås.  

  
Figur 8, Stående filter Figur 9, liggande filter  

(Figurer hämtade från Camfil.se) 

  



 
 

 

1.4 Metoder  

Med hjälp av två metoder undersöktes möjligheterna till optimering.  

 

- Jämförelse av olika påsfilter som passar befintligt aggregat (1.4.1). 

- Mätningar med Tinytag utrustning (1.1.6) av koldioxidhalt, relativ fuktighet samt 

temperatur i strategiskt utsatta platser i lokalen samt utomhus (1.4.2).  

- Intervjuer med en öppen frågeställning till brukare av lokalen och tekniskt ansvariga. 

11st utförda intervjuer, varav 1st med tekniskt ansvarig och 10st med brukare av 

fastigheten. (Bilaga 1) 
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1.4.1 Jämförelse mellan olika luftfilter 

 

Storlek: 592x490 

Camfil: 

För samtliga filter finns informationen: 

Applikationer: Luftbehandling i klimatreglerande utrymmen och som förfiltrering i renrum  

Typ: Påsfilter med hög avskiljningsgrad  

Ram: PS-plast - helgjuten och förbränningsbar  

Media: Glasfiber Filterklass enligt EN779:2012: F7  

Max drifttemperatur: 70ºC  

Luftflöden: Nominellt luftflöde +25%  

TYP TILLUFT 
LUFTFLÖD
E (m³/h) 

TRYCKFAL
L (Pa) 

ANTAL 
PÅSAR 
(st) 

FILTERYT
A (m²) 

VOLY
M (m³) VIKT (kg) ENERGIKLASS 

Hi-Flo 2 XLS F7 2700 100 6 3 0,04 0,8 D 

Hi-Flo 2 XLT F7 2700 75 10 5 0,04 1,4 A 

Hi-Flo 2 P F7 2800 75 10 5,2 0,05 2,4 B 

Hi-Flo 2 A F7 2800 95 6 3,9 0,03 1,6 C 

Hi-Flo 2 TM F7 2800 170 8 N/A N/A N/A E 

Hi-Flo XLT F8 2700 155 10 5 0,04 1,4 C 

Hi-Flo 2 P F9 2800 160 10 5,2 0,05 2,4 C 

Hi-Flo 2 XLS F9 2700 290 6 3 0,04 0,8 E 

Hi-Flo 2 A F9 2800 210 6 3,6 0,03 1,6 D 

Hi-Flo XLT F9 2700 180 10 5 0,04 1,4 C 

Figur 10, jämförelse luftfilter klass F (Dennis Schlater) 

TYP FRÅNLUFT 
LUFTFLÖDE 
(m³/h) 

TRYCKFALL 
(Pa) 

ANTAL 
PÅSAR 
(st) 

FILTERYTA 
(m²) 

VOLYM 
(m³) VIKT (kg) ENERGIKLASS 

Hi-Flo 2 XLT M5 2700 45 10 5 0,04 1,4 B 

Hi-Flo 2 XLT M6 2700 60 10 5 0,04 1,4 B 

Hi-Flo 2 XLS M5 2700 50 6 3 0,04 0,9 D 

Hi-Flo 2 XLS M6 2700 70 6 3 0,04 1 E 

Hi-Flo 2 P M6 2800 55 10 5,2 0,05 2,4 B 

Hi-Flo 2 A M5 2800 45 6 3,6 0,03 1,6 C 

Hi-Flo 2 A M6 2800 60 6 3,9 0,03 1,6 D 

Hi-Flo 2 TM M5 2800 65 6 N/A N/A N/A E 

Hi-Flo 2 TM M6 2800 80 8 N/A N/A N/A E 

Figur 11, jämförelse luftfilter klass M (Dennis Schlater) 

 



 
 

Viktigt att ta i beaktande, tester och mätningar på luftfilter är skapade i en kontrollerad miljö 

under en mycket kort tid jämfört med praktiken där filtret sitter ute i en miljö som ständigt 

förändras. I praktiken kan det innebära ändringar i mätvärden på tryckfall och energiåtgång 

beroende på vilka förutsättningar som uppstår. 

Telefonsamtal och mailkontakt med ansvariga från filtertillverkande DinAir och Ultramare. 

För att få information om ett specifikt luftfilter att jämföra i rapporten har varit otillräcklig. 

Därav presenteras endast Camfils produkter.  
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1.4.2 Mätningar i lokal 

 

Mätningar på koldioxid har genomförts under en veckas tid i utrymme vid kopiator, lunchrum 

samt uteluftsintaget. Nedan visas protokoll på mätvärden.  

  

Figur 12, koldioxidhalt kopiatorutrymme (Bravida AB) 

  

Figur 13, koldioxidhalt lunchutrymme (Bravida AB) 

 
Figur 14 koldioxdhalt i uteluften (Bravida AB) 

Alla mätningar är utförda under en period på fem dygn.    



 

2 Diskussion och Resultat  

Rekommendation på tilluftsfilter 

Efter att ha granskat miljö- och hälsokontorets mätningar på luftkvalitén anses enligt SS-EN 

13779 att en kombination av filterklass F7 + F9 behövs. Då under vissa delar av året 

föroreningar håller höga halter PM₁₀ på grund av dubbdäck och stor mängd trafik med låg 

hastighet. Denna rekommendation grundar vi på: 

Om man läser standarden SS-EN 13779 så beskrivs att µg halten skall ligga under 20µg för 

att hålla en klass på ODA1. Medelvärdet för partikelhalten under ett års tid i utomhusluften 

(1.1.5) faller precis på 20 µm och utomhusluften kan då anses vara klass ODA2.  

Mätningarna utförda inuti fastigheten visar att koldioxidhalten ständigt håller en halt högre än 

400ppm, oavsett utrymme, vilket ger en klass IDA2 på inomhusluften.  

En ändring från filterklass F7 till F9 skulle kunna innebära en genomsnittlig minskning på 

koldioxidhalten. Detta gäller då projekterat luftflöde fortfarande är tillräckligt för 

verksamhetens behov. Dock har denna undersökning avgränsats ifrån studien i rapporten. 

I jämförelsen mellan de olika luftfiltren rekommenderas filtret Hi-Flo XLT F9 då det håller 

en högre energiklass, lägre tryckfall och har fler antal påsar för filtrering av partiklar i luften.  

Rekommendation på frånluftsfilter 

Primärt väljs ett frånluftsfilter för att skydda aggregatets vitala delar såsom värmeväxlare och 

värme- /kylbatterier. I detta fall släpps inga hälsofarliga ämnen ut ifrån lokalen dvs. inget 

krav ställs på filterklassen i frånluften.  

Att välja en G klass på filter anses vara en risk för nedsmutsning av bland annat värmeväxlare 

inuti aggregat och differensen i energiåtgången är ett klart alternativ att välja framför en 

igensatt värmeväxlare. Vilket skulle medföra fler och dyrare konsekvenser, inte minst på 

energiåtgången.  

Hänvisning till rekommendation från SS-EN 13779 som säger att ett F5 filter är det lägsta 

filtrerande filter som bör användas med tanke på skydd av vitala delar i aggregat.  

I jämförelsen mellan de olika luftfiltren rekommenderas filtret Hi-Flo 2 XLT M5 då det håller 

en högre energiklass, lägre tryckfall och har fler antal påsar för filtrering av partiklar i luften. 

Lukt (frånluftsfilter) 

Efter intervjuer med fastighetsbrukare och egenbesök så har inga luktproblem upplevts och 

befintlig omsättning på luften i utrymmena kan behållas. Om framtida problem med störande 

dofter skulle uppstå rekommenderas en ökad omsättning på luften.  

Underhållning av ventilationsanläggning 

Anläggningen underhålls varje halvår och efter intervju med serviceansvarig har information 

framkommit att varje moment nödvändigtvis inte sker varje tillfälle så anses det vara av 

godkänd kvalité. Avgränsning från ekonomiska aspekter samt optimering av anläggningen 

har tagits, därav överlåtes rekommendation av tidsintervall på servis och hantering av styr 

och regler till entreprenör.  

En OVK skall enlig lag utföras var tredje år i rapport beskriven verksamhet. 
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3 Slutsatser  

Kunskap 

Kunskap angående kvalitén på inomhusluften och underhållning på ventilationsanläggningen 

har åtagits efter dokumentering av rapporten. En jämförelse passande luftfilter i befintligt 

aggregat har utförts på endast Camfils produkter. Koldioxidhalt i angivet utrymme visas i 

mätresultat samt diskussion har framförts för att upprätthålla en optimal klassificering på 

luften inomhus. 

Tilluftsfilter 

Vilket luftfilter som i praktiken kommer att ge mest optimerat resultat behöver testas fram 

med olika filter som filtrerar luftens mindre partiklar och fler mätningar måste utföras. 

Eftersom inga speciella klagomål på luftkvalitén har framkommit av brukare i fastigheten 

används luftfilter som klarar teoretiska krav.  

Frånluftsfilter 

Här finns inga krav på klassificering av luftfiltret, dock bör hänsyn till nedsmutsning av vitala 

delar av aggregat beaktas. En F5 klass väljs som säkerhetsåtgärd, utefter rekommendation 

från SS-EN 13779, men valet av energiklass och tryckfallsförlust är det lägsta möjliga. 

Underhåll av ventilationsanläggning 

Enligt intervjuer passar en tidsintervall på varje halvår, då en överblick sker och eventuella 

åtgärder på anläggningen utförs i tidigt skede så att luftkvalitén inomhus hela tiden skall hålla 

rätt klassificering. Det medför också naturligt att utföra en OVK var sjätte servistillfälle. 
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Bilaga 1 intervju 

Intervju med brukare 

Hur upplever du luftkvalitén i lokalen? 

Hur ofta och hur länge använder Ni utrymmet? 

Finns det något annat utrymme i lokalen som du upplever sämre? 

Isåfall vilket?  

Upplever du någon skillnad på morgonen, vid lunchtid eller på eftermiddagen? 

Känner du någon skillnad sommar som vintertid? 

Ja, isåfall vad för skillnad? 

Har du hört eller själv påpekat något klagomål angående luftkvalitén? 

Isåfall åtgärdades det? 

Får du bra kontakt med ansvarig fastighetstekniker/driftsamordnare för att rapportera 

klagomål? 

Skulle du vilja att någonting förbättrades? 

  



 

Intervju serviceansvarig 

Vad är det för typ av anläggning? 

Hur ofta utför ni service på lokalen? 

Anser du att detta tidsintervall är bra? 

Om inte anser du ett kortare eller längre tidsintervall? 

Vad ingår i servicen? 

Varför har ni valt just dessa filter? 

Finns det bättre filter för detta ändamål? 

Kan ni tänka er byta till filterklass G på frånluften? 

Vilken kvalificering enligt SS-EN 13779 har ni inomhus (IDA 1-4) Utomhus (ODA 1-3)? 

Har ni haft några klagomål från brukare? 

Isåfall vad och hur åtgärdade ni det? 

Var finns det störst behov för rengöring? 

Varför just där? 

Är det lättarbetad anläggning? Med tanke på utrymme, rengöringsmöjligheter o.s.v.  

Hur länge skulle du uppskatta att anläggningen uppfyller sin funktion i antal år? 

Vad är normal livslängd för en liknande anläggning? 

Vad skulle du förbättra med anläggningen? 

 

 

  



    

Bilaga 2 lagtexter 

 Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 4-5 §§ 

4 § Vid varje besiktning ska den som utför besiktningen föra protokoll och i protokollet anteckna  

1. resultatet av kontrollen,  

2. resultatet av undersökningen enligt 3 § 2, om besiktningen är en återkommande besiktning, och  

3. sådana uppgifter om luftflöden och om ventilationssystemets drifttider och installerade eleffekt som 

behövs för att kunna beräkna den mängd energi som används för ventilation av byggnaden. 

5 § Den som har utfört besiktningen ska  

1. lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden, 

och  

2. utfärda ett intyg om att besiktningen har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av 

kontrollen och datum för nästa besiktning. 

 

Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 5 § 

5 § Den som har utfört besiktningen ska  

1. lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden, 

och  

2. utfärda ett intyg om att besiktningen har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av 

kontrollen och datum för nästa besiktning. 

 

Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 5-6 §§ 

5 § Den som har utfört besiktningen ska  

1. lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden, 

och  

2. utfärda ett intyg om att besiktningen har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av 

kontrollen och datum för nästa besiktning. 

6 § Byggnadens ägare ska anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden. 

 

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 5,19,20,33 §§ 

5 § En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en 

påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i 

denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-

förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. 

19 § Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller 

huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt 

denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande). 

 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/exempel-pa-tillsynsomraden/ovk/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/exempel-pa-tillsynsomraden/ovk/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/exempel-pa-tillsynsomraden/ovk/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/exempel-pa-tillsynsomraden/ovk/


 

20 § Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag 

eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den 

som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid 

(rättelseföreläggande). 

Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från 

överträdelsen. 

Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i 

anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. 

33 § Byggnadsnämnden får förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att 

använda hela eller delar av byggnadsverket, om  

1. byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten 

av byggnadsverket, eller  

2. det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked enligt 10 kap. 34 eller 35 §. 

Om ett byggnadsverk eller en del av ett byggnadsverk har tagits i bruk med stöd av ett interimistiskt 

slutbesked, får byggnadsnämnden fatta beslut om förbud enligt första stycket 2 endast om det finns 

synnerliga skäl för det. 

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 3 § 

3 § Tillsynen ska utövas av regeringen, länsstyrelsen och den eller de statliga myndigheter i övrigt som 

regeringen bestämmer och av byggnadsnämnden 

(tillsynsmyndigheterna). 

Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta med varandra samt med sådana statliga och kommunala organ 

som fullgör uppgifter av betydelse för tillsynsverksamheten. 

Plan- och byggförordning (2011:338) 8 kap 2 § 

2 § Om inte annat anges i detta kapitel eller annan författning, ansvarar byggnadsnämnden för tillsynen 

över att  

1. byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i 

anslutning till lagen, och  

2. bestämmelserna i 8 kap. 1-18 och 24-26 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och bygglagen och i anslutande 

föreskrifter följs i övrigt. 

 

Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 2 § 

2 § Vid den första besiktningen ska det kontrolleras att  

1. funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter,  

2. systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,  

3. instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet, och  

4. systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett. 

 

 

 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/exempel-pa-tillsynsomraden/ovk/
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Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 3 § 

3 § Vid varje återkommande besiktning ska det  

1. kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer 

med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk samt att kraven enligt 2 § 2-4 är uppfyllda, och  

2. undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet 

och som inte medför ett försämrat inomhusklimat. 

 

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 25 § 

25 § Om det med stöd av 16 kap. 11 § är särskilt föreskrivet att funktionen hos ett ventilationssystem ska 

kontrolleras för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader enligt 4 § första stycket 3-

6, ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är 

certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med 

saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § 

lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller uppfyller motsvarande krav enligt 

bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

 

Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 1 § 

1 § För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen 

(2010:900) ska en byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden 

kontrolleras innan systemet tas i bruk för första gången (första besiktning) och därefter regelbundet vid 

återkommande tillfällen (återkommande besiktning). 

En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning. 

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 25 § 

25 § Om det med stöd av 16 kap. 11 § är särskilt föreskrivet att funktionen hos ett ventilationssystem ska 

kontrolleras för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader enligt 4 § första stycket 3-

6, ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är 

certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med 

saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § 

lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller uppfyller motsvarande krav enligt 

bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

 

Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 1 § 

1 § För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen 

(2010:900) ska en byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden 

kontrolleras innan systemet tas i bruk för första gången (första besiktning) och därefter regelbundet vid 

återkommande tillfällen (återkommande besiktning). 

En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning. 
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Underhållsplikt och tekniska krav till byggnadens ägare: 

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 4 § 

4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är  

väsentliga i fråga om  

1. bärförmåga, stadga och beständighet,  

2. säkerhet i händelse av brand,  

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,  

4. säkerhet vid användning,  

5. skydd mot buller,  

6. energihushållning och värmeisolering,  

7. lämplighet för det avsedda ändamålet,  

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt  

rörelse- eller orienteringsförmåga,  

9. hushållning med vatten och avfall, och  

10. bredbandsanslutning. 

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla  

första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med  

stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2016:537) 

4a § En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap. 

12 och 16 §§ eller i fall där kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på 

ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i samband 

med genomförande av detaljplaner. 

Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan. Lag (2014:900) 

 

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 9 § 

9 § För att uppfylla det krav på skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö som anges i 8 kap. 4 § första 

stycket 3 plan- 

och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det inte 

medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte som följd av  

1. utsläpp av giftig gas,  

2. förekomst av farliga partiklar eller gaser i luften,  

3. farlig strålning,  

4. förorening eller förgiftning av vatten eller mark,  

5. bristfällig hantering av avloppsvatten, rök eller fast eller flytande avfall, eller  

6. förekomst av fukt i delar av byggnadsverket eller på ytor inom byggnadsverket. 

 

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 14-15 §§ 

14 § 

/Upphör att gälla U:2017-04-01/  

För att uppfylla det krav på energihushållning och värmeisolering som anges i 8 kap. 4 § första stycket 6 

plan- 

och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk och dess installationer för uppvärmning, kylning och 

ventilation vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att den mängd energi som med hänsyn till 

klimatförhållandena på platsen behövs för användandet är liten och värmekomforten för användarna 

tillfredsställande. 
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14 § 

/Träder i kraft I:2017-04-01/  

För att uppfylla kravet på energihushållning och  

värmeisolering i 8 kap. 4 § första stycket 6 plan- och  

bygglagen (2010:900) ska  

1. en byggnad ha en mycket hög energiprestanda  

(nära-nollenergibyggnad) uttryckt som primärenergi beräknad  

med en primärenergifaktor per energibärare,  

2. en byggnad ha särskilt goda egenskaper när det gäller  

hushållning med el, och  

3. en byggnad vara utrustad med byggdel bestående av ett  

eller flera skikt som isolerar det inre av en byggnad från  

omvärlden så att endast en låg mängd värme kan passera  

igenom. Förordning (2016:1249). 

15 § /Upphör att gälla U:2017-04-01 genom förordning (2016:1249)./ 

Utöver det som följer av 14 § ska en byggnad som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler samt 

deras installationer för uppvärmning, kylning och ventilation ha särskilt goda egenskaper när det gäller 

hushållning med elenergi. 

Uppvärmningssystemet i en byggnad som innehåller en eller flera bostäder eller arbetslokaler ska i skälig 

utsträckning med hänsyn till uppvärmningssättet och energislaget utformas så att man utan omfattande 

ändringar kan använda skilda energislag som är lämpliga från allmän energisynpunkt. 

Första och andra styckena gäller inte fritidshus med högst två bostäder. Första stycket gäller inte heller 

lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär eller byggnader med en area som inte överstiger 50 

kvadratmeter. 

 

 

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 14 § 

14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska 

egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och 

byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. 

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den 

alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335) 

 

Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 7 § 

7 § Om byggnadens ägare har anledning att misstänka att ventilationssystemet inte uppfyller de krav som 

avses i 2 § 1 eller 3 § 1, ska ägaren snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara 

uppfyllda. 
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Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 34 § 

34 § Om byggnadsnämnden finner att en funktionskontrollant som avses i 8 kap. 25 § har åsidosatt sina 

skyldigheter, får nämnden besluta att en annan funktionskontrollant ska utses. 

Nämnden ska anmäla sitt beslut till den som har certifierat kontrollanten. 

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap 8 § 

8 § Bestämmelser om vem som får överklaga beslut som avses i  

2 a, 3, 5 och 6 §§ finns i 22 § förvaltningslagen (1986:223).  

Lag (2016:252) 

Arbetsplatsens utformning (2009:2) 1 kap 16 § 

Luftkvalitet 

16 § Lokaler som innehåller arbetsplatser eller personalutrymmen ska vara så ordnade och ha sådana 

ventilationssystem för luftväxling och uppfångande av luftföroreningar som alstras i lokalerna, att 

luftkvaliteten i vistelsezonen är tillfredsställande. Luftväxlingen ska ordnas så att spridning av 

luftföroreningar begränsas. I lokaler där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom 

personbelastning kan koldioxidhalten användas som en indikator på om luftkvaliteten är 

tillfredsställande. I sådana lokaler ska en koldioxidhalt under 1 000 ppm (miljondelar) eftersträvas. 
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