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PROJEKTINFORMATION
LUFTEN INOMHUS HAR KARTLAGTS I VÄSTERNORRLAND
Miljöinspektörerna i Västernorrland har under vintern gjort projektinriktad
tillsyn på inomhusluft. Man har fokuserat på tillsyn av ventilation i olika
verksamheter som förskolor, skolor och äldreboenden.
Tillsynsarbetet inom ventilationsområdet hos flertalet av länets kommuner
har för första gången gjorts utifrån ett gemensamt material och synsätt. Detta
är också ett av målen för den verksamhet som byggs upp genom
Miljösamverkan Västernorrland.
Tillsynen har skett i nära samverkan med verksamheterna. De fick innan
besöken information om projektet och den tillsyn som skulle genomföras.
Dessutom fick de möjlighet att genom brukarenkäter visa hur de upplever
ventilationsförhållandena i sina lokaler.
Genom detta projekt har vi
-

fått en tydligare bild av luftkvaliteten i förskolor, skolor och äldreboende.
genomfört ett samordnat tillsynsarbete.
arbetat med en gemensam checklista så att vi ställer likartade krav.
genomfört en ventilationsutbildning för miljöinspektörer.

I tillsynsinsatserna deltog Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå och
Örnsköldsvik.
Projektet genomfördes på 39 verksamheter och har i stort sett visat upp bra
resultat.
De verksamheter som besöktes var 14 förskolor, 18 skolor och 7
äldreboenden.
Brister finns dock, men de som upptäckts kommer miljöinspektörerna att
driva vidare för att de ska åtgärdas.
Kartläggningen visade att verksamheterna är mycket bra då det gäller ansvar,
dokumentation och rutiner. Däremot var man ganska okunnig om vilken
personbelastning ventilationen klarar av i lokalerna.
Inspektörernas kontroll av lokalerna visade att på flertalet av verksamheterna
fanns inga eller mycket få anmärkningar på friskluftsintag, matos, drag,
kondens, temperatur och rengöring.
Problem fanns med för dålig skyltning av OVK-intyg, möbler som blockerade
golvventilation samt bristande frånluft på exv. toaletter. I viss mån riktades
även anmärkningar på buller från ventilationen.
Den allvarligaste anmärkningen gällde att radonmätningar inte hade utförts i
ett antal byggnader.
De brukarenkäter som redovisats visade att de olika verksamhetstyperna
upplevde problem med sin inomhusmiljö inom olika områden:
Inom förskolan är det torr luft och för låga luftflöden som inte klarar
ventilationsbehovet.
Inom skolan är det torr luft och att ventilationen inte ger tillräcklig
tempereratur och flöde.
Inom äldreboende är det torr luft, för höga respektive för låga temperaturer
samt drag.
Problemen med torr luft är ett relativt vanligt problem i dessa lokaler och är
en fråga vi behöver gå vidare med.
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