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lnledning
Vid utredning av byggnader med innemiljöproblem har olika
utredare olika infallsvinkel och utredningsstrategi. Dessa
skillnader mellan utredare bottnar ofta i olika utbildning och
tidigare erfarenheter. Denna genomgripande skillnad har ofta
varit en källa till diskussion mellan olika grupper av utredare
om vilken utredningsstrategi som bör anvåindas. Exempel på
detta är utredningspyramider och -trappor som ofta visas upp
i offentliga sammanhang.

Denna arbetsrapport sammanfattar och konkretiserar en
metodik som genomgående återkommer i de flesta typer av
innemilj öutredningar. D en be skrivna metodiken kan användas
oberoende av vilken infallsvinkel utredaren väljer.

Exempel på infallsvinkel für utredning kan vara;

o luftens kemiska sammansättning
o mikrobiellfÌirekomst

ventilations systemets funktion
byggnadsft sikalisk utformning
arbetsorganisationens utformning
annat

En innemiljöutredning skiljer sig principiellt fran andra typer
av skadeutredning genom att det inte går att visa på ett strikt
orsakssamband. Detta beror pä att skadekriterierna ofta
oklara, dvs kunskap om orsaker till problemen är
ofullståindiga. Det är dessutom många gånger oklart vad som
skall definieras som "skada" och vad som inte är det.

Skadeuhedning Innemiljöutredning

Vad åir orsaken till luktproblem, Finns det en trolig orsak till

a

a

a

a

mis sfìirgning, deformation,
emission, etc.

Vetenskapli gt lorankrat kunnande
finns.

Orsakssambandet, verklig orsak
och utbredning kan visas och
lämplig avtrj älpande åtgärder
ftireslås.

problemet med innemilj ör/SBS

Vetenskapligt forankrat kurrnande
saknas. Empiriskt kururande finns.

Trolig orsak hittas genom att
onormala ftirhållanden j ämfors
med upplevda problem
(symptom), geografiskt och
historiskt samt med "friska"
byggnader.



Nilsson (1994,1999) beskriver att en väl utford
fuktskadeutredning skall beskriva skadan, skadeorsaken samt

det

istället visa att det finns en rimlig koppling mellan en (eller
flera) orsak och problemen i bygganàê.r. -
Detta görs i tre steg genom att utredaren ftirst systematiskt
dokumentera problemet (skadan), dåirefter dokumenterar
awikelser (skadeorsaken) samt slutligen rimliggöra
kopplingen mellan dessa (orsakssa*uuna.t¡ pããtt trovärdigt
och rimligt sätt.

1) Beskriv PROBLEMET med innemirjön
samt dess utbredning ¡ t¡d och rum.
ofta, men inte alltid, är problemet med innemiljön i en
byggnad att brukarna har sBS-symptom, och i sa ar är det
brukarnas symptom som skall bèskrivas håir.

verktyg für att samla in information om problemet åir ofta
enkäter, intervjuer etc. Redovisningen av problemet bör vara
mycket klar och koncis och beskriva ftiljande

la) vilken typ av problem (symptom) har brukarna i detta
objekt. Beskriv symptomen hos brukarna samt i vilken
omfattning dessa fìirekommer. Hur stor andel av brukarna
har respektive symptom och hur ofta.

lb) Beskriv problemets (symptomens) utbredning. Av
beskrivningen bör klart framgå på vilka platsã eller
områden i byggnaden brukamaharprobiem med
innemiljön. Har detta ändrats underliden så att vissa
platser blivit sËimre och andra bättre. Korrelerar detta i så
fall med eventuella omflyttningar av brukarna.

lc) Beskriv problemens (symptomens) varaktighet. Här bör
lamgå när problemet fürst uppstoá och hoJvem (historik).
Samt om symptomen fÌirsvinner hos brukarna när de inte
vistas i byggnaden och hur lång tid detta i så fall tar.



2) Beskriv ONORMALA
FönnALLANDEN i byggnaden som kan
orsaka problemen.
Utred och dokumentera skillnaden mellan den akfuella
byggnaden och en väl fungerande byggnad som inte har de
aktuella problemen. Inrikta utredningen på onormala
ftirhållanden som rimligen kan bidra tilt au orsaka problemen,
samt motivera hur de kan bidra.

De onormala fiirhållandena kan vara med avseende på luftens
kemi ska s ammans ättning, mikrobi el I forekomst,
ventilationssystemets funktion, emissionshastighet av kemiska
ämnen fran ytskikt, fuktnivå i en utsatt konstruktionsdel,
byg gnads fu s ikali sk utformning, brukarnas aktivitet,
arb ets organis ationens utformning ell er annat.

Exempelvis ftir Hall & Nilsson (2002) ett resonemang laing
onormala byggnadsff sikaliska ftirhållanden som misstänks
orsaka BRI.

verktyg für att utreda onormala ftirhållanden åir ofta, men inte
alltid, tekniska mätningar. Redovisningen av onormala
ftirhållanden bör vara mycket klar och koncis och beskriva
ftiljande

2a) vilken eller vilka typer av ononnala fìirhållanden fìnns i
detta objekt. Beskriv de onormala ftirhållanden
omsorgsfullt och referera om möjligt till dokumenterade
erfarenheter.

2b) Beskriv de onormala ftirhållandenas utbredning. Av
beskrivningen bör klart framgå på vilka platser eller
områden i byggnaden dessa onormala fiirhållanden finns.
Har detta ändrats under tiden så att vissa platser åtgärdats,
beskriv i så fall när och hur åtgärderna utfürts. Korrelerar
dessa åtgärder med fürändringar av problembilden?

2c) Beskriv de onormala ftirhållandenas varaktighet. Här bör
om möjligt ftamgä nÈir de onormala fìirhållandena fürst
uppstod och hur de observerades. Korrelerar detta med
uppkomsten av problemen?



3) Rimliggör KOPPLINGEN mellan
problem och onormala förhållanden.
För att kopplingen mellan problemen med innemiljön och
onormala forhållanden i byggnaden skall kunna uppfattas som
rimlig och trovärdiga behöver de dels överensstämmer i tid
och rum. Och dels behöver man redovisa erfarenheter, studier
eller ett resonemang som styrker orsakssambandet.

Verktyg ft)r att rimliggöra kopplingen är bland annat
dokumenterade erfarenheter och studier. Redovisningen av
kopplingen bör vara mycket klar och koncis och beskriva
ftiljande

3a) Visa att utbredningen av problemet samt de onormala
ftirhållandena, som beskrivits ovan, stämmer överens i tid
och rum. Finns problemen med innemiljön på samma
ställen i byggnaden som de onormala ftirhållanden finns,
och har de uppkommit i en logisk ordning.

3b) Referera till dokumenterade erfarenheter och studier som
visar att samma typ av onorrnala ftirhållanden i tidigare fall
har bedömts varit en rimlig orsak till sammatyp av
problem med innemiljön. Visa gärna på erfarenheter från
uppftiljningar av åtgåirder.

3c) För ett trovärdigt resonemang om hur orsakssambandet
mellan de onormala ftirhållanden och problemen kan se ut.
Stöd gåirna resonemanget på medicinska,
byggnadsff siologiska eller andra vetenskapliga grunder
och principer.

4*) Föreslå och genomför en rimlig
ATCÄRD för att avhjälpa de onormala
förhållandena.
Ä,tgärden skall med rätt omfattning och såikerhetsnivå
avhjälpa de onormala ftirhållandena. Samverka gäma med
beställaren fiir att hitta rätt nivå. Följ upp atträtt åtgard utffirts
så att de onormala fìirhållandena avhjälpts. Verktygen ftir
uppfÌiljningen är ofta tekniska mätningar.



5.) FöLJ Upp åtgärden genom att
dokumentera kvarstående probtem.
uppfÌiljning av kvarstående problem kan ske med enkäter,
intervjuer etc på ett liknande sätt som anvåinds for att fürst
visa vilka problem som finns med innemiljön.

6*) Spr¡d ERFARENHETEN
Dokumentera kopplingen mellan problem och onormala
fttrhållanden samt åtgärden och resultatet av uppftiljningen.
Publicera och sprid denna dokumentation i ohkã forum.
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* Ligger utanfür en ren utredning, men kan (och utir¡ inga i upparuget att utreda ett
problem med innemiljön


