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Plan för att åtgärda brister i inomhusklimatet, Altorpskolan
Sammanfattning
Vid miljöenhetens inspektion i augusti/september 2016 konstaterades alldeles för låga
flöden med frekventa koldioxidtoppar i hus B. Samtidigt uttrycktes klagomål från elever
och personal gällande ventilationen. Därav riktas ett föreläggande med krav på åtgärder
enligt Miljöbalkens 26 kap 9 §. I föreläggandet betonas att åtgärden motiveras med
Miljöbalkens 9 kap 9 § och Miljöbalkens försiktighetsprincip 2 kap 3 §. Kravet på åtgärder
gäller flera delar av Altorpskolan, där hus B bedöms vara i akut behov av omedelbara
åtgärder. Behovet av akuta åtgärder i hus B är av sådan angelägenhetsgrad att arbetet för att
åtgärda inomhusklimat och ventilation måste ske sommaren 2017. Planeringen är påbörjad
och kommunstyrelsen har fattat beslut om medel. Dock krävs mer omfattande åtgärder i Bhus och andra delar av skolan och dessa bör ses över i samband med
upprustning/ombyggnad. Dessa åtgärder omfattar dragning av nya ventilationskanaler och
byte av ett antal ventilationsaggregat. Upprustning av Altorpskolan bör planläggas snarast
för att därefter ske etappvis. Bildningsnämnden kommer följa upp åtgärderna genom
avrapportering från tekniska nämnden vid bildningsnämndens sammanträde den 28 augusti
och den 4 december 2017.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Plan för att åtgärda brister i inomhusklimatet, Altorpskolan daterad 2017-0215
Åtgärdsplan ventilation Altorpskolan 2017-02-22
Rutin för hantering av ventilation vid Altorpskolan, 2017-02-14
Föreläggande om åtgärdsplan för ventilation på Altorpskolan med anledning av Miljöbalkens
26 kap 9 §
Information 1 Kartläggning av OVK, upplevelse, klagomål, dimensionering mm i skolor
Skrivelse Till utbildningschefen och tekniska chefen i Herrljunga kommun daterat 2016-08-29
Svar på brev om ventilationsproblem vid Altorpskolan daterat 2016-08-31
Projektkatalog Siemens Björken 1 Altorpskolan.

Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden antar Åtgärdsplan ventilation Altorpskolan.
2. Åtgärderna inleds med Hus B sommaren 2017, detaljerad plan för åtgärder av Hus
B redovisas vid bildningsnämndens sammanträde den 27 mars 2017.
3. Bildningsnämnden uppdrar åt tekniska nämnden att följa upp åtgärdsplanen och
återrapportera detta till bildningsnämnden den 28 augusti och 4 december.
4. Ärendet direktjusteras.
Bodil Jivegård
Bildningschef
Expedieras till:
För kännedom
till:

Alfred Dubow Tekniska förvaltningen, Tekniska nämnden, kommunstyrelsen,
Miljöenheten, Herrljunga kommun.
Anna Ödman rektor Altorpskolan
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Bakgrund
Altorpskolan har vid flera tillfällen de senaste åren varit i fokus för upprustning och
anpassning av lokalerna för dagens krav på undervisning. Förstudien som gjordes av GF
Konsult AB 2006 pekade ut status på byggnaden, slutsatser och förslag. Där konstaterades
att förutom ojämn och dålig värme, var det också otillräcklig ventilation. Man slog också
fast att det var oklart om nuvarande ventilation hade erforderlig kapacitet. Förstudien
mynnade ut i ett mindre åtgärdspaket där insatser gjordes för att klara verksamheten i
ytterligare ett tiotal år.
Nästa förstudie inleddes av Krook & Tjäder och redovisades 2015. Denna förstudie har inte
mynnat ut i något konkret ställningstagande för Altorpskolan i form av upprustning, omeller tillbyggnad.
År 2013 genomfördes en så kallad projektkatalog av Siemens där byggnadens värden och
status redovisades. Projektet syftade till att optimera energianvändningen och i samband
med den upphandlade energieffektiviseringen presenterades en option som skulle åtgärda
ventilationsproblem i hus B. Optionen hanterade behovet av nya ventilationskanaler
anpassade för 30 personer/lektionssal och byte av ventilationsaggregat/fläktar.
Kontinuerligt har klagomål rörande inomhusklimatet kommit från elever och personal.
Klagomålen har mötts frekvent av rektor som beskriver att elever/personal ständigt drabbas
av huvudvärk och trötthet. Inomhustemperaturen är också problematisk, framför allt i Bhuset, med alldeles för varmt under sommarhalvåret och mycket kallt under vinterhalvåret.
Regelbundet har OVK-mätningar genomförts de senaste åren. Dessa utgår från projekterade
flöden och sätts i relation till hur många personer som använder lokalen. I B-huset är
flödena dimensionerade för 14-15 personer i klassrummen. Dessa klassrum har en ytmässig
kapacitet på 30 personer och det är också det antal personer som lokalen måste klara för att
undervisningen ska fungera vid skolan.
Vid miljöenhetens inspektion i augusti/september 2016 konstaterades alldeles för låga
flöden med frekventa koldioxidtoppar i hus B. Samtidigt uttrycktes klagomål från elever
och personal gällande ventilationen. Därav riktas ett föreläggande med krav på åtgärder
enligt Miljöbalkens 26 kap 9 §. I föreläggandet betonas att åtgärden motiveras med
Miljöbalkens 9 kap 9 § och Miljöbalkens försiktighetsprincip 2 kap 3 §. Kravet på åtgärder
gäller flera delar av Altorpskolan, där hus B bedöms vara i akut behov av omedelbara
åtgärder. Behovet av akuta åtgärder i hus B är av sådan angelägenhetsgrad att arbetet för att
åtgärda inomhusklimat och ventilation måste ske sommaren 2017. I väntan på åtgärder har
rektor vid Altorpskolan infört rutiner för att hantera situationen. Planeringen är påbörjad
och kommunfullmäktige har fattat beslut om medel för att starta. Dock krävs mer
omfattande åtgärder i B-hus och andra delar av skolan och dessa bör ses över i samband
med upprustning/ombyggnad. Dessa åtgärder omfattar dragning av nya ventilationskanaler
och byte av ett antal ventilationsaggregat. Upprusning av Altorpskolan bör planläggas snarast
för att därefter ske etappvis.
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Ekonomisk bedömning
Investeringarna väntas ha en stor effekt på den kommunala ekonomin och tekniska
nämnden förväntas säkerställa att nödvändiga ekonomiska medel för nödvändiga åtgärder
finns.
Juridisk bedömning
Elever i grundskolan omfattas av skolplikt och att delta i lektioner är obligatoriskt. Det
måste därigenom tas på mycket stort allvar när vissa av Altorpskolans lektionssalar har en
ventilation som mycket avviker från det antal elever och personal som deltar i
undervisningen. Bildningsnämnden har ett arbetsmiljöansvar för verksamheten och har
genom delegation fördelat uppgifter till förvaltningschef som fördelat vidare till rektor. För
att säkerställa att arbetet fortskrider enligt plan uppdrar bildningsnämnden åt tekniska
nämnden att följa upp planen och återrapportera detta till bildningsnämnden vid
bildningsnämndens sammanträde den 28 augusti och den 4 december 2017.
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Åtgärdsplan ventilation Altorpskolan

Mars 2017
En detaljerad plan för åtgärder och kostnader tas fram av Tekniska förvaltningen avseende
Hus B. Alternativa åtgärder redovisas. Åtgärderna syftar till att öka luftmängden/flödet i
lektionssalarna. Den detaljerade planen redovisas till Bildningsnämnden möte 2017-03-27
för vidaredistribution till Bygg och Miljö.
Bildningsförvaltningen beställer väderstyrda markiser till fönster på västvägg hus B för
montering senast 2017-03-31.

April 2017
Ett direktiv skrivs fram av Bildningsförvaltningen som lämnas till Tekniska förvaltningen
med beslutade åtgärder senast 2017-04-21. Beroende på åtgärder tas eventuellt ett startbeslut
på investeringsmedel för ombyggnad av ventilation Hus B.

Maj 2017
Eventuell upphandling av åtgärder eller avrop från ramavtal för verkställdhet av direktiv.
En detaljerad plan för åtgärder och kostnader tas fram av Tekniska förvaltningen avseende
Hus G. Åtgärderna syftar till att öka lyftmängden/flödet i lektionssalarna.

Juni-Juli-Augusti 2017
Plan som Tekniska förvaltningen tagit fram för Hus G redovisas i Bildningsnämnden för
vidaredistribution till Bygg och Miljö.
Åtgärder för ventilation Hus B verkställs med målsättning att vara fullt genomförda till
terminsstart i augusti 2017.

2017-02-22
Eva Nordén
Fastighetschef

Roger Karlin
Driftsledare
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Rutiner för hantering av ventilation vid
Altorpskolan
Inomhusklimatet vid Altorpskolan har i vissa delar ett mycket akut behov av åtgärder, gäller hus
B. Här planeras för akutåtgärder som genomförs sommaren 2017. I avvaktan på att dessa
åtgärder och mer långsiktiga åtgärder genomförs upprättas följande rutiner för att säkerställa ett
acceptabelt inomhusklimat. Rektor ansvarar för att rutiner upprättas tillsammans med, aktuell
personal, skyddsombud och att all personal har kännedom om rutinerna och följer dem.

Rutiner kopplade till ventilation Altorpskolan
Byte av filter samt rengöring invändigt sker minst två gånger/läsår
• Tidpunkt: September samt Mars
• Ansvarig för byte av filter: Vaktmästare
Vaktmästaren genomför samt meddelar rektor skriftligt när det är genomfört. Den skriftliga
dokumentationen om filterbyte förvaras på överenskommen plats.
Vaktmästare tar beslut om byte behövs oftare än två gånger/läsår. Rektor informeras.
Vaktmästare är framförallt uppmärksam gällande de klassrum som har en undermålig ventilation.
Vaktmästare signalerar till rektor vid oro för undermålig ventilation trots genomförd rutin.

Städning/dammning av frånlufts-/tilluftsdon utvändigt i samtliga lokaler på skolan sker
en gång per månad och senast den sista i varje månad ska det vara utfört
• Tidpunkt: Varje månad i rullande schema
• Ansvarig för städning: Lokalvården
Lokalvården genomför samt meddelar rektor skriftligt när det är genomfört.
Lokalvården är extra noggrann med städ av ovanstående i de klassrum som har undermålig
ventilation.

Vädringsrutiner:
• Vädring av klassrum sker innan samt efter lektion. Vid bristfällig ventilation
rekommenderas en kortare paus för elever samt personal under lektionstid.
• Ansvarig: All personal som använder lokalerna

Ärende 5
För elevers och personals mående är intentionen att om möjligt lägga in någon längre paus i
nyttjandet av lokalerna under skoldagen för vädring.
Vaktmästare ansvarar då för att vädring sker vid dessa tillfällen så att lokalen är genomluftad.
Personal och elever rekommenderas att ta kontakt med rektor och/eller skyddsombud vid
uppvisade fysiska symptom på undermålig ventilation.

Anna Ödman
Rektor Altorpskolan
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