
Kontroll av hygiene i ventilasjonsanlegg - sjekkliste 

1              I R = Ikke Relevant                         Utarbeidet av Erichsen & Horgen AS og SINTEF Energiforskning AS til                                                                                                                                                              

Praktisk hygienekurs for NVEF og VVS-foreningen 2008 

ANLEGGSDATA 

Bygg / adresse:  
 

Anleggsnr.:  Luftmengde (ca):  

Betjener:  
 

 

LUFTINNTAK Ja Nei I R Aksjon / kommentar 

Er det vegetasjon nær luftinntaket?     

Er det forurensningskilder nær luftinntaket?     

Er det fuktig rundt / under luftinntaket?     

Er det behov for å renske opp rundt inntak?     

Er det fuktinntrengning gjennom rist?     

Har løv, smuss, snø festet seg til rist?     

Beskrivelse av evt problem: 
 
 
 
 
 
 

INNTAKSKANAL / -KAMMER Ja Nei I R Aksjon / kommentar 

Er hele kanalen tilgjengelig for inspeksjon?     

Er hele kanalen tilrettelagt for renhold?     

Samler det seg fukt bak inntaksrist?     

Samler det seg smuss bak inntaksrist?     

Sitter det forfilter i inntakskanal?     

Er det behov for å bytte / rengjøre dette?     

Er det spor etter fukt ellers i kanalen?     

Er det noen form for drenering i kanalen?     

Er drenering riktig plassert?     

Er det soner hvor smuss samles?     

Har inntakskanalen lydfelle?     

Er lydfellen fuktig?     

Er det fuktindikatorer på lydfellen?     

Er lydfellen skitten?     

Har inntakskanalen innvendig isolasjon?     

Er isolasjonen fuktig?     

Er isolasjonen skitten?     

Er isolasjonen opprevet / ødelagt?     

Beskrivelse av evt problem: 
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INNTAKSSPJELD Ja Nei I R Aksjon / kommentar 

Er spjeldet tilgjengelig for renhold?     

Samler det seg smuss foran spjeldet?     

Er det synlig støv / belegg på lamellene?     

Er det fuktindikatorer på spjeldet?     

Er det behov for rengjøring?     

Beskrivelse av evt problem: 
 
 
 
 
 
 

HOVEDFILTER Ja Nei I R Aksjon / kommentar 

Er filteret helt og uten lekkasjer?     

Er det lekkasjer mellom filtermoduler?     

Er det lekkasjer i filterramme?     

Samler det seg smuss før filtrene?     

Virker filteret fuktig?     

Er det fuktindikatorer på filterramme?     

Er det fuktmerker under filtrene?     

Blir støv fra filtrene vasket ut?     

Er behov for å skifte filtrene?     

Beskrivelse av evt problem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARMEGJENVINNER Ja Nei I R Aksjon / kommentar 

Er gjenvinneren tilgjengelig for renhold?     

Er det smussbelegg på gjenvinner?     

Er det fuktindikatorer / rust på gjenvinner?     

Er det behov for rengjøring?     

Har det vært fukt før eller etter gjenvinner?     

Er det smuss før eller etter gjenvinner?     

Hvis væske: Er det lekkasjer fra batteri?     

Beskrivelse av evt problem: 
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VARMEBATTERI Ja Nei I R Aksjon / kommentar 

Er varmebatteriet tilgjengelig for renhold?     

Er det smussbelegg på batteriet?     

Er det fuktindikatorer / rust på batteriet?     

Er det behov for rengjøring?     

Har det vært fukt før eller etter batteriet?     

Er det smuss før eller etter batteriet?     

Er det lekkasjer fra batteriet?     

Beskrivelse av evt problem: 
 
 
 
 
 

 

KJØLEBATTERI Ja Nei I R Aksjon / kommentar 

Har anlegget kjølebatteri?     

Er kjølebatteriet tilgjengelig for renhold?     

Er det smussbelegg på batteriet?     

Er det fuktindikatorer / rust på batteriet?     

Er det behov for rengjøring?     

Har det vært fukt før eller etter batteriet?     

Er det spor etter kondensvann?     

Blir kondensvann medrevet i luftstrømmen?     

Er det dryppanne under / etter batteriet?     

Står det vann i dryppannen?     

Er dryppannen skitten?     

Er det smuss før eller etter batteriet?     

Er det lekkasjer fra batteriet?     

Beskrivelse av evt problem: 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIFTEKAMMER Ja Nei I R Aksjon / kommentar 

Samles det smuss i viftekammeret?     

Er det smussbelegg på viftelamellene?     

Er det rester av drivremmer i viftekammer?     

Lekker det smøreolje fra motor?     

Er det fuktindikatorer i viftekammeret?     

Er det behov for rengjøring?     

Beskrivelse av evt problem: 
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FINFILTER (sluttfilter) Ja Nei I R Aksjon / kommentar 

Har anlegget finfilter?     

Er filteret helt og uten lekkasjer?     

Er det lekkasjer mellom filtermoduler?     

Er det lekkasjer i filterramme?     

Samler det seg smuss før filtrene?     

Virker filteret fuktig?     

Er det fuktindikatorer på filterramme?     

Er det fuktmerker under filtrene?     

Blir støv fra filtrene vasket ut?     

Er behov for å skifte filtrene?     

Beskrivelse av evt problem: 
 
 
 
 
 
 
 

KANAL / KAMMER ETTER AGGREGAT Ja Nei I R Aksjon / kommentar 

Er kanalen tilgjengelig for inspeksjon?     

Samles det smuss i kanalen?     

Er det spor etter fukt?     

Har kanalen lydfelle?     

Er lydfellen fuktig?     

Er det fuktindikatorer på lydfellen?     

Er lydfellen skitten?     

Har kanalen innvendig isolasjon?     

Er isolasjonen fuktig?     

Er isolasjonen skitten?     

Er isolasjonen opprevet / ødelagt?     

Beskrivelse av evt problem: 
 
 
 
 
 
 

ANDRE KOMPONENTER Ja Nei I R Aksjon / kommentar 

Har anlegget befukter?     

Har anlegget gjenvinning vha omluft?      

Andre komponenter med fuktindikatorer?     

Andre komponenter hvor smuss er problem?     

Beskrivelse av evt problem: 
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AVTREKKSIDE Ja Nei I R Aksjon / kommentar 

Samler det seg mye støv før avtrekksfilter?     

Er det behov for å bytte avtrekksfiltre?     

Er gjenvinner skitten på avtrekksside?     

Er det behov for rengjøring av gjenvinner?     

Er det spesielle soner hvor smuss samles?     

Er det fuktinntrengning i avkaståpning?     

Beskrivelse av evt problem: 
 
 
 
 
 
 

TEKNISK ROM Ja Nei I R Aksjon / kommentar 

Er teknisk rom ryddig?     

Er teknisk rom rengjort?     

Er det lekkasjer i aggregatkabinett?     

Er det lekkasjer fra aggregat / kanaler?     

Er det drenering i teknisk rom?     

Beskrivelse av evt problem: 
 
 
 
 
 
 

BEHOV FOR TILTAK 

Beskrivelse av forhold hvor byggeier bør vurdere tiltak for å bedre hygieneforholdene og lette 
kontroll- og vedlikeholdsarbeidet 
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