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ABSTRACT  

Nowadays most people tend to spend a major part of their lives indoors; therefore, the 

importance of withholding a good internal environment in our buildings is essential. What 

follows, the thermal indoor climate is strongly influencing the quality and comfort of life in 

residential areas. This essay will focus on thermal indoor climate situation in a student 

residence. Based on calculations, measurements and simulations from two different student 

apartments as well as data collected through a survey, this work will discuss whether the 

indoor climate complies with the requirements and standards for student housing and what 

improvement options are available. The survey showed dissatisfaction with the indoor 

temperature during summer and wintertime. Furthermore, the climate simulation 

demonstrated the increase in temperature during the summertime, which resulted in a 

greater dissatisfaction (PPD). Additionally, the calculations made to compare with the 

climate simulation have also shown that the apartments are getting too hot during summer. 

IDA ICE logged the relative humidity over a longer period of 1 year, resulting in a range 

between 5.8% -77.8%. Own measurements such as temperatures, relative humidity, carbon 

dioxide and exhaust airflows have been set against standards and requirements from 

authorities and deficiencies of the thermal indoor climate have been mapped.  

The apartments meet the standard of thermal indoor climate for student housing with one 

exception -the carbon dioxide content exceeds 1000 ppm in the apartment with the presence 

of two people. The exhaust airflow in both apartments was lower in our own measurements 

in comparison to what they were at the OVK protocol from 2014. The exhaust airflow in one 

apartment had a flow rate of 10 l / s higher than the dimensional flow rate, which indicates 

imbalance in the system. According to IDA ICE, too high and too low humidity was observed. 

This may indicate that the apartments do not have a satisfactory sun shading, which plays a 

significant role in the indoor climate. Using sun shading on all windows could reduce the 

temperature increase from solar radiation by 50% and the maximum operating temperature 

could be lowered by 4 degrees in IDA ICE. Using awnings as the sun shading solutions would 

also lower PPD's high peaks to 10%. 

 

Keywords: Indoor climate, Thermal indoor climate, Climate simulation, IDA 

ICE 4.7.1, Student apartment, Solar shading, Exhaust ventilation, Indoor 

climate measurement  
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FÖRORD 

Detta examensarbete på 15 hp utgör slutskedet för energiingenjörsprogrammet och 

byggnadsingenjörsprogrammet 180 hp på Mälardalens Högskola i Västerås. Arbetet grundar 

sig i att ta reda på om och hur inomhusklimatet i en studentbostad i Västerås kan förbättras 

då det förekommer ett missnöje hos de boende.  

Stort tack till vår externa handledare Jan Norrström på Mimer AB som delat med sig av 

information om byggnaden och tack till Arbets- och miljömedicin i Uppsala för att de delade 

med sig av sin bostadsenkät: ”Stockholms Innemiljöenkät (SIEQ)”. 

Vi vill även tacka våra interna handledare Robert Öman, Pekka Kuljunlahti och vår 

examinator Maher Azaza på Mälardalens Högskola, för deras stöd under arbetets gång.  

Slutligen ett stort tack till studenterna i byggnaden som svarade på enkätundersökningen och 

de studenter som kom med åsikter om inomhusklimatet i byggnaden. 
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SAMMANFATTNING 

Då människan vistas mycket inomhus, är det viktigt att säkerställa en god inomhusmiljö. Det 

termiska inomhusklimatet ska säkerställa en god termisk komfort i vistelsezonen. Byggnader 

med frånluftssystem kan ha, som alla andra ventilationssystem, en allt för låg luftomsättning. 

Det finns ett fenomen som kallas ”sjuka hus-sjukan” (sick building syndrome). Det 

fenomenet grundade sig i människors hälsa där personer fick besvär i form av allergier, 

illamående, trötthet och huvudvärk genom att vistas i specifika byggnader. Anledningen till 

varför fenomenet uppstod verkade bero på dåligt inomhusklimat. I studentbostaden som ska 

undersökas, förekommer klagomål över det termiska inomhusklimatet såsom kallras och 

kraftiga temperaturskillnader. Studentbostadens frånluftssystem och andra aktiva funktioner 

kommer då att granskas. Det kommer sedan att utvärderas om det finns ett verkligt problem 

och vilka aktiva eller passiva åtgärder som kan hjälpa inomhusklimatet. 

Syftet med detta arbete är att undersöka om och hur inomhusklimatet i en studentbostad kan 

förbättras. Med en enkätundersökning, egna mätningar i två lägenheter, simuleringar och 

beräkningar i de två lägenheterna, ska det fastställas om inomhusklimatet uppfyller de krav 

och standarder som finns för studentbostäder samt vilka förbättringsalternativ som finns.  

Enkätundersökningen påvisade ett missnöje med inomhustemperaturen sommar- och 

vintertid. Klimatsimuleringen påvisade att det finns en för hög temperatur sommartid vilket 

resulterade i höga missnöjen (PPD). De beräkningar som gjorts för att jämföras med 

klimatsimuleringen har även de påvisat att lägenheterna blir för varma sommartid. I IDA ICE 

loggades den relativa fuktigheten under en längre period på 1 år som resulterade i ett 

intervall mellan 5,8%-77,8%. Det egna mätningarna såsom temperaturer, relativa 

fuktigheten, koldioxidhalt och frånluftsflöden har ställts mot de standarder och krav som 

finns från myndigheter och brister med det termiska inomhusklimatet har kartlagts.  

Frånluftsflödet i de båda lägenheterna var lägre vid de egna mätningarna än vad de var vid 

OVK-protokollet från 2014. Skillnaden mellan lägenheterna var liten med ett undantag, 

frånluftsfläkten i ena lägenheten hade ett forceringsflöde som var 10 l/s högre än det 

dimensionerande värdet för lägenheten, vilket indikerar på obalans i systemet. Enligt IDA 

ICE, blev det även för höga och för låga luftfuktigheter vilket kan indikera på att 

inomhusklimatet inte är tillfredställande. Markiser spelar stor roll för inomhusklimatet då de 

enligt beräkningarna kunde sänka temperaturhöjningen från solinstrålningen med 50%. Den 

maximala operativa temperaturen kunde sänkas med 4 grader i IDA ICE vid användning av 

markiser på samtliga fönster. Markiserna sänkte även PPD:s höga toppar till 10%. Båda 

lägenheterna uppfyller standarden för termiskt inomhusklimat för studentbostäder med ett 

undantag, koldioxidhalten överstiger under en längre tid 1000 ppm för lägenheten med en 

personnärvaro på två personer.  

Nyckelord: Inomhusklimat, Termiskt inomhusklimat, Klimatsimuleringar, IDA 

ICE 4.7.1, Studentlägenhet, Solavskärmning, Frånluftsventilation, 

Inomhusklimat mätningar 
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1 INLEDNING  

Detta examensarbete granskar det termiska inomhusklimatet i två studentlägenheter. Ett 

inomhusklimat som upplevs eller är varmt, kallt eller dragit kan ge direkta eller indirekta 

effekter på hälsan. Exempel på direkta hälsoeffekter är huvudvärk, ögonirritation, 

muskelbesvär och hjärt- och kärlsjukdomar. Indirekta hälsoeffekter kan vara sämre 

arbetskapacitet och rörlighet. Detta är därför ett problem som måste uppdagas. 

(Arbetsmiljöverket, 2017) Genom mätningar och beräkningar ska det utvärderas om 

studentbostaden har ett verkligt problem samt vad som kan förbättras.  

1.1 Bakgrund 

Då människan vistas mycket inomhus, är det viktigt att säkerställa en god inomhusmiljö. Det 

termiska inomhusklimatet ska säkerställa en god termisk komfort i vistelsezonen. Det finns 

två faktorer som påverkar inomhusklimatet. Det ena är den passiva klimatskärmen som vi 

inte kan påverka efter det att byggnationen är färdigställd. Dessa är byggnadsdelar som 

väggar, tak, grund, fönster. Det andra som påverkar inomhusklimatet är de aktiva funktioner 

som finns för att förbättra inomhusklimatet. De aktiva funktionerna är områden som 

fokuserar på kyla, värme, ventilation och solavskärmning. Då utomhusklimatet varierar 

måste det aktiva funktioner kunna regleras efter behov för att säkerhetsställa ett gott 

inomhusklimat. Den passiva klimatskärmen, det vill säga de byggnadsdelar som skiljer 

inomhusklimatet från utomhusklimatet, kan inte aktivt anpassas efter behov och är därför en 

konstant funktion. Problem kan uppstå med de aktiva funktionerna t.ex. 

ventilationssystemet. Ett ventilationssystem kan teoretiskt vara tillräckligt för att klara av att 

säkerställa god ventilation men lyckas inte då det kan vara manuellt felinställt eller ha 

igensatta eller felplacerade don. Det finns alltså risker med det aktiva funktionerna då de kan 

arbeta på fel sätt. (Ventilation, 2017) 

Ventilationssystemet har i huvuduppgift att byta ut byggnadens inomhusluft regelbundet så 

att koncentrationen av föroreningar och hälsofarliga ämnen i inneluften understiger 

acceptabla värden. Det mesta är fortfarande okänt när det gäller sambandet mellan olika 

föroreningar i inneluft och människors hälsa, men problem och risker som beror på radon 

och fukttillskott (ånghalten inne minus ånghalten ute) är välkända. Med ett välfungerande 

ventilationssystem minskar risken att dessa problem uppstår men det är även skillnad på 

vilken typ av ventilationssystem som installeras och detta kan innebära andra problem såsom 

otillräcklig ventilation för aktuell bostad. (Folkhälsomyndigheten, 2016)  
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Byggnader med frånluftssystem kan ha, som alla andra ventilationssystem, en allt för låg 

luftomsättning även fast frånluftsfläkten arbetar kontinuerligt och upprätthåller en jämn 

luftväxling. Det kan vara svårt att säkerställa tillförseln av friskluft på de mest lämpliga 

ställena såsom vardagsrum och sovrum. För att undvika problemet är det viktigt att det finns 

tillräckligt med tilluftsdon/tilluftsventiler samt se till att de är rätt placerade och öppna. 

Fläktar ska ställas in rätt. Kontroller av ventilationen ska göras med jämna mellanrum för att 

säkerställa att ventilationen fungerar som den ska och att donen/ventilerna inte är igensatta. 

(Ventilation, 2017) 

Det finns ett fenomen som kallas ”sjuka hus-sjukan” (sick building syndrome) som är ett 

begrepp som myntades 1986 av världshälsoorganisationen WHO. Det fenomenet grundade 

sig i människors hälsa där personer fick besvär i form av allergier, illamående, trötthet och 

huvudvärk genom att vistas i specifika byggnader. Anledningen till varför fenomenet uppstod 

verkade bero på dåligt inomhusklimat. Ventilationen och materialval i byggnader togs mer 

hänsyn till då detta troddes vara några av anledningarna till fenomenet. Idag kallas 

fenomenet för (OBO) Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa. (Nevander, L. Elmarsson, B. 1994) 

Boverket har bedömt att 36% av alla Sveriges byggnader har mögel och fuktskador. 

(Boverket, 2011) Det är inte bekräftat att ventilationen är lösningen på detta fenomen och det 

är inte heller kartlagt vilka kemiska ämnen som är orsak till symptomen. Dock är det den 

återkommande faktorn att ventilationen är dålig i de sjuka husen. Genom bättre ventilation, 

minskas föroreningar i luften. Bättre ventilation har dokumenterat bidragit till en bättre 

inomhusmiljö i sjuka hus. (Statens offentliga utredningar, 2005:55)  

För en trivsam bostad krävs tillräcklig luftomsättning. I studentbostaden som ska 

undersökas, förekommer klagomål över det termiska inomhusklimatet såsom kallras och 

kraftiga temperaturskillnader. Studentbostadens frånluftssystem och andra aktiva funktioner 

kommer då att granskas. Det kommer sedan att utvärderas om det finns ett verkligt problem 

och vilka aktiva eller passiva åtgärder som kan hjälpa inomhusklimatet. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka om och hur inomhusklimatet i en studentbostad kan 

förbättras då det förekommer missnöje hos några av studenterna. Med en 

enkätundersökning, egna mätningar i två lägenheter, simuleringar och beräkningar i de två 

lägenheterna, ska det fastställas om inomhusklimatet uppfyller de krav och standarder som 

finns för studentbostäder.  
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1.3 Frågeställningar 

• Vad är det största orsaken till missnöjet hos studenterna med inomhusklimatet?  

• Hur mycket påverkar de stora fönstren inomhusklimatet?   

• Vilka tekniska lösningar kan tillämpas för att öka den termiska komforten? 

• Hur mycket skiljer sig den teoretiska trivseln i IDA ICE mot den verkliga trivseln 
utifrån enkätundersökningen?  
 

• Till vilken utsträckning uppfyller lägenheten de krav och standarder för 
inomhusklimat som finns för studentbostäder? 

1.4 Avgränsning 

Undersökningen av byggnaden ska gälla för ett normalår i Sverige. Bostadsenkäten 

Stockholms innemiljöenkät från SIEQ (Stockholm Indoor Environmental Questionnaire) har 

använts som hjälp till arbetet med tydliga frågor om studenternas inomhusklimat. 

Möjligheten att mäta hur klimatet upplevs under sommar- och vintertid kommer inte vara 

möjligt då arbetet utförs på hösten, därför kommer klimatsimuleringar i IDA ICE tillämpas 

samt studenternas åsikter som nämns i enkätundersökningen tas i åtanke. Arbetet kommer 

inte ta hänsyn till studenternas vanor såsom rökning. Mätningar kommer genomföras i två 

lägenheter där båda lägenheter är på samma plan men ligger i olika väderstreck. Arbetet 

kommer inte ta hänsyn till ekonomiska aspekter. Standardvärden och schablonvärde i IDA 

ICE har använts från Sveby brukarindata – bostäder. Arbetet kommer inte att ta hänsyn till 

studentbostadens energiförbrukning. 

2 LITTERATURSTUDIE 

Detta kapitel ska handa om tidigare forskning och studier som berör den aktuella studien. 

Inledningsvis tas det upp hur inomhusklimatet utreds med mätutrustning samt de 

myndigheter som kommer sätta grund till arbetet då de ställer krav på hur inomhusklimatet i 

byggnader behandlas och upprätthålls. 
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2.1 Mätning av inomhusklimat 

Utredningar och undersökningar av inomhusklimat kan framstå som krångligt därför har 

företaget Intab har tagit fram en manual baserat på Folkhälsomyndighetens ”Temperatur 

inomhus” och ”Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus” (FoHMFS 

2014:17), Arbetsmiljöverkets ”Arbetsplatsens utformning” (AFS 2009:2) och riktlinjer från 

Fastighetsägarna. (intab, 2017) De har samlat information om hur inomhusklimat ska 

utredas i form av utförliga mätningar.  

Utredningen genomförs genom att logga inomhusklimatet med olika mätutrustningar för att 

få en klar bild om hur bostaden fungerar under dygnet, veckan eller längre perioder. Detta är 

viktigt då det ger en tydligare bild av variationen av inomhusklimatet beroende på olika 

faktorer såsom utetemperaturen och personnärvaro m.m.  Områden som mätningarna för 

inomhusklimatet fokuserar på är lufttemperatur, operativ temperatur, golvtemperatur, 

relativa fuktigheten och koldioxidhalten.  

 Därför är ditt inomhusklimat dåligt 

Artikeln från Videncenter for Arbejdsmiljø i Danmark ”Årsager til dårligt 

indeklima (2017)” tar upp att dåligt inomhus klimat beror på flera faktorer som 

luftenskvalitet, temperatur och relativ fuktighet. Artikeln tar upp gränsvärden för lämplig och 

behaglig inomhustemperatur samt beskriver olika tecken som pekar på ett dåligt 

inomhusklimat. Att ha ett dåligt inomhusklimat påverkar människan på många sätt. De 

vanligaste tecknen är torra eller, irriterade ögon, trötthet eller dåsighet, huvudvärk och rygg- 

och nackproblem. Artikeln påpekar vikten av att ha en luftfuktighet på 45–55% för 

människans välbefinnande och vilka problem som uppstår vid för låg luftfuktighet såsom 

kliande hud, kontaktlinser torkar ut och ökad spridning av virus med mera. Att ha en optimal 

luftfuktighet ökar produktiviteten vid kontorsmiljöer samt minskar sjukfrånvaron. Figur 1 

visar hur den relativa fuktigheten påverkar människors hälsa i kontor om majoriteten av 

vistelsetiden är där luften är för torr eller för fuktig. (Condair, 2017) 

 

Figur 1 Antal timmar med varierande luftfuktighet vid ett inomhusklimat på 20 ºC (Condair, 2017) 



 

 

9 

 

2.2 Myndigheter 

Det finns flera olika myndigheter som ställer krav på inomhusklimatet i byggnader där lagar 

och detaljerade föreskrifter ska upprätthållas. De myndigheter som ska tas hänsyn till är: 

(Warfvinge, C. Dahlblom, M. 2010) 

• Boverkets byggregler (BBR) 

• Boverkets författningssamling (BFS) 

• Plan- och byggförordning (PBF) 

• Plan- och bygglagen (PBL) 

• Folkhälsomyndigheten (FoHMFS) 

• Socialstyrelsen (SOSFS) 

 Specifika krav och allmänna råd för studentbostäder 

Enligt tabell 1 från ”Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperaturer 
inomhus (2014)” 

Tabell 1 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperaturer inomhus (Folkhälsomyndigheten, 2014) 

  Riktvärden Rekommenderade 
värden 

1. Operativ temperatur Under 18 
°C¹ 

20 - 23 °C² 

2. Operativ temperatur, varaktigt Över 24 °C³   

3. Operativ temperatur, kortvarigt Över 25 °C⁴   

4. Skillnad i operativ temperatur 
mätt vertikalt 0,1 och 1,1 m över 
golv 

  Ej över 3 °C 

5. Strålningstemperaturskillnad  
Fönster - motsatt vägg                           
Tak - golv 

    

Ej över 10 °C 

Ej över 5 °C 

6. Luftens medelhastighet   Ej över 0,15 m/s⁵ 

7. Yttemperatur, golv Under 16 
°C⁶ 

20 - 26 °C 

   ¹ För känsliga grupper, 20 °C 
  ² För känsliga grupper, 22 - 24 °C 
  ³ Under sommaren, högst 26 °C 
  ⁴ Under sommaren, högst 28 °C 
  ⁵ Vid inomhustemperatur över 24 

°C kan högre lufthastigheter 
accepteras. 

  ⁶ För känsliga grupper, 18 °C. 
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Enligt: ”Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (2014)” 

” Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea bör göras så att hänsyn också tas till 

föroreningar från andra källor än människor. Om koldioxidhalten i ett rum vid normal 

användning regelmässigt överstiger 1 000 parts per million (ppm), bör detta ses som en 

indikation på att ventilationen inte är tillfredsställande.” (FoHMFS 2014:18)  

Enligt: ”Socialstyrelsen temperatur inomhus (2005)” 

Den relativa fuktigheten (RF) i inomhusluften är beroende av temperaturskillnaden mellan 

ute och inneluften. Om luften är varm som under sommartid, bär luften mer fukt och om 

luften är kall som under vintertid, klarar luften av att bära mindre fukt. Detta är skälet till att 

luften kan upplevas torr under vintertid. Fukt tillförs från aktiviteter som tvättning, 

matlagning, andning och svettning. Det rekommenderade värdet för den relativa fuktigheten 

är mellan 30 – 70 procent oavsett årstid.  

Vid högre luftfuktighet ökar risken för problem som kvalster och om luftfuktigheten 

överstiger 70 procent ökar risken för fuktproblem. Att den relativa fuktigheten understiger 

20 procent är inte onormalt under vintertid. Under 15 procent kan förekomma och är vid 

korta perioder inte skadligt. Människan har svårt att avgöra om temperaturen eller relativa 

fuktigheten har höjts/sänkts. Om temperaturen höjs/sänks med någon grad kan det upplevas 

som att den relativa fuktigheten höjts/sänkts, vilket kanske inte är fallet. (SOSFS 2005:15) 

Enligt BBR (2017): 

- 6:253 Vädring 

”I studentbostäder räcker det dock om rummet för matlagning har indirekt tillgång till ett 

öppningsbart fönster eller en vädringslucka. (BFS 2014:3).” 

- 6:322 Dagsljus 

”I studentbostäder räcker det dock med tillgång till indirekt dagsljus i rummet för 

matlagning och i gemensamma utrymmen för daglig samvaro, matlagning eller måltider. 

(BFS 2014:3)” 

- 6:323 Solljus 

”Studentbostäder om högst 35 m2 behöver dock inte ha tillgång till direkt solljus. (BFS 

2014:3).” 

- 6:251 Ventilationsflöde 

”Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m2 

golvarea. Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används. I bostadshus där 

ventilationen kan styras separat för varje bostad, får ventilationssystemet utformas med 

närvaro- och behovsstyrning av ventilationen. Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 

l/s per m2 golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per m2 golvarean då någon 

vistas där.” 
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Enligt BBR (2017): ”I studentbostäder om högst 35 m2 kan funktionerna daglig samvaro, 

sömn och vila och matlagning finnas i ett och samma rum. Rummet behöver inte vara 

avskiljbart. Det innebär att det räcker med ett fönster i rummet. Det ska dock alltid finnas 

ett tillgängligt och användbart hygienrum i varje bostad.” 

2.3 Tidigare studier om inomhusklimat   

Tidigare studier har bidragit till förkunskap kring ämnet och ger en inblick och grund till den 

aktuella studien.  Studierna tar upp områden såsom kallras, temperaturer, IDA ICE, 

värmebalanser, kondens, relativa fuktigheten, torr luftfuktighet, solavskärmning, sjuka-hus-

sjukan, fönster och koldioxid.   

 Studie av termiskt klimat  

Ett examensarbete av Isak Ståhlman, Studie av termiskt klimat (2017) från Uppsala 

Universitet behandlar det termiska klimatet i kontorsbyggnader med stora fönster där det 

fanns ett missnöje med det termiska klimatet. Arbetet utfördes med manuella beräkningar 

såsom en värmebalans, egna mätningar och klimatsimuleringar i IDA ICE i två olika zoner. 

Värmebalansen och klimatsimuleringar hölls sig inom kravgränserna dock utfördes inga 

simuleringar för lufthastigheter. Isaks egna mätningar på lufttemperatur och yttemperatur 

stämdes inte alls med börvärdena. Resultatet visade att orsaken till att ena zonen hade ett 

stort missnöje var att de klimatstyrande installationerna inte fungerade som det var tänkt. 

Den andra zonens missnöje berodde på att det inte fanns någon värmekälla under fönstren 

för att motverka kallras.  

 Kondensdrabbade bostäder 

En studie som gjorts av VELFAC (2009) med hjälp av Ålborg Universitet AAU, där 

utvärderas om det finns ett samband mellan ett för väl isolerad byggnad kan leda till besvär 

och missnöje med inomhusklimatet. I studien valdes 8 lägenheter ut för mätningar. Det 

började med en dialog där fastighetsägaren delade med sig information om 

uppvärmningskällor samt vädringskanaler såsom fönster. Dialogen fortsatte sedan med 

familjerna som bodde i respektive lägenhet, de delade med sig av vädringsvanor m.m. När 

informationen var insamlad gjordes fysiska mätningar i varje lägenhet. Där mättes 

temperaturer, relativa fukthalten och koldioxidhalten. Det visade sig finnas ett tydligt 

samband mellan luftväxlingen, koldioxidhalten, den relativa fuktigheten och kondens i 7 av 

de 8 lägenheterna. Slutsatsen blev att de sju lägenheterna som hade problem med kondens 

vid fönstren, rekommenderades att höja ventilationen för att minska bildandet av kondens.  
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 Inomhusklimat och energianvändning med avseende på 

fönsterkonstruktion 

Examensarbetet av Karl Ahlberg och Markus Insulan (2007) påvisar hur fönsterstorlek 

och energianvändning påverkar det termiska klimatet. Arbetet tar upp funktioner och 

faktorer som påverkar klimatskärmensförmåga att upprätthålla ett gott termiskt klimat i 

vistelsezonen. En modell har gjorts i klimatsimuleringsprogrammet IDA Energi och Klimat 

3.0 och beräkningar på en teoretisk modell som har hämtats från Byggvägledning 8 har 

gjorts i beräkningsprogrammet MaxKomfort 0.8. De varierande parametrarna som används 

är U-värden, solfaktor, solavskärmning och fönsterstorlek. Klimatsimuleringsprogrammen 

har använts för att skapa en modell med låsta värden som sedan kan simuleras med 

varierande parametrar för att jämföra olika resultat mellan datorprogrammen. 

Beräkningsprogrammets teoretiska modell knyter beräkningarna till rummet men resultatet 

kan också användas vid rum som har liknande utformning. Diagrammen visar att årstiderna 

påverkar klimatskärmen mycket och fönster påverkas mycket av utomhustemperaturen. 

Slutsatser var att solskyddsglas under sommaren och energisparglas under vintern spelar 

stor roll för det termiska klimatet.  

3 METOD 

Detta arbete ska utföras med hjälp av dessa verktyg: 

• Litteraturstudie 

• Enkätundersökning 

• Egna mätningar i två lägenheter 

• Egna beräkningar i Excel 

• Klimatsimulering i IDA ICE 

• Jämförelse mellan IDA ICE och egna beräkningar 

• Förbättringsalternativ  

 

Enkäten kommer distribueras ut till varje lägenhet i studentbostaden via brevlåda. Enkäten 

bifogas som bilaga i arbetet. 
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3.1 Mätinstrument 

Dessa mätinstrument kommer att användas för att undersöka två av studentlägenheterna. 

• Termometer 

o Används för att mäta inomhustemperaturen för att se om radiatorerna regleras efter 

termostaten i dess system. Om radiatorn är kall vid under minimirumstemperatur 

eller om radiatorn är varm vid för hög rumstemperatur, då är termostaten med stor 

sannolikhet felinställt.  

• Luftflödesmätare av modell: Testo 405-v1, enligt Figur 3 

o Luftflödesmätare används för att mäta luftflödet i frånluftsdonen. 

• Värmekamera av modell: Flir i50, enligt Figur 2 

o Värmekamera används för att upptäcka eventuella köldbryggor och drag. 

• Luftkvalitetsmätare av modell: Lutron MCH-383SD, enligt Figur 4 

o Luftkvalitetsmätare används för att mäta koldioxidhalten, relativa fuktigheten och 

rumstemperaturen i lägenheten. 

• Köksfläkt-test 

o Köksfläkts-test innebär att köksfläkten forceras. När köksfläkten forceras ökar 

luftläckningen från fönstret om fönstret är otätt.  

 

 

  

Figur 3 Luftflödesmätare 

Figur 2 Värmekamera 

Figur 4 Luftkvalitetsmätare 
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4 AKTUELL STUDIE 

Den aktuella studien kommer att omfatta det termiska inomhusklimatet i lägenheterna. Då 

människan vistas till stor del inomhus, är det viktigt att tänka på det termiska klimatet. Det 

termiska klimatet syftar på de faktorer som påverkar värmeutbytet med omgivningen dvs. 

människans upplevelse av inomhusklimatet. Dessa faktorer är luftens temperatur, 

värmestrålningen från omgivande ytor, lufthastighet, relativ luftfuktighet, egen aktivitet samt 

klädsel och dess isolerande förmåga. (Boverket, 2017) (intab, 2017)  

Då det uppstår klagomål från de boende är det viktigt att informera de om de olika 

faktorernas inverkan. Det finns ett allmänt starkt samband mellan människans upplevelse av 

inomhusklimatet och dessa faktorer och därför är det väldigt viktigt att utreda det termiska 

klimatet om det skulle uppstå klagomål. (intab, 2017) Hur de boende upplever 

inomhusklimatet speglar inte alltid de uppmätta värdena t.ex. den operativa temperaturen 

kan kännas annorlunda jämfört med rumstemperaturen. Det kan kännas kallt i lägenheten 

även fast lägenheten uppfyller gränsvärden för ett gott termiskt inomhusklimat. Detta kallas 

för termiska komfort, alltså hur det boende upplever inomhusklimatet. 

Termisk komfort menas med hur ett utrymme upplevs utifrån utrymmets förutsättningar 

med avseende på drag och temperatur. Varje utrymme har en vistelsezon som måste uppfylla 

kraven för termisk komfort som gäller för utrymmets specifika användningsområde. Det 

finns råd som anger vissa temperaturer som inte bör underskridas samt vissa lufthastigheter 

och temperaturskillnader som ej bör överskridas för att säkerställa en behaglig termisk 

komfort. (Boverket, 2017) De faktorer som påverkar den termiska komforten är, 

golvtemperatur, lufthastighet, riktad operativ temperatur och olika punkters riktade 

operativa temperatur. Ytterligare faktorer i byggnaden som också påverkar den termiska 

komforten är uppvärmningssystem, ventilationssystem, fönsterstorlekar och 

värmeisoleringsförmågan hos byggnadens olika byggnadsdelar. (Boverket, 2017) 

4.1 Studentbostaden 

Studentbostaden är belägen på Åkarhagsgatan 1 i Västerås. Studentbostaden genomgick en 

ombyggnad 2002 och har sedan dess fungerat som studentbostad. Studentbostaden består av 

62 lägenheter varav 60 st 1 rokv, 25–49 kvm och 2 st 2 rokv, 37–46 kvm. Ventilationen i 

bygganden består av ett mekaniskt frånluftssystem med kontinuerlig drift som har 

frånluftsdon placerade i lägenheternas våtrum samt köksfläkt. Reglerbara tilluftsventiler så 

kallade springventiler är placerade över varje fönster, se figur 6, och köksfläkten går att 

forcera vid behov. Värmekällan för bostaden är fjärrvärme från Mälarenergi som är kopplat 

till ett vattenburet radiatorsystem där radiatorer är placerade under varje fönster, se figur 5. 

Radiatorerna har ett mått på 400 x 1400 mm och är enkla panelradiatorer med 

termostatventiler. (Västerås stadsbyggnadskontor, 2002) Utifrån måtten på radiatorerna 

uppskattas radiatoreffekten till 532 W per radiator som är aktuellt för lägenhet 2:17. 

(Warfvinge, C. Dahlblom, M. 2010) 
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Obligatorisk ventilationskontroll är genomfört regelbundet i studentbostaden då det sedan år 

1991 är ett krav. Syftet med kontrollen är att visa att inomhusklimatet är bra och det 

befintliga ventilationssystem fungerar som det ska. Kontrollen ska utföras av en certifierad 

kontrollant och den personen ska även ge förslag till hur energiförbrukningen för 

ventilationen kan minskas, utan att inomhusklimatet påverkas negativt. (boverket, 2017) 

OVK ska utföras regelbundet och i tabell 1 visar intervallen för respektive byggnad och 

ventilationstyp. (boverket, 2017) Studentbostadens intervall är 6 år.  

Tabell 2 OVK-besiktningsintervall (Boverket, 2017) 

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-, 

FT-, FTX-ventilation. 

Endast en första 

installationsbesiktning innan 

systemet tas i bruk. Ingen 

återkommande besiktning. 

 

Figur 6 Radiator under fönster i lägenhet 2:17 
Figur 5 Springventil ovan fönster 
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De lägenheter som kommer att undersökas är två stycken 1 rokv och är 33 m2 respektive 36 

m2 se figur 7 och figur 8 där det bor 2 personer i lägenhet 2:17 och 1 person i lägenhet 2:01. 

Lägenhet 2:17 (figur 8) har fönster som vetter mot söder och lägenhet 2:01 (figur 7) har 

fönster som mot både norr och väst. Studentlägenheterna har en fönsteryta som motsvarar 

10 % utav golvrean. Takhöjden i lägenheterna är 2,7 m. Fönstren i lägenheterna har ett U-

värde på 1,6 W/m2, ºC och är ett vanligt 3-glasfönster som är öppningsbara. (Västerås 

stadsbyggnadskontor, 2002) 

Ventilationssystemet är dimensionerat så att frånluftsdonet i lägenhet 2:17 ska ha 15 l/s, 

frånluftsfläkten i köket har grundflöde på 10 l/s och 30 l/s forcerat. Lägenhet 2:01 har en 

dimensionerad frånluftflöde på 15 l/s i badrum och för köksfläkten ska ha ett grundflöde på 

10 l/s och 30 l/s forcerat. (Västerås stadsbyggnadskontor, 2002)  

Gränsvärden för en god inomhusmiljö ska uppfyllas inom vistelsezonen. Vistelsezonen är den 

del av rummet där det ställs krav på den termiska komforten för människans välbefinnande. 

Vistelsezonen är begränsat till två horisontella plan på 0,1 meter respektive 2,0 meter över 

golvet, se Figur 10. På sidorna är vistelsezonen begränsad av vertikala plan på 0,6 meter från 

ytterväggarna, dock 1 meter framför dörrar och fönster, se Figur 9. (Boverket, 2017) 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Vistelsezon (Horisontell) (Boverket, 2017) Figur 9 Vistelsezon (Vertikal) 
(Boverket, 2017) 
 

Figur 8 Planlösning lägenhet 2:17, 33 m2 
(Västerås stadsbyggnadskontor, 2002) 

Figur 7 Planlösning lägenhet 2:01, 36 m2 
(Västerås stadsbyggnadskontor, 2002) 
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4.2 Enkätundersökning 

En enkätundersökning med 33 frågor, respektive fråga har 5 olika svarsalternativ. Enkäten 

behandlar frågor om trivsel och hälsa relaterat till studentbostaden. Bakgrundsfrågor ställs 

för att samla information om bostaden. Målet med enkätundersökningen är att undersöka 

om det finns ett missnöje med något som berör dessa fyra rubriker. Värdet för missnöjet 

kommer att jämföras med simuleringar som kommer göras i studentbostaden. Enkäten 

bifogas som bilaga.  

Rubrikerna i enkäten omfattar:  

• Värme och temperatur 

• Luftkvalitet och ventilation  

• Hus och hälsa  

• Ljud och ljus 

4.3 Egna mätningar och mätpunkter 

En OVK-besiktning har genomförts år 2014 och en ny OVK-besiktning inte är aktuell förs år 

2020. Därför utfördes egna mätningar för att se om värdena från 2014 förfarande är 

desamma idag. De egna mätningarna som utförts har jämförts med OVK-mätningarna från 

2014, se figur 11. (Västerås stadsbyggnadskontor, 2002) Mätningarna för luftflödet 

genomfördes med hjälp utav en så kallad luftflödestratt som fästes på frånluftsdonen. Tratten 

hade en krage för att säkerställa att tratten satt tätt mot donet. I tratten sitter en 

luftflödesmätare som ger ett värde på frånluftsflödet. Mätningarna genomfördes vid grund 

förhållanden samt forcerat förhållande.  

 

Figur 11 OVK-protokoll från 2014 (Västerås stadsbyggnadskontor, 2014) 
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Luftkvalitetsmätare användes för att kunna mäta den relativa fuktigheten och 

koldioxidhalten i lägenheten. Luftkvalitetsmätaren placerades centrerat i lägenheten i 

huvudhöjd med ett samplingsintervall på 20 minuter. Detta gjordes utan att vädra för att ge 

ett precist värde på relativa fuktigheten. (intab, 2017)  

Lufttemperaturen loggades i 48 timmar under vardagar samt 48 timmar under helg på två 

punkter, vid 0,1 m ovan golv och 1,1 m ovan golv. Detta motsvarar höjden på fötter samt 

huvudnivå för en sittande person. Om temperaturdifferensen överstiger 3 grader bör det 

undersökas ytterligare. (intab, 2017) Att logga en längre tid är av stor vikt då faktorer som 

personbelastning varierar.  

Vid indikationer om att det är för kallt inomhus vid låga utomhustemperaturer användes en 

termometer för att utvärdera om de vattenburna radiatorerna fungerar som de ska. Vid lägre 

inomhustemperatur bör radiatorerna vara varma och vid högre inomhustemperatur bör 

radiatorerna vara kalla. Om detta stämmer är det en indikator på att radiatorerna fungerar 

på rätt sätt för att motverka inomhustemperaturskillnader i lägenheten. Termostatventilerna 

var inställd på maximal effekt under testet. 

Luftkvalitetsmätaren tar även värden för koldioxidhalt. Luftkvalitetsmätaren placerades 

centralt i vistelsezonen i andningshöjd med minst två meters avstånd från närmaste 

människa. Alla öppningar i lägenheten var stängda för att ge ett precist värde. Värdet 

varierade till en början men stabiliserade sig sedan, mätningen varade under 48 timmar för 

att ta hänsyn till varierande personbelastning. Utomhusluften mättes för att kontrollera 

differensen mellan inomhus och utomhus. Inomhus bör ligga under 1000 ppm. (intab, 2017) 

Värmekamera användes i kombination med köksfläkts testet för att se om eventuella drag 

ökade runt fönstren när fläkten forcerades. Värmekameran användes även för att mäta 

yttemperaturer på väggar och golv samt för att undersöka om lägenheten hade några 

köldbryggor. 

4.4 Beräkningar 

I detta kapitel presenteras alla beräkningar som har genomförts i arbetet. 

 Medelstrålningstemperatur och operativ temperatur  

Trots att lufttemperaturen är hög, kan det ändå upplevas som kallt i närheten av kalla ytor. 

Detta beror på att värmen strålar från de delar av kroppen som är riktade mot den kalla ytan. 

Ju lägre yttemperatur desto mer värme överförs. Medelstrålningstemperaturen definieras 

som den viktade medeltemperaturen hos omgivande ytor. (Warfvinge, C. Dahlblom, M. 

2010) 
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Medelstrålningstemperaturen (Tr), beräknas på följande vis:  

𝑇𝑟 = 𝐹1 ∗ 𝑇1 + 𝐹2 ∗ 𝑇2 + 𝐹3 ∗ 𝑇3 … + 𝐹𝑛 ∗ 𝑇𝑛 

Medelstrålningstemperatur beräknades med alla byggnadsdelars areor och med vilken 

yttemperatur respektive byggnadsdel och sedan dividerades med den totala 

omslutningsarean:  

𝑇𝑟 = 𝐹𝑣ä𝑔𝑔 ∗ 𝑇𝑣ä𝑔𝑔 + 𝐹𝑔𝑜𝑙𝑣 ∗ 𝑇𝑔𝑜𝑙𝑣 + 𝐹𝑡𝑎𝑘 ∗ 𝑇𝑡𝑎𝑘 + 𝐹𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝑇𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 

Begreppet operativ temperatur (T0), används för att beskriva inverkan av lufttemperatur och 

värmestrålning mellan människa och omgivande ytor. Den operativa temperaturen kan 

identifieras som medelvärdet av luftens och omgivande ytors temperatur. Operativa 

temperaturen beskriver komforten mer exakt då den måste beaktas under alla årstider. Då 

ytor blir varma av solstrålning under sommaren och kalla under vintern så måste detta 

kompenseras med en lägre respektive högre lufttemperatur för att säkerställa att den 

operativa temperaturen ligger på komfortnivå (Warfvinge, C. Dahlblom, M. 2010).  

Operativ temperatur beräknas på följande vis:  

 𝑇0 =
𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡+𝑇𝑟

2
  

 Klimatsimulering i IDA ICE 

IDA ICE 4.7.1 (IDA Indoor Climate and Energy) är ett simuleringsprogram som används för 

att återskapa en av studentbostadens lägenheter och få fram lägenhetens temperaturer, 

luftflöde, värmebalans, fangers komfortindex, relativa fuktigheten och koldioxidhalten. Detta 

genomförs i en klimatsimulering i en av lägenheterna i studentbostaden. Figur 12 illustrerar 

den teoretiska modellen av lägenheten. (Equa, 2017)  

 

Figur 12 Lägenhet 2:17 i IDA ICE 4.7.1 (Equa, 2017) 

För klimatsimuleringar gällande termiska komforten, är det människans aktivitet och klädsel 

som utgör det viktigaste faktorerna (förutom lufttemperatur, yttemperatur, lufthastighet och 

luftfuktighet) för den termiska känsligheten. Aktiviteten mäts i enheten MET (Metabolic 

Energy Turnover) och är ett värde baserat på hur mycket energi kroppen kräver för en viss 

fysisk aktivitet.  
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Klädseln har en isoleringsförmåga och mäts i enheten CLO (Clothing units). (Warfvinge, C. 

Dahlblom, M. 2010) För att undersöka hur inomhusklimatet upplevs teoretiskt i IDA ICE, 

har aktivitetsnivå satts till 1,2 MET, vilket motsvarar skrivbordsarbete, och klädsel 1.0 ± 0,25, 

vilket motsvarar en variation från tunn till kraftig inomhusklädsel. 

För att få reda på hur inomhusklimatet upplevs, har minsta temperaturer inomhus satts till 

22 ºC och maximala temperaturen till 24 ºC. Infiltrationen har satts till 0,2 oms/h och typiska 

köldbryggor dock lite sämre på fönstren då det är en sån stor yta gentemot ytterväggen.  

I tabell 2 presenteras en sammanställning av indata som används till IDA ICE simuleringarna 

för både med och utan markiser. 

Tabell 3 Sammanställning av indata till IDA ICE 

Parametrar Värde Källa 

Area 33 m2 Västerås stadsbyggnadskontor, 2002 

Fönsterarea 6,3 m2 Västerås stadsbyggnadskontor, 2002 

Takhöjd 2,7 m Västerås stadsbyggnadskontor, 2002 

Fönster mått 1400x1500 mm Västerås stadsbyggnadskontor, 2002 

Min. inomhustemp. 22 ºC Folkhälsomyndigheten, 2014 

Max. inomhustemp. 24 ºC Folkhälsomyndigheten, 2014 

U-värde Yttervägg  0,11 W/m2, ºC Västerås stadsbyggnadskontor, 2002 

U-värde Fönster 1,6 W/m2, ºC Västerås stadsbyggnadskontor, 2002 

Köldbryggor sammanlagt 1,169 W/K Aktuell studie 

Frånluftsflöde badrum 11 l/s Aktuell studie 

Frånluftsflöde kök 8 l/s Aktuell studie 

Infiltrationen  0,2 oms/h BBR 

Framledningstemperatur 50 ºC OVK-protokoll från 2014 

Returledningstemperatur 40 ºC Faktablad fjärrvärme, 2017 

Lufttemperatur 20 ºC Faktablad fjärrvärme, 2017 

N-värde 1,28 Faktablad fjärrvärme, 2017 

Radiatoreffekt  532 W  Warfvinge, C. Dahlblom, M. 2010 

Radiatormått 400x1400 mm Västerås stadsbyggnadskontor, 2002 

Distributionsförluster värme 4 % Warfvinge, C. Dahlblom, M. 2010 

Klädsel, Vinter  1,0 ± 0,25 BBR 

Klädsel, Sommar  0,5 ± 0,25 BBR 

Aktivitet  1,2 BBR 

Fönster g-värde 0,65 SOTE Energi, 2017 

Solavskärmning g-värde 0,15 SOTE Energi, 2017 

Fönsterkarmens andel  0,275 Västerås stadsbyggnadskontor, 2002 

Personer 2 st Aktuell studie 

Utrustning 4,341 W/m2 Sveby Brukarindata Bostäder 2012 

Belysning 1,143 W/m2 Sveby Brukarindata Bostäder 2012 
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 Fönster i söderläge med och utan solavskärmning 

Den lägenhet som har fönster i söderläge är mest utsatt för solinstrålning se figur 13. 

(Warfvinge, C. Dahlblom, M. 2010) Studentlägenheten har endast en yttervägg med en area 

på 16,5 m2 med en stor fönsterarea på 6,3 m2. Fönsterarean motsvarar 38% av hela 

ytterväggen. Inomhusklimatet påverkas betydligt av solinstrålningen, framförallt under juli 

månad. Då det finns missnöje över inomhusklimatet under sommartid, kan solavskärmning 

vara ett alternativ till att förbättra inomhusklimatet.  

 

Figur 13 Solinstrålning mot en vertikal yta sommar och vinter mot olika väderstreck (Warfvinge, C. Dahlblom, M. 2010) 

För att ta reda på hur stor skillnad solavskärmning skulle påverka inomhustemperaturen 

under juli månad, har förenklade beräkningar utförts för markiser. Markiser anses vara den 

effektivaste solavskärmningen då solvärmen inte ens kommer in i rummet. (Warfvinge, C. 

Dahlblom, M. 2010) Studentlägenhetens specifika värmeförluster såsom transmission, 

ventilation och oavsiktlig ventilation har beräknats fram med hjälp av medeltemperatur 

utomhus för juli månad 16,8 ℃, se ekvationer nedan. U-medel för studentlägenheten är på 

0,78 W/m2, ℃, vilket är orimligt högt. Anledningen detta är att det endast undersöktes i en 

specifik lägenhet i en studentbostad. Studentbostaden har ett dimensionerande U-medel på 

0,26 W/m2, ℃. (Västerås stadsbyggnadskontor, 2002) Luftflödet som används i 

beräkningarna är det uppmätta luftflödet i studentlägenheten.  

Specifik transmissionsförlust 𝑄𝑡 = 𝑈 ∗ 𝐴 [𝑊/℃]  

Specifik ventilationsförlust 𝑄𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑞𝑣 ∗ 𝑐𝑝[𝑊/℃] 

Specifik oavsiktlig ventilation 𝑄𝑜𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑞𝑜𝑣 ∗ 𝑐𝑝[𝑊/℃] 

Totala specifika värmeförluster 𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 + 𝑄𝑜𝑣  [𝑊/℃] 

Den totala passiva värmen har tagits fram från schablonvärden i form av värme från 

personer, elapparater och belysning samt den andel solvärme som ansågs vara aktuellt under 

juli månad dvs. 60 % av den totala passiva värmen kommer från solvärme. Med den totala 

specifika värmeförlusten och den totala passiva värmen, beräknades hur många grader som 

den totala passiva värmen bidrog med till att höja inomhustemperaturen. 
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Den nya inomhustemperaturen tas då fram med temperaturhöjningen från den 

passivavärmen och medeltemperaturen för juli månad utomhus. Då solinstrålningen ökar 

inomhustemperaturen med ett antal grader, är det intressant att undersöka hur mycket 

solavskärmning såsom markiser motverkar temperaturhöjningen av inomhustemperaturen. 

Det genomfördes genom att beräkna solvärmeinläckningen för markiser med 

avskärmningsfaktor för fönster på 81% och avskärmningsfaktor för markiser på 15% (SOTE 

energi, 2017), se ekvation nedan.  

𝑆𝑜𝑙𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑖𝑛𝑙ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝐴𝑣𝑠𝑘ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 − 𝐴𝑣𝑠𝑘ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑖𝑠𝑒𝑟

𝐴𝑣𝑠𝑘ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟
   

Med den nya solvärmeinläckningen beräknas den nya andelen av den passiva värmen som 

tidigare var 60%. För att sedan få fram hur mycket av den tidigare temperaturökningen 

reducerats efter att ha tillsatt markiser, multiplicerades den nya andelen med den tidigare 

temperaturökningen. Där med kan den nya inomhustemperaturen beräknas fram med 

samma medeltemperatur utom hus på 16.8 ℃. (SMHI, 2017) 

 Solinstrålning månadsvis 

Vid fortsatt undersökning vidare hur mycket solinstrålningen kan reduceras, tillämpas en 

beräkning där varje månads totala solinstrålning kartläggs. Solinstrålningen varierar 

beroende på om respektive dag i månaden är klar, halvklar eller mulen. Kartläggningen 

bestäms efter Västerås koordinater samt vilket väderstreck som är mest aktuellt, i detta fall 

söder. Dessa värden i tabell 3 visar transmitterad solinstrålning månadsvis för ett vanligt 

englasfönster som används till grund för att ta reda på vad som är aktuellt för 

studentbostaden. Studentbostaden har som tidigare nämnts ett 3-glasfönster där 

avskärmningsfaktorn är 81%. (SOTE energi, 2017) Avskärmningsfaktorn multipliceras den 

totala solinstrålningen för varje klar, halvklar och mulen månad.  

Tabell 4 Transmitterad solinstrålning genom 1 glas fönster av 3–4 mm vanligt klarglas i Wh/m2 (SOTE energi, 2017) 

  Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Klar 1925 3753 4752 4655 4228 3972 4058 4427 4749 4301 2694 1399 

Halvklar 1171 2379 3200 3431 3399 3357 3365 3404 3326 2795 1660 841 

Mulen 273 625 987 1299 1518 1628 1584 1402 1126 785 403 190 
 

För att sedan se effekten av markiser multipliceras den totala transmitterande 

solinstrålningen med markisen avskärmningsfaktor på 15%.  
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5 RESULTAT  

Här nedan presenteras resultat från enkätundersökningen, klimatsimuleringen, de fysiska 

mätningarna i lägenheterna och beräkningar som används för att undersöka byggnadens 

inomhusklimat. 

5.1 Sammanställning från enkäten 

Här presenteras de mest relevanta frågorna om studenternas inomhusklimat från 

enkätundersökningen, övriga enkätsammanställningen bifogas som bilaga 1 Bostadsenkät. 

Enkätundersökningen påvisade upplevda problem med inomhusklimatet såsom varierande 

temperaturer vid sommar- och vintertid. Vid sommartid tyckte majoriteten av de som 

svarade att det var för hög temperatur i sin studentlägenhet. Vintertid tyckte majoriteten av 

de som svarat att det var för låg temperatur i sin studentlägenhet. Majoriteten tycker även att 

temperaturen i lägenheten varierar mycket beroende på vilken utetemperatur det är. 

Varje lägenhet hade en personfrånvaro på ca: 5–9 timmar per dag. Majoriteten tycker att 

möjligheten att påverka inomhustemperaturen är begränsad. Cirka två tredjedelar av de som 

svarade tycker att golv upplevs kalla och cirka hälften av de som svarade tyckte att väggarna 

var kalla. Majoriteten av de som svarade tycker inte att de besväras av drag i sin lägenhet. 

Enligt de svarande så upplevdes värmekomforten i stort sett bättre på sommaren än på 

vintern. Den vanligaste vädringsvanan var att ha fönstret öppen några timmar åt gången och 

under eldningssäsong vädrar majoriteten dagligen.  

5.2 Ventilationsflöde 

Enligt BBR krävs ett luftflöde minst 11,55 l/s för lägenhet 2:17 på 33 m2. (Boverket, 2017) 

Enligt OVK protokollet år 2014 (Västerås stads stadsarkiv, 2002) från studentbostaden har 

lägenhet 2:17 ett frånluftflöde på 25 l/s samt ett forcerat totalt frånluftflöde på 55 l/s 

dokumenterat. Enligt OVK protokollet var lägenheten dimensionerad efter ett frånluftflöde 

på 25 l/s och ett forcerat frånluftsflöde på 45 l/s. (Västerås stads stadsarkiv 2002) Enligt 

egna mätningar uppmättes lägenhet 2:17 till ett lägre frånluftsflöde än dimensionerat se 

tabell 4. 

Tabell 5 Frånluftsflöde i studentlägenhet 2:17 

Frånluftflöde [l/s] Grund (köksfläkt) Grund (badrum) Forcerat (köksfläkt) 

BBR - 11,55 - 

Dimensionerat 10 15 30 

OVK-protokoll 2014 10 15 40 

Egen mätning 9 11 26 
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Enligt BBR krävs ett luftflöde minst 12,6 l/s för lägenhet 2:01 på 36 m2. (Boverket, 2017) 

Enligt OVK protokollet år 2014 från studentbostaden har lägenhet 2:01 ett frånluftflöde på 

20 l/s samt ett forcerat totalt frånluftflöde på 39 l/s dokumenterat. Enligt OVK protokollet 

var lägenheten dimensionerad efter ett frånluftflöde på 25 l/s och ett forcerat frånluftsflöde 

på 45 l/s. (Västerås stads stadsarkiv 2002) Enligt egna mätningar uppmättes lägenhet 2:01 

till lägre frånluftsflöde än dimensionerat se tabell 6. 

Tabell 6 Frånluftsflöde i studentlägenhet 2:01 

Frånluftflöde [l/s] Grund (köksfläkt) Grund (badrum) Forcerat (köksfläkt) 

BBR - 12,6 - 

Dimensionerat 10 15 30 

OVK-protokoll 2014 8 12 27 

Egen mätning 8 10 16 

5.3 Koldioxidhalt, CO2  

Koldioxidhalten en studentlägenheterna varierade mellan dem. Lägenhet 2:17 hade som 

högsta uppmätta koldioxidhalt 1120 ppm, se tabell 6. Detta är över vad folkhälsomyndigheten 

rekommenderar och bör åtgärdas om halten varar över längre tid. (Folkhälsomyndigheten, 

2016) Lägenhet 2:01 hade en koldioxidhalt som var inom gränsvärdet som 

folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vid klimatsimuleringen i IDA ICE, har det loggat 

under en längre period se figur 27 och 28. 

Tabell 7 Jämförelse koldioxidhalter 

 Max koldioxidhalt, CO2 [ppm] Min koldioxidhalt, CO2 [ppm] 

Folkhälsomyndigheten 1000 - 

IDA ICE 2:17 1063 400 

Lägenhet 2:17 1120 484 

Lägenhet 2:01 692 423 
 

Kontroll av uteluftens koldioxidhalt mättes till 406 ppm där temperaturen var -2,2 º C och 

klockan var 17:46 2017-11-22, se figur 14.   

Figur 14 Referensvärde uteluften 
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5.4 Relativ fuktighet, RF 

Den relativa fuktigheten uppmättes vid ett jämt klockslag för att kunna jämföras med IDA 

ICE, se tabell 7. Båda lägenheterna hade snarlika ånghalter och faller inom gränsvärdet för 

relativa fuktigheten i en bostad. (Folkhälsomyndigheten, 2017) Detta är en mätning som 

gjorts vid ett specifikt klockslag. Dock har IDA ICE loggat under en längre period där den 

relativa fuktigheten har varierat mellan 5% och 78% se figur 27 och 28. 

Tabell 8 Uppmätt relativa fuktigheten för specifikt datum 

 IDA ICE [%] Lägenhet 2:17 [%] Lägenhet 2:01 [%] 

16 november 2017 
klockan 20:00  

28,94  32,3 - 

21 november 2017 
klockan 18:00 

- - 36,4 

5.5 Temperaturer 

Detta är mätningar som gjorts i båda lägenheterna och påvisar de uppmätta värdena samt de 

beräknade värdena som operativ temperatur och medelstrålningstemperatur se tabell 8 och 

9. Båda lägenheterna faller inom gränsvärdena för termisk komfort enligt BBR. 

Temperaturerna har även loggats i IDA ICE under en längre period och överstiger 

gränsvärdena se figur 25 och 26.  

Tabell 9 Uppmätta och beräknade temperaturer för lägenhet 2:17 

Yttemperatur golv 22,7 ºC 

Yttemperatur innervägg 22,3 ºC 

Yttemperatur insida yttervägg 20,3 ºC 

Yttemperatur innertak 22,7 ºC 

Yttemperatur fönster i söderläge 18,2 ºC 

Lufttemperatur 0,1 m ovan golv 22,8 ºC 

Lufttemperatur 1,1 m ovan golv 23,3 ºC 

Operativ temperatur 22,5 ºC 

Medelstrålningstemperatur 21,8 ºC 
 

Tabell 10 Uppmätta och beräknade temperaturer för lägenhet 2:01 

Yttemperatur golv 22,5 ºC 

Yttertemperatur insida yttervägg 20,0 ºC 

Yttemperatur innervägg 22,3 ºC 

Yttemperatur innertak 22,5 ºC 

Yttemperatur fönster i norrläge 18,3 ºC 

Lufttemperatur 0,1 m ovan golv 20,4 ºC 

Lufttemperatur 1,1 m ovan golv 21,1 ºC 

Operativ temperatur 21,1 ºC 

Medelstrålningstemperatur 21,5 ºC 
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Mätningar utfördes för att kontrollera om radiatorerna fungerade som de ska i lägenhet 2:17. 

Om radiatorerna fungerar som de ska kommer de värma när det är kallt och inte värma när 

det är tillräckligt varmt i lägenheten. När rumstemperaturen var lägre än 21 grader 

producerade radiatorerna värme och när rumstemperaturen närmade sig 22 grader slutade 

radiatorerna att producera värme. Detta är en indikator på att radiatorerna fungerar som de 

ska, dvs termostatventilen fungerar som den ska och strävar efter en jämn 

inomhustemperatur vilket i Mimers studentbostäder är 21 ℃. (Mimer, 2017) 

5.6 Värmekamera 

Värmekameran visade inga uppenbara, ovanliga köldbryggor eller luftläckningar på något av 

de tre fönstren i lägenhet 2:17, se figur 19 och 20. Luftläckningen var mest vid 

springventilerna vilket är meningen, se figur 15. Temperaturerna kring och på fönstren var ej 

onormalt och var inom de givan gränsvärdena, dvs. differensen mellan utomhus och inomhus 

översteg 10 ºC, se figur 16, 17 och 18. (Folkhälsomyndigheten, 2017) Vid den här tidpunkten 

var temperaturen vid de kallaste områdena ca: 11-12 ºC och utomhustemperaturen vid 

mätningen var -2,2 ºC.  

Figur 17 Fönster i lägenhet 2:17  
Figur 16 Fönster värmekamera i 
lägenhet 2:17  

Figur 15 Reglerbara öppna 
springventiler i lägenhet 2:17 

Figur 20 Fönster med radiatorer i 
lägenhet 2:17 

Figur 19 Temperaturskillnader runt 
fönstren i lägenhet 2:17 

Figur 18 Anslutning mellan yttervägg, 
tak och innervägg i lägenhet 2:17 
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Vid mätningarna vid lägenhet 2:01 var det inte några onormala köldbryggor eller 

luftläckningar. Det kallaste värdet vid mätningens tidpunkt var ca: 10 ºC, 

utomhustemperaturen var vid denna tidpunkt -2,2 ºC. Detta faller inom gränserna alltså en 

högra differens än 10 ºC, se figur 21 och 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Solinstrålning 

För lägenhet 2:17 som har fönster i söderläge, solinstrålningen höjde inomhustemperaturen 

med 21,6 ºC, vilket resulterade i en inomhustemperatur på 38,4 ºC, se tabell 10. 

Tabell 11 Solinstrålningsberäkning för lägenhet 2:17 

Specifika värmeförluster 37,1 W/ºC 

Total passiv värme 800 W 

Solvärme (60%) 480 W 

Hushållsvärme (40%) 320 W 

Temperaturhöjning av passiv 
värme och värmeförluster 

21,6 ºC 

Inomhustemperatur 38,4 ºC 

Varierad inomhustemperatur 35,4–41,4 ºC 

 

  

Figur 21 Fönster i lägenhet 2:01 som visar 
temperaturskillnaden mellan fönster och radiator 

Figur 22 Fönster i lägenhet 2:01 som visar köldbryggor vid 
fönsterkarmen 
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Markiserna reducerade temperaturhöjningen med nästan 50%, vilket resulterade i att den 

nya inomhustemperaturen blev 27,3 ºC, se tabell 11. 

Tabell 12 Solinstrålningsreducering med markiser för lägenhet 2:17 

Solvärmeinläckningen 81,5 % 

Minskad passiv värme  48,9 % 

Reducerad temperaturhöjning 10,5 ºC 

Ny inomhustemperatur 27,3 ºC 

Varierad inomhustemperatur 24,3–30,3 ºC 
 

Figur 23 illustrerar skillnaden i Wh/m2 för ett 3-glas fönster beroende på om månaden är 

helklar, halvklar eller mulen. Fönstret har en horisontal lutning på 90º, en 

avskärmningsfaktor på 81% och vetter mot söder. 

 

Figur 23 Solinstrålning [Wh/m2] med 3-glasfönster utan markis 
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Figur 24 illustrerar skillnaden i Wh/m2 beroende på om månaden är helklar, halvklar eller 

mulen. Fönstret är av vanligt 3-glas och har en horisontal lutning på 90º och vetter mot 

söder. Markiserna har en avskärmningsfaktor på 15%. Vid användning av markiser reduceras 

solinstrålningen med 81,4% under hela året. 

 

Figur 24 Solinstrålning [Wh/m2] för 3-glasfönster med markis 

5.8 Klimatsimuleringar i IDA ICE 

Här visas resultatet från klimatsimuleringen i IDA ICE där diagrammen redovisar hur 

studentlägenheten 2:17 har för inomhusklimat. Detta resultat har sedan jämfört med att sätta 

in solavskärmning i form av markiser och undersöka om det förbättrar inomhusklimatet.  
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 Rumstemperatur 

Figur 25 visar hur rummets medeltemperaturer varierar mellan 20,71 ºC och 28,03 ºC och 

den operativa temperaturen varierar mellan 20,82 ºC och 28,36 ºC, vilket är för högt för 

Folkhälsomyndighetens råd om temperatur inomhus speciellt vid temperaturer över 27 ºC.  

 

Figur 25 Rummets medeltemperatur och operativ temperatur utan markiser 

Figur 26 visar hur rummets medeltemperaturer varierar mellan 19,93 ºC och 24,42 ºC och 

den operativa temperaturen varierar mellan 20,0 ºC och 24,48 ºC efter att ha satt in 

markiser på fönstren och hamnar inom acceptabla värden.  

 

 

Figur 26 Rummets medeltemperatur och operativ temperatur med markiser 
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 Luftkvalitetsmått 

Figur 27 visar hur den relativa fuktigheten varierar mellan 5,8 % och 77,8 % (ljusblåa linjen), 

vilket är både för lågt och för högt enligt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 

Medelvärdet för hela årets relativa fuktighet är 36,78 %. Figur 27 visar även koldioxidhalten 

varierar mellan 400 ppm och 1063 ppm (mörkblåa linjen) och enligt diagrammet är 

koldioxidhalten över 1000 ppm över längre tid på året, vilket inte är bra enligt 

Folkhälsomyndigheten. Medelvärde för hela årets koldioxidhalt är 892 ppm.  

 

Figur 27 Luftkvalitetsmått för relativa fuktigheten och koldioxidhalten utan markiser 

Figur 28 visar hur den relativa fuktigheten varierar mellan 6,6 % och 80,17 %, vilket är också 

både för lågt och för högt enligt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Medelvärdet för 

hela årets relativa fuktighet är 39,13 %. Figur 28 visar även koldioxidhalten varierar mellan 

447 ppm och 1082 ppm och enligt diagrammet är koldioxidhalten över 1000 ppm över längre 

tid på året men mindre än utan markiser. Medelvärde för hela årets koldioxidhalt är 960 

ppm. 

 

Figur 28 Luftkvalitetsmått 
för relativa fuktigheten och 
koldioxidhalten med 
markiser 
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 PPD och PMV 

Figur 29 visar hur många procent av personerna som är missnöjda med inomhusklimatet 

(PPD och huruvida personerna tycker det är för varmt eller för kallt på en skala mellan +3 

och -3 (PMV). Vid en personfrånvaro på 9 h/dag, har det resulterat i att det maximala 

missnöjet vid höga utomhustemperaturer under sommar, varav PMV blev 1,23, var 37,37 %. 

Resterande året varierar PPD:n från 0,2 % till ca 16 % och PMV:n från -0,14 och 0,8. 

Medelvärdet för PPD och PMV är 6,07 % och 0,16. 

 

Figur 29 PPD och PMV utan markiser 

Figur 30 visar resultatet av PPD och PMV med markiser där det maximala missnöjet har 

reducerat till 10,92 % och PMV på 0,53. Resterande året håller sig PPD:n runt 5 %, lite högre 

under sommaren och PMV:n anses vara en aning kallt men höjs även under sommaren men 

inom normala värden. 

 

Figur 30 PPD och PMV med markiser 
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6 DISKUSSION 

Litteraturstudierna har hjälpt till med att ge oss en inblick i hur mycket inomhusklimatet kan 

komma att påverka människors hälsa. Vid jämförelse av aktuell studie med Isak Ståhlmans 

studie (2017) där det förekom ett kraftigt kallras vid fönstren i kontoret som undersöktes. 

Anledningen till det var att det saknades en värmekälla under fönstren för att motverka 

kallras. I den aktuella studien förekommer det redan radiatorer under varje fönster, vilket 

indikerade att det inte skulle förekomma något markant kallras från fönstren. Detta stämde 

då det visas på värmekamerabilderna att fönstren inte har något onormalt kallras. 

I VELFAC:s studie (2009) om kondensdrabbade bostäder kunde de påvisa ett tydligt 

samband mellan luftväxling, kondens och koldioxidhalt där de utförde fysiska mätningar i 

åtta stycken lägenheter. Slutsatsen blev att de lägenheterna som hade problem med kondens 

rekommenderades att höja ventilationsflödet för att minska bildandet av kondens. I den 

aktuella studien var kondens delvis ett problem enligt enkätundersökningen, då vissa ansåg 

att det tog lång tid för att få t.ex. handdukar att torka. Detta är en indikator på att 

ventilationen kan komma att vara bristfällig och därför var det viktigt att undersöka 

luftflödet. 

I studien som behandlar fönsterstorlek och energianvändning med avseende på ett gott 

termiskt klimat (Ahlberg K. och Insulan M., 2009) tas det upp vilka funktioner och faktorer 

som har störst påverkan på klimatskärmens förmåga att skapa acceptabla förhållanden i 

vistelsezonen. Studien resulterade i att solskyddsglas sommartid och energisparglas vintertid 

hade störst inverkan. I den aktuella studien har lägenheterna stor fönsterarea utan någon 

solavskärmning. Då solavskärmningen hade störst inverkan på det termiska 

inomhusklimatet, indikerar det på att solavskärmning kommer att vara ett måste för att 

uppfylla acceptabla förhållanden i vistelsezonen. 

Enligt Videncenter for Arbejdsmiljø i Danmark, en artikel om ”Årsager til dårligt 

indeklima (2017)” påvisar de att under 30 % luftfuktighet börjar det bli skadligt att vistas i 

en byggnad under en längre tid med tanke på människors hälsa. Enligt Socialstyrelsen får 

den relativa fuktigheten sjunka lägre än 30 % under vintertid och kan till och med sjunka 

under 15 %. Detta gör det svårt att klargöra vad som anses vara acceptabelt med tanke på ett 

gott termiskt inomhusklimat. Den relativa fuktigheten ska enligt Folkhälsomyndigheten 

variera mellan 30 – 70 % utan några problem för människors hälsa men samtidigt skapar 

detta obehag och kan leda till att människor är missnöjda.  
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6.1 Studieobjekt 

Utifrån enkätundersökningen var det många som ansåg att inomhustemperaturen var det 

största problemet. Det var för kallt på vintern och för varmt på sommaren. Anledningen till 

att det kan vara för varmt är att studentbostaden saknar aktiva funktioner såsom 

solavskärmning och kylsystem. Då studentlägenheterna har stor fönsterarea i jämförelse med 

dess golvarea, påverkas lägenheter framförallt i söderläge, men också i öst och väst, kraftigt 

av solinstrålningen sommartid. Därför är solavskärmning i dessa lägenheter att föredra.  

Vid mätning av inomhustemperaturerna i lägenhet 2:17 och lägenhet 2:01 visade det sig att 

temperaturerna hamnade inom acceptabla värden för respektive mätpunkt. Vid användning 

av värmekameran hittades inga tydliga tecken på onormala köldbryggor eller luftläckningar 

som skulle kunna påverka inomhusklimatet mer än normalt.  För att kunna påvisa att 

temperaturen överstiger acceptabla värden sommartid, har vi genomfört beräkningar som 

avser hur mycket solinstrålningen påverkar inomhustemperaturen under juli månad. Det 

resulterade i en inomhustemperatur på 38,4 ℃, vilket är orimligt högt. Dock tar inte dessa 

beräkningar hänsyn till om fönstren är öppningsbara eller inte. Det här är då ett resultat som 

indikerar att byggnaden behöver solavskärmning. Beräkningarnas resultat har jämförts med 

klimatsimuleringarna, simuleringarna tar dock hänsyn till vädringsvanor vilket inte 

beräkningarna gör. Detta innebär att beräkningarna är begränsade, men fullt dugliga för att 

redovisa hur mycket inomhustemperaturhöjningen minskade i procent vid användning av 

solavskärmning. Klimatsimuleringarna redovisade temperaturminskningen inomhus i 

grader, denna minskning jämfördes med beräkningarnas minskning i procent. 

Koldioxidhalten i lägenhet 2:17 varierade kraftigt. Vid det lägsta uppmätta värdet var 484 

ppm medan det högsta värdet var 1120 ppm. Detta är högre än gränsvärdet på 1000 ppm och 

kan bero på att det bor två personer i denna lägenhet. Detta kan vara en faktor till ett 

missnöje med det termiska inomhusklimatet. Koldioxidhalten påverkas och blir lägre om det 

skulle vädras någon gång under loggningsperioden. Dock är det inte helt ovanligt att fönstret 

är stängt till stor del under vintertid som vid denna mätning. Så att hävda att vädring skulle 

vara lösningen på detta problem är inte utan konsekvenser för inomhustemperaturen i 

lägenheten. Därför skulle eventuellt ett ökat frånluftsflöde vara aktuellt när två personer 

vistas i mindre lägenheter. Lägenhet 2:01 uppmättes till en koldioxidhalt på 692 ppm som 

högst. Anledningen till detta är troligtvis att personen bor ensam i lägenheten och därav 

håller sig koldioxidhalten i lägenheten under gränsvärdet. Den relativa fuktigheten var 

snarlik i lägenheterna och höll sig inom gränsvärdena för båda lägenheterna. Det är dock 

vanligt att den relativa fuktigheten sjunker under 15% vintertid vilket är acceptabelt enligt 

Socialstyrelsen, det kan dock vara skadligt för människors hälsa när luften är för torr.  

Resultatet från klimatsimuleringarna för koldioxidhalt och den relativa fuktigheten varierade 

kraftigt under året och det som är intressant är att koldioxidhalten översteg 1000 ppm flera 

dagar om året och att relativa fuktigheten varierade mellan 5,8 - 77,8 %. Detta är några 

tecken på att det är något som inte är rätt med inomhusklimatet. Även i IDA ICE förekommer 

det höga koldioxidhalter vid två personers närvaro och för att motverka den höga 

koldioxidhalten måste de inneboende vädra men detta kan orsaka problem.  
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Det finns nämligen ett tydligt samband mellan koldioxidhalt, relativa fuktigheten, luftväxling 

och inomhustemperatur. Vid vädring sjunker koldioxidhalten då frisk luft ventilerar bort 

koldioxiden. Inomhustemperaturen sjunker då utomhusluften som kommer in är lägre 

inomhustemperaturen. Den relativa fuktigheten inomhus sjunker då luften blandas med 

uteluften som har lägre ånghalt speciellt under vintertid.  

IDA ICE:s klimatsimuleringar för lägenhet 2:17 resulterade i ett missnöje hos de inneboende 

på maximalt 37,37 % och en inomhustemperatur som varierar mellan 20,71 - 28,03 ºC samt 

en operativ temperatur som varierar mellan 20,82 - 28,36 ºC. Enligt Folkhälsomyndigheten 

får det förekomma en inomhustemperatur på 28 ºC under korta perioder men då ska också 

högre lufthastigheter kunna förekomma. Detta indikerar på att solinstrålning kan vara till 

största del orsaken till missnöjet då det inte förekommer något kylsystem i byggnaden som 

tidigare nämnt.  

Det uppmätta frånluftsflödet i studentlägenheterna stämde inte överens med det 

dimensionerande frånluftflödet för respektive lägenhet. Dock uppfyller båda lägenheterna 

BBR:s krav på 0,35 l/s, m2 golvarea. Det uppmätta frånluftflödet är för lågt, detta kan bero på 

utförandet av mätningarna kan vara bristande eventuellt att frånluftskanalerna och/eller -

donen är smutsiga. OVK-protokollet från 2014, stämde överens med de dimensionerande 

värdena för lägenhet 2:17, förutom det forcerade värdet som var 10 l/s för högt. Anledningen 

till detta kan vara att ventilationssystemet är i obalans, dvs att lägenhet 2:17 får för mycket 

frånluftsflöde vid forcering och någon annan lägenhet får för lite frånluft vid forcering. 

Lägenhet 2:01 har också för låga frånluftsflöden enligt mätningar och detta kan även bero på 

utförandet av mätningarna eller att frånluftskanalerna och/eller -donen är smutsiga. Dock är 

det en markant skillnad med det uppmätta forcerade flödet jämfört med det dimensionerade 

flödet vid forcering. Det dimensionerande flödet är 30 l/s medan det uppmätta flödet endast 

var 16 l/s. Anledningen till detta kan bero på att det är obalans i ventilationssystemet.  

6.2 Förbättringsalternativ 

Sommartid var lägenheten i stort behov av solavskärmning för att reducera höjningen av 

inomhustemperaturen. Då markiser var effektivast valde vi att endast fokusera på denna 

solavskärmning. Vi kunde beräkna fram att markiser kan reducera solinstrålningens 

temperaturhöjning med nästan 50% vilket resulterar i en inomhustemperatur på 27,3 ℃. 

Detta är också för högt för ett bra termiskt inomhusklimat. Hade beräkningarna tagit hänsyn 

till vädringsvanor, hade inomhustemperaturen varit lägre och kanske inom ramarna för ett 

bra termiskt inomhusklimat. För att ännu en gång bekräfta behovet av solavskärmning, 

genomfördes beräkningar med månadsvissolinstrålning. Där kunde vi se att vi kunde minska 

den transmitterade solinstrålningen med 81,4%.  
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Resultatet från klimatsimuleringar med markiser gav en reducering på den maximala 

inomhustemperaturer på 4 ºC, vilket gjorde att inomhustemperaturer hamnar inom mer 

acceptabla värden enligt Folkhälsomyndigheten. Missnöjets (PPD) högsta värde reducerades 

till 10,92 %, vilket är mer acceptabelt. Koldioxidhalten och den relativa fuktighetens lägsta 

och högsta värde ökade något och detta betyder att vidare undersökning måste genomföras 

för att sänka dessa två parametrar efter önskat värde.  

Då enkätundersökningen tydde på ett missnöje även vintertid, speciellt att lägenheten 

upplevdes kall, valdes det att utvärdera lägenhetens radiatorer. Anledningen till att det kan 

vara för kallt på vintern kan innebära att uppvärmningssystemet inte fungerar som det ska.  

För att enkelt undersöka detta utan att gå in för djupt i hela byggnadens 

uppvärmningssystem gjordes en specifikare mätning av just radiatorerna i lägenheten. En 

mätning av temperaturen på radiatorerna gentemot inomhustemperaturen utfördes för att 

undersöka om radiatorerna fungerade som de ska. Detta var en enklare mätning för att få en 

indikator som påvisade om radiatorerna fungerade eller inte. Mätningen tar inte hänsyn till 

hur hela uppvärmningen för byggnaden fungerar utan snarare ett stickprov i just en specifik 

lägenhet för att undersöka just dessa radiatorer. Utifrån resultatet i klimatsimuleringarna i 

IDA ICE, fanns ingen indikation på att lägenhet 2:17 skulle vara för kall vintertid. Då 

radiatorerna verkar fungera som de ska valde vi att inte gå in djupare i byggnadens 

uppvärmningssystem samt för att arbetet inte ska bli för stort. Enligt enkätundersökningen 

tyckte folka att det var kallt på vinterhalvåret, att radiatorerna var kalla. Anledningen till att 

radiatorerna är kalla kan vara att rummet redan upprätthåller den temperatur som är inställd 

för rummet, i Mimers studentbostäder 21 ℃. Att har kalla radiatorer vid minusgrader 

utomhus är alltså inte ovanligt så länge den inställda inomhustemperaturen upprätthålls. 

(Mimer, 2017) Om radiatorerna inte hade fungerat som de skulle, hade en ytterligare 

undersökning av byggnadens uppvärmningssystem behövts utföras.  

 

6.3 Felkällor 

Att ha i åtanke är att svarsfrekvensen för enkätundersökning var låg, ca: 30 %. Detta har 

medfört att dessa resultat inte kan stå för hur hela studentbostaden tycker och tänker kring 

det termiska inomhusklimatet, utan ger endast en inblick i hur studenterna som bor i 

studentbostaden tycker och tänker kring det termiska inomhusklimatet.  

Utförandet av mätningarna kan vara bristande och därför kan våra resultat visa olika vid 

olika tillfällen. En marginal på 15% anser vi är accepterat vid mätning av frånluftflöde.  

De beräkningar som har använts är inte specifikt för denna lägenhet utan kan generaliseras 

och tillämpas inom andra områden vid beräkning av solavskärmning.  
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Klimatsimuleringsresultatet från IDA ICE kan vara bristande då arbetet har endast simulerat 

en av lägenheterna i studentbostaden, varav den lägenheten är placerat på mellersta planet. 

Detta har gjort att konstruktionen för lägenheten har anpassats efter typiska 

konstruktionsmaterial utifrån vad som finns på och i byggnaden. IDA ICE kan inte simulera 

lufthastigheter därav kan det förekomma högre eller lägre lufthastigheter än vad som redan 

var inställt. Det som hade varit bättre för detta arbete är att simulera hela studentbostaden 

för ett mer detaljerat resultat för då hade arbetet kunnat förhålla sig till byggnadens totala U-

värde.  

7 SLUTSATSER 

I detta arbete har möjligheten att förbättra det termiska inomhusklimatet i en studentbostad 

i Västerås studerats. Förbättringsalternativ har tagits fram och mätningar, beräkningar och 

simuleringar av inomhusklimatet har genomförts. 

Den största orsaken till missnöjet hos studenterna är inomhustemperaturen sommar- och 

vintertid då de upplever att det är för varmt på sommaren och för kallt på vintern. Den 

största påverkan på inomhusklimatet var solinstrålningen sommartid. De stora fönstren 

saknade solavskärmning och påverkade inomhusklimatet kraftigt. Studentlägenheterna 

uppfyller standarden för termiskt inomhusklimat för studentbostäder med ett undantag, 

koldioxidhalten översteg 1000 ppm under en längre tid och detta bör åtgärdas. Markiser 

spelade stor roll för inomhusklimatet då de enligt beräkningarna kunde sänka 

temperaturhöjningen från solinstrålningen med 50%. Under vinterhalvåret upprätthålls en 

acceptabel inomhustemperatur. I IDA ICE kunde den maximala operativa temperaturen 

kunde sänkas med 4 grader vid användning av markiser på samtliga fönster. Markiserna 

kunde även sänka PPD:s höga toppar till 10%. Simuleringarna resulterade i ett missnöje 

endast under sommartid och inte under vintertid, vilket inte stämmer överens med 

enkätundersökningen. Utifrån resultatet på de mätningarna som gjordes på radiatorerna 

konstateras det att inga åtgärder behöver utföras.  

Frånluftflödet i båda lägenheterna var lägre vid de egna mätningarna än vad de var vid OVK-

protokollet från 2014. Skillnaden mellan lägenheterna var inte stor i jämförelse av 

frånluftflöden. Lägenhet 2:01 hade lägre frånluftflöde än lägenhet 2:17, vilket indikerar på att 

något inte stämmer med ventilationssystemet. Dock låg de flesta flödesmätningarna som 

gjordes vid grundflöde väldigt nära varandra, den stora skillnaden var vid forcering av 

köksfläkten. Koldioxidhalten var för hög vid två personers närvaro i lägenhet 2:17. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE  

Nedan är en punktlista på förslag som skulle kunna fungera som fortsatt arbete för den 

aktuella studien. 

• Undersöka studentbostadens värmesystem (radiatorerna)  

• Mäta i flera lägenheter, helst alla 

• Logga under längre perioder både sommartid och vintertid 

• Jämföra lägenheternas solinstrålning under sommartid då lägenhet 2:17 har stor 

fönsterarea som vetter mot söder och lägenhet 2:01 har stora fönsterarea som vetter 

mot norr samt några få fönster i väst. Hur stor blir temperaturökningen inomhus 

under julimånad för respektive lägenhet? 

• Undersöka om det förekommer obalans i ventilationssystemet med tanke på de olika 

flödena vid forcering. 
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10. Besväras du av följande olägenheter i din lägenhet? Markera 
hur ofta du besväras av…       

  Ja, ofta 
Ja, 
ibland 

Nej, 
aldrig 

Egen matos som sprids i lägenheten 10 4 5 

Matos från grannlägenheter 0 6 13 

Tobaksrör eller annan lukt från grannlägenheter 4 7 9 

Lukter utifrån, T.ex. bilavgaser, grillkök och industrier. 4 3 13 

Torr luft 5 4 11 

Svårighet att få tvätt/fuktiga handdukar torra i bad/duschrum 3 7 11 

Kondens mellan fönsterrutor 0 1 18 

Kondens på insidan av fönstren  0 2 16 

Kondens på utsidan av fönstren 0 0 18 
 

23. Vi skulle vilja att du nu går igenom och 
värderar problem som kan tänkas förekomma i 
din bostad. Markera vilken grad du instämmmer 
i de olika påståendena.         

  

Jag 
instämmer 
helt Delvis 

Inte 
alls 

Jag har ingen 
uppfattning 

Jag saknar möjlighet att kunna påverka värmen i 
lägenheten 5 9 3 2 

Luften i lägenheten känns ofta torr 1 6 12 1 

Lägenheten känns ofta för kall på morgonen 4 9 4 2 

Jag störs ofta av matoslukt i lägenheten 6 6 6   

Jag hör alltför ofta ljud från grannlägenheter 3 3 11   

Det känns ofta för kallt på golvet i lägenheten 5 7 8   

Jag tycker det tar för lång tid att få fel åtgärdade 1 2 9 7 

Det luktar ofta instängt i lägenheten 2 5 11 1 

Det är ofta för kallt i lägenheten vintertid 5 7 2 6 

Jag saknar möjlighet att kunna påverka 
ventilationen i lägenheten 8 6 3 2 

Det tar för lång tid att få handdukar torra i 
badrummet 8 5 10 2 

Jag störs ofta av att det drar från fönster 
och/eller balkongdörr 3 3 12 1 

Jag tycker det är svårt att få tag i förvaltaren vid 
problem 1 1 10 7 

Jag störs ofta av att det tjuter i vattenledningarna 3 3 12 1 

Det blir ofta kondens på fönstren vid matlagning   2 14 3 

Jag besväras ofta av ljud från ventilationen 2 5 12   
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