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Sammanfattning
Utgångspunkten för detta examensarbete är en applikation som används av företaget Humlegården.
Applikationen möjliggör hyresgästerna att följa upp sin elanvändning i realtid. Företaget
Humlegårdens tillvägagångssätt gav upphov till denna undersökning.

Studien undersöker

möjligheten för styrning av hyresgästen mot minskad energianvändning. Samtidigt ska hyresgästens
trivsel kunna säkerställas.

Detta examensarbete behandlar de faktorer som orsakar energianvändning i kontorsbyggnader, samt
de lagkrav och standarder som bör säkerställa god inomhusmiljö på arbetsplatsen. Studien behandlar
även de avgörande fysiska faktorer, termiskt klimat, luftkvalitet, ljud och ljus som påverkar
komforten inomhus. Samtidigt belyses de psykologiska, sociala och fysiologiska faktorer vilka är
avgörande för människans uppfattning av inomhusklimatet. En uppföljning av dessa faktorer
behandlas. Samt de metoder som används för att säkerställa god inomhusmiljö bland användarna
kommer att granskas.

Genom olika litteraturstudier, vilka bekräftar samband framförallt mellan fysiska - och psykosociala
faktorer, utvecklar tillsist denna studie ett förslag. Förslaget baseras på utom- och
inomhustemperatur och anger på vilket sätt hyresgästen kan anpassas till lägre inomhustemperatur
som i sin tur leder till minskad energianvändning för uppvärmning.
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Abstract
The starting point for this master thesis was the product of the company ”Humlegården”, which
allows its tenants in office buildings to follow their electricity consumption in real time, through their
Smartphone's. The idea that resulted from that application is to investigate if it is possible to direct
the tenants in office buildings to reduce their energy consumptions, but also to be satisfied with the
indoor environment.

This work addresses the factors which are the main energy consumers in office buildings. It addresses
legal requirements and standards which are important to follow in order to achieve good thermal
comfort in buildings. Some of them are physical climate factors like thermal environment, air quality
and lightning. Investigation has also been made on psychological, physiological and social factors
which are important for human’s thermal perception. Even monitoring methods for energy and
comfort have been discussed as well as methods that are used to ensure the thermal perception of
human beings. Through literature studies that have been carried out in the past, especially those
who determine the connection between physical and psycho-social elements, a simple suggestion
has been made. The suggestion is based on indoor and outdoor temperature, that should direct the
tenant to allow in some cases lower indoor temperature which will lead to minimized energy
consumption.
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Definitioner och begrepp
Kvalitativ metod och antagande
Innebär fördjupad undersökning av fallstudier där forskaren samlar

in data och tolkar den.

Observationer av olika slag som exempelvis analys av intervjuer och enkäter.

Kvantitativ metod och forskning
Förenklat innebär det forskning med siffror. Forskaren försöker att mäta och få värden för studier.
Vid enkäter vill forskaren ha konkreta svar som ja eller nej för att få in information och mäta
resultaten.

Drifttider
Tiden när uppvärmningssystem eller kylsystem arbetar fullt ut för att försörja byggnaden tillräckligt
med värme eller kyla.

Extracellulär vätska
Vätska som omger cellerna i kroppen.

Acklimatiserings spänn
Tiden som människan behöver anpassas till rådande klimat, efter avsevärt ändring av klimatet.

Fysiska faktorer
I detta arbete menas med faktorer som påverkar människans uppfattning av inomhusklimat på ett
fysiskt sätt. Till Exempel, lufttemperatur, lufthastighet, ljud och ljus.

Psykologiska faktorer
I detta arbete menas med faktorer som påverkar människans uppfattning av inomhusklimat på ett
psykiskt sätt. Till Exempel stress och allostatiskt belastning.

Sociala faktorer
I detta arbete menas med faktorer som påverkar människans uppfattning av inomhusklimat på ett
social eller beteendemässigt sätt. Till Exempel kläder som människan har på sig och förmåga att
kontrollera omgivningen med avseende på inomhusmiljön.

ix

Fysiologiska faktorer
I detta arbete menas med faktorer som påverkar människans uppfattning av inomhusklimat på ett
fysiologiskt sätt. Till Exempel metabolism . Det vill säga människans balans mellan energiupptagning
genom näring och energiförbrukning genom aktivitet.

Psykologiskt tillstånd
Avser på hur människan mår psykiskt vid givna tillfällen. Till exempel känner sig stressad eller
deprimerad.

Exotermisk process.
Process där energi frigörs i form av värmeenergi.

Till -och frånluft
Ett ventilationssystem försörjer kontorsbyggnad med både till och från luft. Tillluft är oftast
uppvärmd uteluft som blåses in i olika utrymmen i byggnaden. Frånluft är befintliga luften i
byggnaden som sugs ut ur olika utrymmen i byggnaden.

Allmän ventilation
Ventilation som används i lokaler för att skapa behagligt inomhusklimat och hålla föroreningshalter
på ett lågt nivå. Klarar inte av dock att ventilera bort större föroreningshalter eller värme ifrån större
värmekällor.

ppm
Kommer ifrån engelska ”parts per million”. På svenska betyder det antal per miljon. Avses som mått
av koldioxid halten i luften.

Operativ temperatur
Den operativa temperaturen är medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen
från omgivande ytor, vilket är viktigt för kroppens totala värmebalans.

Verksamhetsel
El som avses för själva verksamheten. I kontorsbyggnader avser det el för kyl, spisar, datorer och
platsbelysning.
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ASHRAE
På engelska ”American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers” är en
amerikansk verksamhet som är grundades år 1984 och som lägger fokus på standarder av olika
byggnadssystem, energi effektivitet samt inomhusklimat och luftkvalité. Organisationen har 50 000
medlemmar världen över. De arbetar med både utveckling av standarder samt publicering, utbildning
och forskning [2].

Brukar indata
Indata värden som används vid energiberäkningar. Indata avser exempelvis lufttemperaturer eller
effekter på elutrustning.

Börvärde:
Värde som borde erhållas. Till exempel lufttemperaturen inomhus borde ha ett viss värde. Det vill
säga 23 grader under sommartiden.

Approximativa värden:
Ungefärlig värde. Till exempel ungefärlig värde på area eller energiförbrukning.

Acklimatiserad byggnad:
Med detta menas att det är mest uppvärmning, - ventilation och – kylsystem som styr inomhusmiljö i
en byggnad. Till exempel så har hyresgästen inte möjlighet att öppna fönster eller reglera värme och
kyla och därmed påverka inomhusmiljön i byggnaden.

Energibärare
Komponent i uppvärmningssystemet som tillför antingen värme eller kyla till byggnaden.
Energisimulering
Uppskattning

av

energiförbrukning

i

en

byggnad

med

hjälp

av

en

datorprogra
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1. Introduktion
Detta kapitel behandlar följande delar:


Bakgrund



Syfte och Frågeställning



Avgränsning



Metod

1.1. Bakgrund
Företaget Humlegården, som äger och förvaltar fastigheter har arbetat för att engagera sina
hyresgäster till att minska elförbrukningen och därmed minska påverkan på miljön. I samarbete med
Flexolvit AB har de utarbetat ett koncept som kallas för ”Green Fingerprint” vilket med hjälp av en
applikation i mobiltelefonen

tillåter hyresgäster att aktivt medverka till minskningen av sin

elförbrukning. Denna applikation möjliggör för varje hyresgäst att se och följa upp sin elförbrukning i
realtid, per dygn, månad och år. Informationen visualiseras och sammanställs via iPhones, för
hyresgästerna, och via iPads för hyresvärden, samt via rapporter och på webben [22]. Applikationen
gör det möjligt för hyresgäster att se vilka besparingar som är gjorda och hur detta påverkar CO₂
utsläppet. Företaget Humlegården förutsätter att om energibehovet skulle minskas med 20 - 25 % i
alla kontorshus i Sverige, skulle de gå att spara 3,5 TWh i hela landet [23].

Vattenfall har utvecklat en liknande produkt vid namn ”EnergyWatch”, denna möjliggör för
användare att följa elförbrukningen i realtid. Detta kan göras både från dator och mobil.
Applikationen är för tillfället endast anpassad för konsumenter. Vattenfall menar att elkostnader kan
sänkas med upp till 20 % via EnergyWatch. Applikationen gör det även möjligt att identifiera olika
elapparater i hemmet. På så sätt kan användare se vilka apparater som förbrukar mest respektive
minst energi [19].

Både företaget Humlegården och Vattenfall harmed hjälp av modern teknik utvecklat ett verktyg - i
detta fall en smartphone-applikation -som kan hjälpa hyresgäster med en smartare och effektivare
elförbrukning.
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Figur 1:Energywatch (Källa: Vattenfall)

Humlegårdens applikation täcker inte den energiförbrukning som avses för uppvärmningen av lokaler
vilket i sin tur påverkar inomhustemperaturen.

Faktum är att hyresgäster aktivt medverkar vid energibesparingar för elförbrukningen och att det
inte tas hänsyn till energin för uppvärmning – vilket påpekats av företaget Humlegården. Att
undersöka hur inomhusklimatet kan anpassas och samtidigt göra hyresgästerna medvetna om detta
– vilket i sin tur skulle kunna medföra minskad energianvändning för uppvärmning är en tanke som
väckts ur detta faktum.

1.2. Syfte och Frågeställning
Syftet med detta examensarbete är att skapa en metodik för framtida forskning. Forskning som bör
leda till att anpassa hyresgästers tänkande så att de eftersträvar lägre inomhustemperaturer. Dessa
bör i sin tur medföra en minskad energianvändning för uppvärmning.

Samtidigt som de

(hyresgästerna) förblir nöjda med sitt inomhusklimat.

I enlighet med detta ställs följande huvudfråga: Vad kan/bör göras för att påverka hyresgäster till att
välja en lägre inomhustemperatur?

Följande delfrågor kommmer användas som underlag för att besvara huvudfrågan:
2. Hur fördelas energianvändning i kontorsbyggnader?
3. Vad görs från konsultsidan vid projektering av en kontorsbyggnad med avseende på energi
och inomhusklimat?
4. Vad anger lagar, riktilinjer och standarder vid utföring av en byggnad med avseende på
energi och inomhusklimat?
5. Vilka faktorer påverkar människans uppfattning av inomhusklimat?
6. Hur mäts och uppföljs energi och inomhusklimat i byggnader?
7. Hur mäts och utvärderas människans uppfattning av inomhusklimat?
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7.1. Avgränsning
För att examensarbetet ska vara möjligt att genomföra inom rimlig tid, kommer området som
undersöks begränsas till kontorsbyggnader. Examensarbetet begränsas till svaren från delfrågorna.
Svaren på huvudfrågan ska avgränsas till sambandet mellan uppvärmningssystem och dess påverkan
på inomhustemperatur som i sin tur påverkar hyresgästens uppfattning av inomhusklimatet. Olika
systemlösningar med avseende på energitillförsel och dess påverkan på energiförbrukningen
kommer inte att behandlas i detta examensarbete. Inte heller kommer byggnadens utformning och
dess påverkan på hyresgästerna behandlas. Faktorer som ljud och ljus kommer att nämnas men inte
behandlas i större skala.

7.2. Metod
Detta examensarbete kommer att bygga på en omfattande litteraturstudie. Målet är att genom
literaturstudier besvara de delfrågor som angetts i frågeställningen. Varje delfråga kommer att
besvaras i ett eget kapitel.

Informationen angående energiförbrukning i kontorsbyggnader kommer att anges för att se vad som
orsakar energiförbrukningen i kontorsbyggnader. Även informationen som används från konsultsidan
för att se var konsulten lägger sitt fokus i avseende på energi och inomhusmiljöer kommer också att
diskuteras. Kontorsbyggnader bör vara utförda enligt vissa standarder och lagkrav och därför
behandlas även detta i examensarbetet. Syftet är att se vad som anses vara ”bra” ur en energi - och
komfortperspektiv. Nästa steg blir att djupare gå in på inomhusmiljön med avseende på faktorer
som påverkar upplevelsen av inomhusmiljön. Det intressanta där är att se vilka samband som
existerar mellan exempelvis lufttemperaturer och människas uppfattning av det termiska klimatet.
Uppsatsen går även närmare in på de mätmetoder som används idag med avseende på både energi
och inomhusmiljö. Människor är olika och kan uppfatta samma inomhusförhållanden på olika sätt.
Därför gås det även in på de metoder som används idag för att undersöka användarens uppfattning
av inomhusmiljöer och komfort.

Eftersom att det är viktigt att förstå helheten kring olika faktorer som påverkar upplevelsen av
inomhusmiljö, valdes en kvalitativ forskningsmetod. Nackdelen med denna typ av forskningsmetod
kan exempelvis vara att det står fel i litteraturen. Även tematiska nätverk kommer att användas i
examensarbetet. Ett tematiskt nätverk är ett sätt att organisera och ”visualisera” olika faktorer samt
de faktorer som de är beroende av på. [47]. Se figur 2:
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Figur 2: Exempel på ett tematiskt nätverk. Ett tematisk nätverk är ett sätt att organisera och

visualisera olika faktorer/samt de faktorer som de är beroende av på.
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2. Energianvändning i kontorsbyggnader
I Europa står byggnader för 40 % av den totala energianvändningen detta enligt den internationella
energi organisationen (2002). All energi måste produceras och höga energiproduktioner medför
också högre utsläpp av miljöfarliga ämnen. Energi sparas exempelvis genom att stänga av värme eller
kyla, ventilationssystem eller elektronisk utrustning [3]. Sänks inomhustemperaturen med bara en
grad går det att uppnå energibesparingar för uppvärmning från 3 % till 5 % [50].

I detta kapitel behandlas följande:


Energianvändning i kontor



Möjliga besparingar

2.1. Energianvändning i kontor
Det som förbrukar mest energi i kontorsbyggnader är energi som behövs för värme, kyla, ventilation,
belysning och elektronisk utrustning[18].

Projektet STIL 2 inleddes av energimyndigheten där cirka 1000 lokaler som kontor, skolor, vård samt
idrottsanläggningar besiktades. Projektet inleddes 2005 och avslutades 2011. Det har visat sig att de
största förbrukarna i alla de besiktade anläggningarna är elanvändningen av belysning och fläktdrift. I
kontorslokaler har det visat sig att datorer och annan kontorsutrustning utgör en stor del av
elanvändningen [18].
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Figur 3 visar den uppmätta elförbrukningen för belysning, kontors - elutrustning, fläktar och
kylmaskiner. Resultatet är redovisat i kWh/m², år och avser kontorsbyggnader med byggår 1990 och
2005 [18].

Elförbrukning [kWh/m²,år]
8

10

Kylmaskiner

12
18

Fläktar
25
27

Datorer, kontorsutrust
ning (inklusive servrar)
Belysning

30

21

År 1990

År 2005

Figur 3: Elförbrukning i kontorsbyggnader

Den totala energianvändningen för ett kontor i Sverige är i genomsnitt 220 kWh/m², år. Därav
elanvändning 108 kWh/m², år, varav 57 kWh/m², år är verksamhetsel och varav 23 kWh/m², år står
för belysning. Detta är enligt en undersökning i 123 kontors och förvaltningsbyggnader av olika ålder,
utfört av Persson (2006) [9].

Enligt den Statistiska centralbyråns energistatistik för lokaler från 2005, är runt 69 % av ytan i
kontorsbyggnader uppvärmd med hjälp av fjärrvärme. Den genomsnittliga användningen av
fjärrvärme är runt 110 kWh/m², år. Runt 84 kWh/m², år var den genomsnittliga användningen av
fjärrvärme för byggnader med byggår mellan 2001 och 2005. Nya kontor må ha lägre
energianvändning för uppvärmning, men däremot stiger elanvändningen, vilket mest beror på
ventilation och kyla [9].
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Tabell 1 visar elförbrukning i olika kontorsbyggnader byggnader under 2000-talet. Förbrukningen
avser verksamhetselen [9].

Tabell 1: Verksamhetsel i Kontorsbyggnader

Kontor

Plats

Byggår

Verksamhetsel

Hagaporten III

Stockholm

2008

53 kWh/m²

Vestveien

Norge

2008

56 kWh/m²

Nydspynten

Norge

2008

43 kWh/m²

Aibel

Norge

2006

71 kWh/m²

Bravida

Norge

2002

67 kWh/m²

FN i Arendal

Norge

1965/2006

55 kWh/m²

Bassenbakken

Norge

2001/2004

66 kWh/m²

Strandveien

Norge

1996

42 kWh/m²

2.3. Möjliga Besparingar
Energimyndigheten ger få allmänna tips om hur man ska spara på energi i byggnader. De tips de tar
upp avser hushåll. Tanken som ligger bakom deras resonemang är generellt. Vid temat belysning
menar de att användaren ska se till att byta till energieffektivare lampor samt att släcka ljuset när det
inte behövs. Samma princip gäller för hemelektronik. Användaren bör tänka på att exempelvis när
han eller hon stänger av sin TV-apparat är den oftast i ett ”stand by” läge. Detta innebör att TVapparaten fortfarande drar ström. Enligt Energimyndigheten kan temperaturen inomhus sänkas med
några grader utan att användaren behöver frysa. Är användaren bortrest menar myndigheten att
temperaturen kan sänkas till 15 grader [48].

Resultaten från STIL 2 visar att endast med hjälp av bättre belysningsteknik och ventilationssystem
kan det göras en besparning på 2.3 till 2.5 TWh/år. I de kontoren som undersöktes av
Energimyndigheten hade det vara möjligt att spara 0.6 TWh/år [31]. Se Tabell 2.
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Tabell 2: Möjliga åtgärder och besparingar i Kontorsbyggnader

Åtgärd

Möjlig besparing

Belysningens drifttider anpassas

0,05 TWh/år

Glödlampor byts till
lågenergilampor

0,05 TWh/år

Konventionella lysrör byts mot T5rör

0,20 TWh/år

Ventilationens drifttider anpassas

0,19 TWh/år

Ventilationens flöden anpassas

0,11 TWh/år

Summa av möjliga besparingar

0,60 TWh/år
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3. Energi och inonhusklimat vid projektering från konsultens perspektiv
Inom byggprocessen kan man urskilja två olika skeden innan den tänkta byggnaden påbörjas bygga,
nämligen programskedet och projekteringsskedet. Inom programskedet börjar byggherren eller
beställaren med en förstudie av det tänkta projektet. Sedan preciserar han sina krav och önskemål.
Detta sammanställs i form av ett byggnadsprogram. I projekteringsskedet arbetas det till en början
fram förslagsritningar. Sedan fastställs konstruktionssystem och installationssystem. Detta utmynnar
i systemhandlingar. Efter det arbetas det med detaljutformningen och projektet avslutas med
färdiga bygghandlingar. Dessa innehåller ritningar, beskrivningar samt administrativa föreskrifter
[10].

Detta kapitel begandlar:


Design, Energi- och komfortsimulation



Problem med energisimuleringar och fel som kan uppträda

3.1. Design, Energi- och komfortsimulation
Både i den tidiga - och den senare delen av projekteringsskedet sker följande innan det tänkta
projektet omvandlas till en färdig byggnad. Arkitekten utvecklar den preliminära modellen där han
bestämmer, exempelvis, bärande konstruktioner samt vart fönster och dörrar ska sitta. Efter det
dimensionerar byggkonstruktören konstruktionssystemet. När det är utarbetat projekteras VVS och
el [6].

Med hjälp av informationen från arkitektens modell, där placering, mått av fönster och dörrar finns
tillgängligt samt rumsbeskrivningen, kan energisimuleringen påbörjas [6].

När en energisimulering görs tas det hänsyn till byggnadens typ, dess orientering, elförbrukning,
värme och kyla samt dess återvinning. Den som gör energisimuleringen tar även hänsyn till interna
laster av pumpar, fläktar, belysning, samt varmvattenförbrukningen. Vid energisimuleringar är det
viktigt att använda väderdata som gäller för området, där byggnaden kommer att utformas, för att
anpassa simuleringen till rådande klimatet [6].
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Det görs även simuleringar med avseende på komfort. Syftet med detta är att med hjälp av ett
beräkningsprogram få uppfattningen om hur komforten kan vara i vissa delar av en byggnad.
Avgörande faktorer för komfortsimuleringen är luftläckage, husets geometri, drifttider av VVS system
och interna laster av datorer och personer. Solstrålning är viktigt för komforten inomhus och då
undersökes vilken typ av fönster finns, samt vilken typ av solavskärmning [6].

3.2. Problem med energisimuleringar och fel som kan uppträda
Vid simuleringar kan vissa fel förekomma ifall de kvalitativa antagandena som görs är felaktiga.
Värden på effekter eller värmegenomgångs koefficienter kan redan från start vara felaktiga. De kan
exempelvis skilja sig från verkligheten. Felet som uppstår vid sådana fall beräknas vara +/- 5 %
marginal. Andra typer av fel som kan uppkomma vid insamling av data är när exempelvis ritningar
inte är slutförda. Felet blir + / - 30 % [6].

Beräkningsmodellen eller beräkningssättet kan skiljas åt. Vissa beräknings- eller simuleringsprogram
kan angripa samma problem på olika sätt och vilket kan leda till fel resultat. Felet uppskattas till + / 10 %. Därför är det viktigt att ha rätt kunskaper om både det simuleringsverktyg som används samt
byggnaden som undersöks [6].
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4. Lagkrav, standarder och riktlinjer
Det finns ett antal olika lagar, föreskrifter, riktlinjer och standarder som måste följas så att byggnader
kan uppnå både bra energiprestanda samt god inomhusmiljö. Följande regler, föreskrifter och
standarder kommer att undersökas, mest med avseende på det termiska klimatet och energin i
byggnader.


Boverkets Byggregler (BBR 2012)



Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)



Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader (Sveby, Brukarindata för kontor,
2012)



Internationella standardiseringsorganisationen (ISO, Standard 7730, 2005)



Scanvac, Klassindelade Inneklimatsystem, Riktlinjer och specifikationer, R1

4.1. BBR – Byggregler
BBR står för Boverkets byggregler. Deras regelsamling innehåller både föreskrifter och allmänna råd.
Två kapitel kommer att behandlas i detta examensarbete, nämligen kapitel 6 ”Hygien, hälsa och
miljö” samt kapitel 9 ”Energihushållning” [42].

BBR anger att byggnader ska utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, fukt-, temperaturoch hygienförhållanden är tillfredställande under byggnadens livslängd. På så sätt bör olägligheter
minska för människor, hälsa och välmående prioriteras [42].

En av föreskrifterna från BBR är att vistelsezonen i ett rum begränsas mellan två horisontella plan,
det ena 0,1m över golv och det andra 2m över golv. Samt att i vertikal led vara 0,6m från yttervägg
eller 1m från fönster respektive dörr. Byggnader ska besitta förutsättningar för en god luftkvalitet,
ifall att människor där vistas mer än tillfälligt. På grund av det måste ventilationssystem utformas så
att uteluftsflödet motsvarar 0,35 l/s, m² [42].
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Byggnader bör byggas så att tillfredställande ljusförhållanden är möjliga. Det vill säga att tillräcklig
ljusstyrka är tillgänglig samt rätt ljushet (luminans) finns. Samtidigt ska ingen bländning eller störande
reflexer förekomma. Rum där människor vistas mer än tillfälligt ska ha god tillgång till direkt dagsljus.
Schablonvärdet till detta är att fönsterglas arean är minst 10 % av golv arean då 2 eller 3 glasfönster
används [42].

Byggnader ska även vara utformade på så sätt att tillfredställande klimat kan erhållas. Kraven på det
termiska klimatet gäller i hela byggnaden medan kravet på den termiska komforten gäller för ett
rum. Komforten anpassas till utrymmens avsedda användning. Vid normala driftförhållanden bör den
lägsta operativa temperaturen i vistelsezonen beräknas till 18 grader, för bostads - och arbetsrum.
Dessutom bör lufthastigheter inte överstiga 0,15 m/s under uppvärmningssäsongen och 0,25 m/s
under övrig tid [42].

Byggnader ska vara utformade så att energianvändning begränsas genom låga värmeförluster, lågt
kylbehov samt effektiv värme-, kyl-, och elanvändning. Energianvändningen bör vara uttryckt i
kWh/m² av den uppvärmda arean [42].

Vid en energiberäkning är det viktigt att ta hänsyn till utomhusklimatet. Eftersom skillnaden i Sverige
är stor mellan norr och söder, uppdelas landet i tre klimatzoner med avseende vid kravnivån på
energihushållning. Klimatgränserna utformas efter landetsgränserna [42].

Klimatzon I:

Norrbotten

Klimatzon II: Västernorrland
Klimatzon III: Stockholm, Skåne

Även kravet på den tillåtna energiförbrukningen är fastställd utefter klimatzonerna.

Klimatzon I:

120 kWh/m², år

Klimatzon II: 100 kWh/m², år
Klimatzon III: 80 kWh/m², år
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Boverket har även givit ut en skrift som kallas för ”Kriterier för sunda byggnader och material”. Där
hittas riktvärden för termiskt klimat, luft, ventilation, ljus, buller, radon även fuktsäker
dimensionering, magnetfält, statiskt elektricitet, tappvattenkvalitet samt drift- och skötselråd. Till
exempel råd för lufttemperatur inom termiskt klimat redovisas i tabellform och hänvisas till ISO
Standard 7730 [32]. Se tabell 3.

Tabell 3: Kriterier samt råd för kontroll

Faktor

Helhetsomdöme

Rekommenderat

Kontroll vid

Fortlöpande kontroll Kontroll vid

värde

färdigställande

i drift

misstanke om fel

> 80 % nöjda

Enkät

Enkät

Utredning

ISO-standard

Temperatur 1,1 m

ISO - standard

7730

över i vistelsezon

7730, utredning

Lufttemperatur, C 20 - 24 med
möjlighet att
påverka i bostaden

4.2. Arbetsmiljöverket AFS 2009:2: arbetsplatsens utformning
Arbetsmiljöverket ger de yttre ramarna för miljön på arbetsplatsen. Till exempel motsvarar
föreskrifterna om systematiskt miljöarbete miljöbalkens krav på egenkontroll. Dessa föreskrifter
gäller för underhåll av arbetsplatser samt deras utformning [4].

AFS - § 9 Dagsljus
På arbetsplatsen och personalutrymmen skall det finnas tillgång till dagsljus samt möjlighet till utsikt
[4].

AFS - § 16 Luftkvalitet
Det anses att koldioxidhalten kan vara en bra indikator på luftkvalitén framförallt i lokaler där
huvudsakliga föroreningar kommer från personerna själva. En koldioxidhalt under 1000 ppm
eftersträvas [4].
AFS - § 20 Tilluft
Lufthastigheter på 0,15–0,2 m/s uppfattas oftast som dragfria, detta varierar dock beroende på
årstiden [4].

13

AFS - § 29 Termiskklimat
Det neutrala klimatområdet omfattar 10 till 30 grader. Luftfuktighetens betydelse för upplevelse av
det termiska klimatet är litet. Vintertid är luftfuktigheten relativt låg och uppfattas som gynnsam för
komforten (gäller för Sverige) [4].

4.3. Sveby
Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader”. Sveby tolkar Boverkets
byggregler för att få praktiska värden för energiberäkningar (energisimuleringar). Sveby har utfört en
rapport, med avseende på kontorsbyggnader. De har tittat på cellkontor, kontorslandskap samt
reception, mötesrum, fikarum, toaletter, rum för skrivare och mindre serverrum. I rapporten står
börvärderna för innetemperatur, luftflöden, solavskärmning, personvärme samt belysning [9].

Lufttemperaturen inomhus bör hålla ett visst värde. Enligt Svebys brukarindata kan temperaturen
variera runt 20 grader, beroende på vinter eller sommar [9]. Se tabell 4.

Tabell 4: Rekommenderade rumslufttemperaturer med avseende på vinter och sommar

Rekommenderade rumslufttemperatur

Värde

Anmärkning

Värme

21˚C

Kyla

23˚C

Parameter

Värde

Anmärkning

Börvärde rumstemperatur värme

+22+/-2˚C

målvärde

Börvärde rumstemperatur kyla

+24,5+/-1,5˚C

målvärde

Antalet personer ska i första hand bestämma hur stort ett uteluftsflöde i en lokal ska vara.
Luftflödena beräknas med förutsättningen att varje person har 20 m² tillgängligt i utrymme.
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2000:42 ”Arbetsplatsens utformning” ansätter
minsta uteluftsflöde till 7l/s och dessutom en allmänventilation på 0,35 l/s, m² [9].
För kontor anges värdet på 1.5 l/s, m² om antalet personer är okänt. För drifttider användes en
timme före öppning och en timme efter stängning, se tabell 5 [9].
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Tabell 5: Ventilations drifttider och specifikt uteluftsflöde

Rekommenderade

Drifttider

Specifikt uteluftsflöde,

värden

l/s,m²Atemp

Normal

Vardagar kl 07 - 19 Övrig tid helt

kontorsverksamhet

avstängt

1,5

Driftenergi är den energianvändning som behövs så att byggnadens installation och gemensamma
funktioner ska kunna drivas. Exempelvis att fläktar, hissar, pumpar, belysning för gemensamma
utrymmen och liknande får den energi de behöver. Driftenergi kallas även fastighetsenergi i BBR. Vid
energiberäkningen tas driftenergi med i byggnadens energianvändning. Verksamhetsenergi är den
energi eller el som används för verksamheten i lokaler. Det kan vara el för belysning i kontor, datorer,
kopiatorer, laddare, TV, spis, kyl eller liknande hushållsmaskiner, se figur 4. Årsschablonvärde för
verksamhetsenergi är runt 50 kWh/m², Atemp. Värdet baseras på 20m²/person (m² Atemp) och
normal kontorstid 08-17 på vardagar [9].

Driftenergi






Fläktar
Pumpar
Hissar
Belysning för
gemensama
utrymmen

Verksamhetsenergi






Datorer
Tv
Kyl och spis
Laddare
Belysning för
kontor

Figur 4: Drift- och Verksamhetsenergi
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I samband med verksamhetselen vid kontorsmiljöer är det viktigt att tänka på belysningen och den
elektroniska utrustning som används. Vid belysningen är det viktigt att anpassa belysningsstyrka för
respektive arbetsomgivning [9].

Tabell 6 visar rekommenderad belysningsstyrka för cellkontor, korridorer och kontorslandskap samt
installerad effekt för rekommenderad belysningsstyrka [9].

Tabell 6: Belysningsstyrka och dess Effekt

Rum

Belysningsstyrka,

Installerad

Installerad effekt

lux

effekt W/m²

(erfarenhetsvärde),
W/m²

Cellkontor

300-500

12

Korridorer

>100

6

Kontorslandskap

300-600

10

10

10

Tabell 7 visar ett antal elektroniska apparater som brukar finnas på kontor samt den effekt och
elanvändning som medförs [9].

Tabell 7: Effekt och elanvändning av kontorsmaskiner

Apparat

Effekt och elanvändning

PC stationär med skärm "normal
drift"

125 W

Servrar

150 kWh/(år och person)

Kopieringsmaskin kontorsmaskin

400 W

Skrivare kontorsmaskin

160 W

Fax

30 W

Diverse laddare (telefoner)

10 W
33 kWh/(år och kontorsplats) eller 20

Fikarum / pentry

W/kontorsplats
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4.4. Internationella Standardiseringsorganisationen – ISO Standard 7730, 2005
Detta kapitel behandlar:


ISO Standard



ISO Standard och termiska faktorer

4.4.1. ISO Standard
ISO
(the
International

Organization

for

Standarizaition),

eller

internationella

standardiseringsorganisationen, är en organisation som är verksam världen över. De standarder som
sätts av denna organisation är utförda av ett antal tekniska kommittéer [28].

ISO-standard är utvecklad parallellt med ASHRAE-standard. Den behandlar både mätning och
utvärdering av inomhusklimat med avseende på människor [28].

4.4.2. ISO Standard och termiska faktorer
Termiska faktorer som lufttemperatur,

strålningstemperatur,

luftflöde

och

luftfuktighet

kännetecknar komforten inomhus. Påverkan på den mänskliga kroppen av de termiska faktorerna går
att förutsäga med hjälp av PMV (predicted mean vote). Detta är de förutsägbara genomsnittliga antal
åsikter som uppkommer kring den termiska komforten. Utifrån PMV kan man få ut PPD (predicted
percentage dissatisfied) vilket är den förväntade antalet missnöjda. PMV är ett index som förutser
det genomsnittliga antalet åsikter. Indexen avser ett större antal personer och redovisas på en 7gradig skala som baseras på kroppens termiska balans, se tabell 8 [28].

Tabell 8: Sjugradig skala för upplevelse av termiska komforten

PMV

Åsikt

+3

Väldigt Varmt

+2

Varmt

+1

Lagom varmt

0

Neutralt

-1

Lagom kalt

-2

Kalt

-3

Väldigt Kalt
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PMV kan beräknas när det tas hänsyn till faktorer som metabolism, klädernas isoleringsförmåga,
lufttemperatur, medelstrålningstemperatur samt lufthastighet och fuktighet. PMV-index är anpassat
för stationära förhållanden men kan även användas för mindre variationer av flera faktorer.
Metabolismens värde varierar mellan 46W/m² och 232 W/m²dvs 0,8 met och 4, met, där 1 met =
58,2 W/m². Klädernas isoleringsförmåga är 0,155 m² * °C/W , vilket motsvara 1 clo. PPD är, jämfört
med PMV, ett index som upprättar de kvantitativa förutsägelserna av antalet missnöjda personer
med inomhusklimatet [28].

Sambandet visas med hjälp av figur 5, där PPD är uttryckt i procent, med avseende på PMV värdena

PPD (%)

[28].

120
100
80
60
40
20
0
-2

-1

0

+1

+2

PMV
Figur 5: Samband mellan PMV och PPD

PMV och PPD beskriver det termiska obehaget för människokroppen. Den sämre termiska komforten
kan bero exempelvis på oönskad uppvärmning eller nedkylning av specifika kroppsdelar. Orsaker till
detta kan vara luftdrag, höga skillnader i temperaturen i den vertikala riktningen. Det vill säga från
fotleder till huvudet [28].
Vid temperaturskillnad i vertikal led varierar PPD upp till 5 % om temperaturen skiftar runt 3 grader.
En ökning mellan 3-6 grader medför en ökning av PPD från 5 % upp till 50 %. En golvtemperatur
mellan 20-25 grader medför en PPD mellan 6 % -12 % . Vid en golvtemperatur på runt 22 grader
antas PPD vara cirka 5 %. Vid strålningsassymetri är den största risken att människor känner någon
form av obehag ifall väggarna är kalla (fönster) eller när taket är varmt. På grund av individuella
skillnader är det omöjligt att inomhusmiljön blir tillfredsställande för alla. Det är dock möjligt att styra
inomhusmiljön på så sätt att ett stort antal individer blir nöjda [28].
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Utifrån ISO-standareden går det att dra slutsatsen att människor som lever i länder med varmare
klimat har det enklare att vara produktiva vid högre temperaturer jämfört med dem som lever i
länder med kallare klimat. Den optimala operativtemperaturen anses vara när PMV är lika med 0.
Den operativa temperaturen är medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen
från omgivande ytor, vilket är viktigt för kroppens totala värmebalans [28].

4.5. Scanvac, Klassindelade Inneklimatsystem, Riktlinjer och specifikationer, R1
R1

riktlinjer

är

framtagna

inom

Scanvac

-

samarbetsorganet

för

de

nordiska

ingenjörsorganisationerna inom VVS och Energiteknik [29].

I R1 riktlinjer finns det olika klassindelningar med avseende på den termiska komforten (TQ) och
inneluftskvaliteten (AQ). Olika kvalitetsklasser baseras på den förväntade andelen otillfredsställda
användare, eller PPD. Högsta klassen eller Klass 1 förväntas ha minsta antalet otillfredsställda [29].
Med avseende på den termiska komforten behandlas inneklimatfaktorer som operativ temperatur,
lufthastighet, vertikal temperatur differens, strålningstemperaturasymmetri och golvtemperatur.
Klass 1, eller TQ1, är uppfylld då PPD är under 10 %. Med avseende på inneluftskvaliteten undersöks
inneklimatfaktorer som besvärsreaktioner, slemhinneirritationer, missnöje med upplevd luftkvalitet
eller luktintryck. Högsta klassen eller klass AQ1 innebär att PPD för besvärsreaktioner och
slemhinneirritationer ligger mellan 0 och 1 %. Det högsta tillåtna PPD värdet för missnöje med
luftkvalitén samt luktintrycket är 10 % i AQ1 [29].
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I tabell 9 visas riktvärden, för att kunna uppnå olika klasser med hänsyn till det termiska klimatet. Där
behandlas faktorer som operativtemperatur, lufthastighet samt strålnings- och golvtemperatur [29].

Tabell 9: Kvalitetsklasser för det termiska klimatet

Kvalitetsklass

TQ1

TQ2

TQ3

- högsta värde

23 ⁰C

24 ⁰C

25 ⁰C

- optimalvärde

22 ⁰C

22 ⁰C

22 ⁰C

- lägsta värde

21 ⁰C

20 ⁰C

19 ⁰C

- högsta värde

25 ⁰C

26 ⁰C

---

- optimalvärde

24,5 ⁰C

24,5 ⁰C

24,5 ⁰C

- lägsta värde

24 ⁰C

23 ⁰C

22 ⁰C

Vinterfall

0,15 m/s

0,18 m/s 0,21 m/s

Sommarfall

0,18 m/s

0,22 m/s 0,25 m/s

3. Vertikal temp.diff.

2 K /m

2,5 K /m 3 K /m

- mot varm tak

4K

5K

7K

- mot kall vägg / fönster

8K

10 K

12 K

- högsta värde

26 ⁰C

26 ⁰C

---

- lägsta värde

22 ⁰C

19 ⁰C

16 ⁰C

1. Operativ temperatur
1.1. Vinterfall:

1.2. Sommarfall

2. Lufthastighet

4. Strålningstemperatur

5. Golvtemperatur

Angående koldioxidhalten är 600 ppm den högsta tillåtna halten för klassen AQ1 och 1000ppm för
klassen AQ2. [29]
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5. Faktorer som påverkar människans uppfattning av inomhusklimat
I kapitel 5 undersöks sambandet av faktorer som är avgörande för upplevelsen av inomhusklimat och
deras påverkan på människor. Följande kommer att behandlas:


Konceptet av inomhusklimat



Fysiska faktorer



Fysiologiska faktorer



Sociala faktorer



Psykologiska faktorer



Samband inom inomhusklimat

5.1. Konceptet av inomhusklimat
De fysiska faktorer som exempelvis luftens temperatur, lukt, ljud och ljus påverkar kvalitén och
uppfattningen av inomhusklimatet. Följande frågor borde ställas i samband med inomhusklimatet.
Vad är önskad inomhusmiljö för respektive typ av anläggning? Vilka faktorer ska man ta hänsyn till?
Vilken typ av avvikelse mellan önskad och godtagbar miljö är accepterbar? [3]

Inneklimatet varierar mellan olika typer av byggnader som exempelvis skolor, sjukhus,
kontorsbyggnader, laboratorier med mera [3].

Människor reagerar olika och har olika uppfattningar om inomhusklimat. Detta beror inte bara på
fysiska faktorer, utan även på de psykologiska, fysiologiska och sociala faktorer varje enskild person
har [3].

Inomhusklimatets kvalité kan beskrivas med hjälp av ett antal nöjda personer som utsätts för
respektive inomhusklimat. Nöjdhetsfaktorn hos personerna avgör vad som anses vara komfortabelt.
Samtidigt är det viktigt att ha bra inomhustemperaturer, bra ljus, låg ljudnivå och inga föroreningar i
luften för människors välmående [3].

Försämring av inomhusklimatet kan bero på massvis med olika faktorer. Det kan leda till negativ
påverkan på komforten, människors hälsa samt dess produktivitet [3].
Komforten är kopplad till nöjdhet. Den påverkas dock mest av de fysiska faktorerna. Uppfattning av
den fysiska miljön beror tillstörst del på de psykologiska, sociala och fysiologiska faktorerna [3].
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5.2. Fysiska faktorer
Förutom själva utformningen av byggnaden påverkar följande fysiska faktorer inomhusklimatet:


Termiskt klimat



Ljus



Ljud

5.2.1. Termiskt klimat
Det upplevda termiska klimatet beror på lufttemperatur, strålningstemperatur, lufthastighet och
luftfuktighet. Det termiska klimatet indelas i kyla, neutralt klimat och värme. För upplevelsen av det
termiska klimatet är klädsel och människans aktivitet av stor betydelse. Neutralt klimatområde
omfattar 10 – 30 grader i lufttemperatur. Inom denna intervall är påfrestningen på kroppen måttlig.
Lufthastigheter lägre än 0.15-0.2 m/s brukar uppfattas som dragfria. I en arbetslokal bör
temperaturen vara 20-24 grader vintertid och 20-26 grader sommartid vid stillasittande arbete. Vid
stillasittande arbete är det framförallt drag och temperatur som avgör hur trivsamt det är i lokalen
[11].

Det är viktigt att nämna hur värme kan transporteras till och från kroppen. Avdunstning kan ske
antingen som diffusion av vattenånga genom huden eller genom svettningsprocessen. Genom
luftvägar sker både konvektion och avdunstning. Värmeledning kan ske även genom kläder tack vare
den termiska strålning och konvektion från yttre underlag och ytor [3].

De flesta människor upplever god termisk komfort ifall lufttemperaturen inomhus ligger mellan 2024 grader. Om ett större antal människor vistas i en byggnad är det optimala när max 5 % är
missnöjda med inneklimatet. Inneklimatet kan oftast uppfattas som kallt, varmt eller dragigt [46].

För hög inomhustemperatur kan leda till illamående, trötthet och huvudvärk. I Sverige, vid högre
inomhustemperaturer blir luften torr, och detta medför risken för torkning av ögon, näsa och hals.
Vid kyla ökar även risken för lungrelaterade sjukdomar. Kylan kan även påverka blodtrycket med
mera. Det finns dock brist på kunskap om hur stor påverkan värme och kyla har på just hälsan [46].

Vid lufttemperatur leder möjlig diskomfort till sämre koncentrationsförmåga vilken i sin tur genom
klagomål ökar underhållskostnader. Varmt inneklimat leder till sämre koncentrationsförmåga och kall
inneklimat leder till lägre temperatur i extremiteter och försämrar fysisk arbete. Svängningar i
temperatur har liknande effekt som högre innetemperatur [27].
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Wyon (1996) och Wyon och Wargocki (2006) har utfört experiment i både laboratorier och
kontorsbyggnader. De kom fram till att det var sämre prestation mellan 5% och 15 %

då

temperaturen höjdes inomhus [27].

Kroppstemperatur regleras med hjälp av det centrala nervsystemet. Uppfattningen av temperaturer
sker genom sensorer som är utspridda över kroppen nära hudens utsida. Detta uppfattas och
förmedlas vidare med hjälp av hypothalamus, som är en del av hjärnan [3]. Hypothalamus har som
funktion att reglera kroppens temperatur och andra processer som exempelvis hunger eller sömn.
Det är de processerna som håller kroppen i balans [13].

Människor avger värme på grund av strålningen som avges till alla ytor som är kallare än den nakna
huden. Till exempel till fönsterrutor vintertid, till och med till inneväggar som har 20 gradiga
temperaturer. Hudtemperaturen är ungefär 33 grader vid vila och vid komfortabel värmebalans
varierar den mellan 30 och 34 grader. Det är viktigt att avkylningen är lika stor som värmebildningen
i kroppen för att få den fullständiga värmebalansen. Personer som sitter stilla har behov av högre
temperaturer. Skolbarn är exempelvis i behov av 22 graders värme i ett klassrum [46].

Klädytan har lägre temperaturer än huden, detta beror på klädernas isoleringsförmåga. Även då är
klädernas yttemperatur några grader högre än lufttemperaturen. Detta innebär att strålningen sker
mot kallare ytor. I välisolerade hus blir radiatorernas yttemperatur lägre än 32 grader, under största
delen av uppvärmningssäsongen. Detta kan leda till att människor upplever dem som kalla vid
beröring, även fast de avger värme. Vilket kan bero på att människor är vana vid varma radiatorer
som finns i dåligt isolerade hus [46].

Strålningsskillander kan ofta leda till att känna luftdraget. Ifall det är för stora skillnader vid
värmeavgivningen genom strålning från kroppen mot kallare ytor kan strålningsdraget bildas.
Yttemperaturer på väggar, golv och tak är därför av stor betydelse. Draget orsakas alltså av antingen
strålningsskillnader eller felaktigt fungerande ventilation som ger upphov till luftström (konvektion)
vilket i sin tur leder till lokal avkylning av kroppen eller skillnad vid yttemperaturer [46].

Värmeöverföring genom konvektion beror på lufthastigheten runtomkring. I miljö med nästan
stillastående luft kan minsta ökning av lufthastigheten öka värmeöverföringsprocessen från kroppen.
Vid felaktigt fungerande ventilation kan detta åtgärdas med antingen ökning av förvärmning av luft,
reducering av tilluftshastigheten eller ökad spridning av inblåsning av tilluften. Draget vid varma
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förhållanden är dock inte lika besvärligt som vid kalla. Högre lufthastigheter än 0.15 m/s kan då
accepteras. Om en person sitter intill ett fönster kan det uppfattas som drag då den kalla luften vid
kallras är tyngre och får nedåtriktade rörelser [46].

Som redan nämnt sker luftrörelser mest på grund av temperaturskillnader, felfungerande ventilation
och kallras vid fönstret i kontorsutrymmen. Vilket kan orsaka obehag hos människor [11].

Den relativa fuktigheten, RF, är en viktig faktor. RF varierar kraftigt under årets lopp. Det vill säga att
den varierar från höga värden under sommaren till låga värden under vintern. Fukt kan exempelvis
tillföras från människors andning, svettning samt från matlagning och tvättning. Den
rekommenderade luftfuktigheten ligger på 30 – 70 % RF [46].

Exempelvis när den relativa fuktigheten i rummet är hög blir trycket mellan huden och omgivningens
luft litet, vilket förhindrar svetten från att avdunsta [3].
Enligt Arbetsmiljöverket är koldioxidhalten avgörande för luftkvalitén i kontorsbyggnader.
Rekommenderat värde för högst tillåtna koldioxidhalten är 1000 ppm. Danska studier visar dock att
vid större populationer blir ca 14 % av användarna missnöjda med inneklimatet ifall koldioxidhalten
är kring 800 ppm [26]. Allmänventilation behövs därför i en arbetslokal. Syftet med detta är att
tillföra utomhusluft och därmed skapa jämnt termiskt klimat samt för att föra bort överskottsvärme,
luftföroreningar och eventuell fukt [11].

I en lokal borde också frånluftsflödet vara större än tilluftsflöde, så att ett undertryck skapas. På så
vis hindras spridningen av luftföroreningar mellan lokaler [11]. Procentandelen av otillfredsställda
användare, där koncentrationen av koldioxidhalten ligger runt 800 ppm kan uppskattas till 15 %. Runt
500 ppm förväntas ungefär 5 % missnöjda [26].

Hur ventilation påverkar människors produktivitet är ännu okänt. Att ökningen av luftflöden
förbättrar luftkvalitén inomhus vilket i sin tur förbättrar, exempelvis, koncentrationsförmågan är
dock allmän vetskap. Flera försök i laboratorier av Wyon och Wargocki (2006) har visat att med en
ökning av luftflöden ökar även människors arbetsprestationer. Ökningarna av luftflödet Wyon och
Wargocki utförde låg mellan 10 till 25 l/s [27].

Kaczmarczyk utförde (2004) ett experiment. Detta visade på att det finns en möjlighet för personalen
att styra ventilationen på sin arbetsplats själva, utan att deras prestationsförmåga förändrades.
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Miltons försök (2000) har visat att utomhusventilerade byggnader med luftflöde på 24 L/s, person
hade 35 % mindre sjukskrivna än byggnader med luftflöde på 12 L/s, person. Wargocki (2004) har
visat att prestationen ökade med 10 % ifall filter för tilluften utbyttes[27].

5.2.2. Ljus
Då en lokal är dåligt upplyst och inte har någon tillgång till dagsljuset stiger halten av sömnhormonet
melatonin i kroppen. Med stigande ålder blir bra belysning allt viktigare [11]. Följande
kvalitetsegenskaper är viktiga vid planeringen och utföringen av belysningen i byggnader.

Belysningsstyrka: ljus som faller in på en yta, mäts i lux. Synprestation ökar med ökad
belysningsstyrka, men bara till en viss gräns [11].
Ljusets riktning: påverkar skuggbildning och kontrast. Fördelaktigt att ljusriktning är
vinkelrätt mot betraktningsriktning [11].
Kontrast: uttryck för hur objekt avtecknar sig mot bakgrunden. Om ljuset faller in fel
försämras kontrasten hos objektet. Liten försämring kräver högre belysningsstyrka. Därför är
ljusets kvalité viktigare än ljusets kvantitet [11].
Luminans: för ögat den upplevda ljusheten. Det är högre luminans vid samma
belysningsstyrka på en ljus yta än vid en mörk yta pga. högre reflektionsfaktor. Ögat blir
snabbare trött vid stora luminansskillnader [11].
Bländning: Ljus som gör det svårt för ögat att anpassa sig till den. Orsaker till detta kan vara
stora luminansskillnader, felaktigt infallsvinkel eller för hög luminans [11].
Färgåtervinning: innebär att ljuskällan är så pass bra att färgerna på det betraktade
föremålet upplevs som helt naturliga. Detta avgörs av färgtemperatur och färgåtervinning
[11].
o

Färgtemperatur uttrycks i Kelvin (K): man pratar om varmt eller kallt ljus. Varmt ljus
ligger under 3300 K och kallt över 5400. Allt under upplevs som neutralt ljus [11].

o

Färgåtervinningsindex (Ra): anges i skala Ra från 0 till 100. 100 är bästa
färgåtervinningen inom respektive färgtemperaturklass. Det anses vara viktig att
ljuskällan stämmer väl överens med dagsljuset [11].
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Beträffande ljuset har ett antal experiment utförts mellan bländning, kontrast, ljusspektrum och dess
inflytande på produktiviteten. Detta gav inte tillräcklig med information för att kunna dra någon
slutsats [27].

En sextioåring anses dock behöva 4-5 gånger starkare belysning än en tjugoåring [11]. Studier visar
att en tjugoåring klarar en viss läsuppgift vid 300 lux så för en sextioårig krävs nästan den dubbla.
Erforderlig belysningsstyrka för en tjugoåring är runt 200 lux, för att kunna utföra ett visst arbete. För
samma arbete krävs för en sextio åring runt 400 lux [26].

Vid bildskärmsarbetet är det viktigt att skärmen är belyst på bästa möjliga sätt. Åtgärder måste vidtas
för att undvika reflexer i skärmen från fönster eller belysning. Platta bildskärmar ger inte lika mycket
reflexer jämfört med de gamla och djupa. Studier visar att användare som sitter eller står upp riktade
mot skärmen borde vara placerad utmed sidan av fönstret, för att motverka synfel. Det är också
rekommenderat att dagsljusinsläppet minskas med hjälp av exempelvis persienner. Allt annat kan
medföra ökad risk för ögonbesvär [11]. Se figur 6:

Figur 6: Ögonbesvär vid bildskärmsarbete

I moderna kontor strävas det efter balans mellan allmän belysning och platsbelysning. Detta bör
göras på så sätt att tillgång till större utrymmen för individuella behov och önskemål är tillgänglig.
Det är önskvärt att både tangentbordet och skrivbordet är matta, dessutom bör skärmrammen och
tangentbordet inte vara mörka [11].

I kontorsmiljöer kan belysningen försämras med upp till 20 % efter bara ett år. Detta kan ske på
grund av exempelvis smuts [11]. I kontorsbyggnader är det viktigt att uppnå runt 500 lux i själva
arbetsutrymmet. Runt arbetsutrymmen tillåts en belysningsstyrka kring 300 lux [11].
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För allmänna utrymmen bör medelvärdet ligga på cirka 200 lux. Vanliga klagomål i kontorsbyggnader
är blänk och reflexer i bildskärmar [26].

Figur 7: Erforderlig belysningsstyrka i kontorslokaler
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5.2.3. Ljud
Ljudet är en vågrörelse som sprids likt ringar på vattenytan. Det finns två egenskaper som definierar
ljudet, ljudnivån och ljudfrekvensen. Frekvensen skrivs i hertz (Hz) och anger antalet svängningar per
sekund. Människor kan höra ljud med allt från 20 till 20 000 Hz. Mänskligt tal har frekvensen från 100
till 8000 Hz. Toner med lägre frekvenser är mörka och med högre frekvenser ljusare [11].
Ljudnivån mäts i decibel (dB) med vägningsfilter A, dB (A). Ljudnivån beskriver ljudet som människan
uppfattar. Figur 8 visar olika ljudnivåer samt ljudkällor som kan orsaka dem [11].
Ljudnivå dB(A)

170
160
I närhet av startande jetplan

150
140

Smärtgräns

130
120
110

Golvslipning

100
Tåg på 100 meters avstånd (100 km/h)

90
80

Luftkyld elmotor

70
Normalt samtal

60
50
40

Tyst sovrum

30
20
10
0

Svagaste uppfattbara ljudet

Figur 8: Samband mellan olika ljudkällor och dess ljudnivåer
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Buller är inte önskvärt ljud. Det kan exempelvis vara tung lastbilstrafik på en motorväg som kan störa
arbetsplatsen intill. Det vill säga starka ljud - det kan även vara svaga ljud som exempelvis en mygga
som surrar innan man ska somna. Allt detta definieras som buller. Olika ljudnivåer, vid olika
tidpunkter kan också definieras som buller för olika individer [11].

Enligt Arbetsmiljöverkets och Statistiska centralbyråns statistik medför följande sysselsättningar/
arbeten störst risk för buller i Sverige:
1. Gruvindustri, försvaret
2. Stål- och metallindustri
3. Förskolan
Byggindustrin toppar statistiken för arbetsskadade besvär till följd av buller. Gränsvärde för daglig
bullerexponeringsnivå är 85 dB. 40 dB(A) rekommenderas dock som högsta ekvivalenta ljudnivå ifall
arbetet kräver varande koncentration eller om samtal ska kunna föras på nära håll. 55 dB (A)
rekommenderas om samtal förs med normal röststyrka, och i de fall arbete kräver precision eller
snabbhet. Bakgrundsnivån för buller från ventilationen bör ligga runt 35 dB (A) i tysta miljöer. För att
minska risken för buller är valet av lämplig arbetsutrustning viktig samt dess underhåll. I en
arbetslokal ska stomljud åtgärdas samt eventuell uppsättning av absorbenter och avskärmningar ska
utföras. Absorbenter används mest för att undvika ljudspridningen, dämpa ljudnivån och för att
minska ekot. Oftast sätts de upp på taket, men dem kan även sättas upp på väggar . Det är även
viktigt att dörrar och fönster i lokaler ska vara utförda av kraftig, ljudisolerande material [11].

5.3. Fysiologiska faktorer
Fysiologiska faktorer som kan påverka upplevelsen av inomhusmiljön är:


Metabolism



Acklimatisering
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5.3.1. Metabolism
Människor avger värme när de är sysselsatta. Detta är en exotermisk process som sker i människans
kropp vilken definieras som metabolism. Metabolismen varierar från person till person och över tid.
Den påverkas till störst del av det arbete eller den aktivitet personen gör, samt den totala tiden dessa
utförs på [3].

Människan behöver energi för att kunna fungera. Energi finns lagrad i närningsämnen proteiner,
kolhydrater och fett. Dessa konsumerar människan dagligen. Energin förbrukas, vilket sker när
närningsämnena oxiderar i kroppen. Energin frigörs i form av värmeenergi. Energiförbrukningen
uppfattas som metabolism och kan mätas i kJ (kilo Jul) eller kcal (kilokalorier). Energiförbrukning som
sker i människans kropp under psykisk - och fysisk vila kallas för basalmetabolism [12].

Energiförbrukningen i människans kropp betraktas till en början i den basala perioden. Det vill säga
perioden då människan tar till sig näring och då matsmältningen sker. Sådana mätningar görs inom
medicin och livsnödvändiga för vissa patientgrupper exempelvis personer med diabetes. Principen är
dock likadan för alla människor [1].

Figur 9 visar hur energiförbrukningen sker under tiden efter intaget av 678 kalorier i form av
näringsämnen. Energiförbrukningen uppmäts med två olika instrument, Delltatrac 2 och Quark RMR.
Förbrukningen framställs i kcal/min, och tiden är framställd i minuter [1].

Figur 9: Termiska effekten av matupptagning
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Metabolismen ökar med åldern, orsaken till detta är dock okänd. Det finns upptäckter som tyder på
att metabolismen ökar hos bebisar när volymen av den extracellulära vätskan minskar. Ökningen sker
till proportion av kroppsvikten [7].

5.3.2. Acklimatisering
Kroppen behöver en viss tid att vänja sig till det rådande klimatet. Framförallt när människan reser
mellan varmare och kallare klimat. Då behöver kroppen en viss tid för att, antingen uppnå punkten
att svettas på ett effektivt sätt eller att upprätthålla önskad värme [3].

Studier från Clark och Edholm (1985) påstår att anpassning till det kallare klimatet mest beror på de
sociala faktorerna, det vill säga beklädnaden. Bruce (1960) har fastställt att acklimatisering till det
kallare klimatet tar mer tid än anpassning till den varmare. Människor behöver runt tre eller fyra
dagar för att anpassa sig till ett varmare klimat [15].

Acklimatiserings spänn kan utvidga sig från flera dagar till flera veckor [7]. Anpassningen till det
varmare klimatet tar ungefär 14 dagar enligt en undersökning gjord utav den
amerikanska armen [25]. I undersökningen drogs slutsatsen att 24 soldater behövde
runt tre dagar på sig för att klara av ett 100 minuters marschpass på ett löpband vid 49
grader och 20 % relativ luftfuktighet. Värt att nämna är även att ingen soldat klarade
av passet på den första dagen. Den mänskliga kroppen vande sig tillsist vid den utsatta
belastningen. Övning ger färdighet – något som gick att utvinna i studien som utfördes
av den amerikanska armén [24].

5.4. Sociala faktorer (Beteende)
Människors sociala beteende samt de beslut som människan fattar kan påverka dess relation till
omgivningen. De kan även påverka människans uppfattning av omgivningen [3].

Social anpassning kan delas in i personlig - och teknisk anpassning. Den personliga anpassningen
syftar mest på människans förmåga att reglera antal kläder, de aktiviteter som utförs, hållning samt
konsumtion av mat och dryck. Den tekniska anpassningen syftar på människans förmåga att kunna
reglera omgivningen till den grad det går. Fönster kan öppnas eller stängas, värme och kylning kan
slås på respektive av i de enklaste fallen, alltså något människan kan påverka [15].
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För den personliga anpassningen är kläder och hållning viktigt. Kläder tillåter smidigare anpassning
till olika klimatförhållanden [3]. Det har visat sig bra inom den amerikanska militären att klä sig i flera
skikt. Flera skikt medför luftlager mellan kläderna vilket ökar klädernas isoleringsförmåga. Samtidigt
är det enklare att anpassa kläder till kommande arbetsuppgifter [39].

Hållning är en viktig faktor. Olika hållningar medför att det ibland blir större kroppsytor som
exponeras mot omgivningens temperatur [3].

När människor befinner sig i en byggnad, mår de bättre när de har bättre kontroll över omgivningen
och dess miljö. Det vill säga den tekniska möjligheten att anpassa önskade inomhusförhållanden efter
behov. I Europa är det krav på kunna ha öppnade fönster i kontorsbyggnaden oavsett om den är ny
eller gammal [3].

I Norrköping (ringdansen) har ett försök där hyresgäster kan reglera temperaturen mellan 18 och 24
grader gjorts. Regleringen gjordes med en enkel ratt på rumspanelen. Sänkningen av
rumstemperaturen resulterade i stora förändringar av uppvärmningskostnaderna. Förutom
rumspanelen fanns det även en hemma/borta knapp man kunde trycka på. Denna medförde
ytterligare energibesparningar. Temperaturen när hyresgästerna lämnade hemmet låg på 15 grader
[46].

Det finns stora skillnader bland människor hos den önskade lufttemperaturen. En reglering mellan
tre till sex grader är nödvändig från 99 % av de anställda på ett företag. Detta för att uppnå termisk
neutralitet vid önskad beklädnad [20].
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5.5. Psykologiska faktorer
Rådande psykologiska tillstånd hos individer kan påverka dess uppfattning om inneklimatet. Rholes
och Auliciemis (1980, 1981) bekräftade detta sammanband genom deras studier [3]. Aluciemis har
dragit slutsatsen att forskningen som är gjord angående upplevelsen av termiskt komfort i samband
med psykologiska faktorer är otillräcklig. Vissa samband existerar dock. Figur 10 visar det hypotetiska
sambandet mellan olika faktorer som påverkar upplevelsen av komforten. I figuren syns vilka
psykologiska processer som föregår i människan, orsakade av den termiska miljön, det vill säga av
sensorer som skickar ut signaler för termisk reglering som i sin tur leder till uppfattningen av
inomhusmiljön. Samtidigt visas hur förväntningen av den termiska miljön hänger ihop med den
psykologiska modellen och själva förmågan att kunna reglera sin omgivning med avseende på
inomhusklimatet [49].
Anpassning pga Beteende och
möjlighet att kunna reglera
omgivningen

Processen
slutar

Termiskt
preferendum

Förväntning av
den termiska
miljön

Nöjdhet

Generell termiskt
obehag

Lokalt termiskt
obehag

Själva upplevelsen
av temperaturern

Hensels modell
från 1973
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Svettning
Kärlrörelse

Integrerade signaler
för termisk reglering

Centrala
nervsystemets
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Djupa kropps
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Termiskt miljö
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termoreglering

Ytliga kropps
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Procesen
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Figur 10: Hypotetiskt modell för psyko -fysiologiska upplevelsen av termiska förhållanden
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Kopplingen mellan de psykologiska faktorerna och uppfattning av inomhusmiljö är viktigt för
människors förväntan av inomhusklimatet. Mclntyre (1980) påstod att personens reaktion på
temperaturen beror på den förhoppning, den personlighet, och det de arbetar med under tiden [15].

Människor är väldigt sociala individer och stöter man på någon form av svårighet i relationen till
familjen, partner, arbetskolleger eller vänner kan det leda till försämrad förmåga att hantera alla
problem som kan uppstå i livet [3].

I fall att individer har någon form av psykologiskt problem, kan det leda till en ökad känslighet mot
inneklimatet och omgivningen. När något positivt i livet sker, exempelvis, när människan blir kär, kan
mindre inneklimatproblem ignoreras eller bortses [3].

Stress är en stor del i dagens samhälle. Tidspress, finansiella osäkerheter är bara några exempel på
vad som kan orsaka en stressig tillvaro för en individ [3].

Stress är en ospecifik uppvarvning som sker i kroppen, den kan vara en negativ konsekvens utav
omvärldens krav. Under de senaste årtionden har forskare kommit fram till en del samband mellan
stress och hjärnfunktioner, som minne och förmåga att fatta olika beslut. Idag forskas det mer om
de långvariga stresstillstånd som orsakar både fysisk - och psykisk ohälsa [11].

Om kroppens ”alarmsystem” aktiveras snabbt vid stressbelastning och om människan har förmåga
att varva ner efter denna ”energimobilisering”, används kroppens resurser på ett positivt sätt.
Däremot om individen inte lyckas med denna nedvarvningen, framförallt ifall nästa ansträngningen
kan förekomma kort därefter, ackumuleras påfrestningar och det naturliga biologiska systemet slits
mer och mer [11].

Arbetsmiljölagen har tagit del av denna kunskap. De anser det vara viktig för anställda på företag i
kontorsmiljöer att ha möjlighet att medverka i utformningen av sin egna arbetssituation. Med detta
anses att arbete ska ge möjlighet till variation, social kontakt och samarbete [11].

Adrenalin, det så kallade stresshormonet, är en känslig mätare för psykisk stress. På grund av det
återspeglas det psykosociala tillståndet. Känslan av stress kan vara både kortvarig och långvarig.
Tiden anses vara en avgörande faktor för skadan som kan uppkomma vid en stressig situation.
Förhållandet mellan kontroll, belastningar, konflikter samt det sociala stödet har identifierats likt
faktorer som både kan skapa och dämpa stressreaktionerna [11].
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Vid uppvarvning av kroppen vid en stressituation ökar processer som mobiliserar kroppens resurser
(katabolism). Samtidigt undertrycks de processer som styr återhämtningen, återuppbyggnad och
reparation (anabolism). Denna obalans mellan katabolismen och anabolismen är grunden till
stressrelaterad ohälsa, och kallas även för allostatiskt belastning [11].

Den allostatiska belastningen möjliggör för människan att reagera på rådande fysiska förhållanden. I
detta fall syftas på de fysiska förhållandena som buller, trängsel, isolering, hunger, extrema
temperaturförhållanden och infektioner. När faran är på väg så ökar den allostatiska belastningen i
kroppen, vilket är ett antal processer i hjärnan som aktiveras för att förbereda människan på det
kommande tillståndet. Efter återhämtningen återställs kroppen till bastillståndet. Vid ett
stresstillstånd ska den allostatiska belastningen öka till maximum. Även om stresstillståndet
fortfarande råder bör den allostatiska belastningen minska, och när återhämtningsprocessen börjar
bör den allostatiska belastningen återkomma till bastillståndet. Detta är en normal reaktion vid
stress [40]. Trots det reagerar alla människor på olika sätt, se Figur 11 [14].
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Figur 11: Allostatiskt belastning och människans reaktionsförmåga
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De förhållanden som kan leda till allostatitsk belastning i arbetslivet är de kvalitativa - och den
kvantitativa överbelastningen [11].

Kvantitativ överbelastning:
Arbetsuppgift som i sig inte är svår men tidspress orsakar att återhämtning
förhindras. Förlängda arbetsperioder, arbetsdagar  längre återhämtningstid [11]

Kvalitativ överbelastning:
Svår arbetsuppgift  Oro för resultaten
Oro, Ångest [11]

Varje människa behöver olika mycket tid på sig för att återhämta kroppen. När människor mår bra
sker återhämtningen snabbare. Rätt mängd sömn och stöd från andra människor medför att
återhämtningen kan ske snabbare [11].

Idag arbetar både män och kvinnor lika mycket, dock är det oftast så att kvinnor fortfarande bär den
stora arbetsbördan i hemmet. Kvinnors dubbla roller avspeglas i deras stressituationer. Detta medför
att hos kvinnor är stressrelaterade problem

lite mer komplexa på grund av att de ofta

förekommande dubbla rollerna. Det är viktigt att undersöka hur ansvaret mellan män och kvinnor är
fördelade. Mäns och kvinnors stressrelaterade reaktioner är oftast lika, dock finns det ett par
intressanta undantag. Det finns tecken på att män upplever ett större påslag av stresshormoner i
situationer som kräver någon form av prestation. Samtidigt upplever kvinnor större ett stresshormon
påslag när de stöter på utmaningar som är relaterade till relationer mellan människor [11].
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5.6. Samband inom inomhusklimat
När kraven för inomhusklimatet är fastställt, ska ett systemlösning preciseras för att kunna uppfylla
dessa krav. Valet av olika system baseras på erfarenhet och kunskap av ingenjörer [3].

Människokroppen är i balans mellan värmeförluster och värmetillskott. Lufttemperatur,
strålningstemperatur, luftflöde och luftfuktighet är fysiska faktorer som påverkar människans
metabolism. De fysiska faktorerna har även inflytande på klädernas värmemotstånd. Samspel mellan
människans metabolism och klädernas värmemotstånd påverkar i sin tur människans värmebalans,
se figur 12 [3].

Luftflöde

Luftfuktighet

Metabolism

RUM
Strålnings
temperatur

Människans
Värmebalans
Kläder /
Värmemotstå
nd

Lufttemperatur

Figur 12: Samband mellan fysiska och fysiologiska samt sociala faktorer

Termisk anpassning till inomhusklimat kan sammanfattas till tre faktorer, sociala, psykologiska och
fysiologiska. Dessa är de mest avgörande för människans uppfattning av inomhusklimatet. Vid sociala
faktorer är det mest förmågan att klä sig samt förmågan att kunna kontrollera omgivningen. Faktor
som är viktig utifrån den psykologiska aspekten är förväntan av inomhus klimatet. Sociala och
psykologiska anpassningen påverkar den tredje faktorn (acklimatiseringen) som är en av de viktigaste
fysiologiska faktorer. Figur 13 visar schematiskt hur de faktorerna hänger samman [15].

37

Beteende /
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omgivningen

Förväntan

Figur 13: Samband mellan acklimatiseringen och psykologiska, sociala faktorer

Inverkan på beteende (sociala faktorer) kan påverka uppfattningen av inomhusklimatet på följande
sätt:
 Om kläder/ den rådande aktiviteten inte är anpassade för inomhusklimatet. Detta påverkar
kroppens metabolism, vilket i sin tur påverkar den fysiologiska anpassningen. Något som kan
leda till en känsla av obehag, se figur 14 [15].

Inomhusklimat

Kläder och
Aktivitet

Kroppens
metabolism

Fysiologisk
anpssning

Obehag

Beteende

Figur 14: Samband mellan beteende och fysiologiska anpassningen

Exempel på samband mellan operativtemperaturer och den andel otillfredsställda brukare utav en
större andel personer, PPD, med avseende på sommar - och vintertid, ser ut på följande sätt:

 Under vinterhalvåret förväntas PPD ligga på 5 % vid den operativa temperaturen på 22
grader. PPD förväntas öka till 10 % i de fall den operativa temperaturen stiger till 24 grader
eller minskar till 19 grader [26].
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 Under sommarhalvåret förväntas PPD ligga på 5 % vid den operativa temperaturen på 24
grader. PPD förväntas stiga till 10 % I de fall den operativa temperaturen stiger till 27 grader
eller minskar till 22 grader [26].
Brittiska undersökningar visar att människor föredrar konstant inomhustemperatur. Det vill säga
temperatur skall inte variera under tiden. Detta åstadkommas med ett förlitlig uppvärmningssystem.
Vid krisförhållanden är det önskevärt att systemet skall reagera snabbt, vilket inte sker oftast, då
uppvärmningssystem i byggnader anses vara tröga. En av dem brittiska undersökningar har visat att
vid inställd rumstemperatur på 26 grader, temperaturen ökar från 21-22,5 grader under en
halvtimme [26].

Personer accepterar oftast högre temperatur inomhus på en varm sommardag än under kalla
vinterdagar. Upplevelse av inomhusklimatet påverkas av utomhustemperaturen, sättet personen klär
sig och dess metabolism. I länder där byggnader är acklimatiserade till en hög grad accepterar
personer bara minde förändringar i inomhusklimatet. Är utomhustemperaturen högre än 10 grader
blir det enklare för människor att acceptera högre inomhustemperaturer [3].
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6. Uppföljning och mätning av energi och inomhusklimat
I detta kapitel gås det djupare in på följande:




Mätmetoder för energi i byggnader
Mätning av energiförbrukning
Mätningar vid inomhusklimat

6.1. Mätmetoder för energi i byggnader
År 2002 publicerade ASHRAE tre riktlinjer för hur man mäter, jämför samt beräknar de besparingar
som kan åstadkommas i en byggnad. Riktlinjerna baseras på de förväntade besparingarna som ska gå
att åstadkomma. Vid större förväntade

besparingar görs mätningar innan och efter byte av

uppvärmningssystemet. Med större besparingar menas besparingar som är över 10 %. När mindre
besparingar förväntas går det att mäta förbrukningen av vissa komponenter. Detta sker under
kortare tidsperioder. Det går även att jämföra simuleringsmodellen, innan någon form av förändring
i systemet är utförd. Detta med hjälp ut av de uppmätta värdena på det eftermonterade systemet
[6].

Mätningar är viktiga framförallt i samband med vetenskapliga studier. Dock ger mätningarna oss bara
approximativa värden. Felen som uppstår beror till störst del på begränsningar av mätinstrument.
Det kan även bero på platsen där mätningen utförs eller mänskliga fel, alltså att personen som utför
mätningen felar [6].

Det finns två typer av fel som kan förekomma vid energimätningar - systematiska och slumpmässiga
[6]. De slumpmässiga felen kan åtgärdas med hjälp av ett ökat antal mätningar, på så sätt blir det
möjligt att komma närmre de riktiga värdena. Systematiska fel åtgärdas genom att mätinstrumentet
kalibreras om [46].
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6.2. Mätning av Energiförbrukning
För att kunna bestämma en byggnads energiprestanda, bör mätningar av normalårskorrigerad
levererad energi för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och driftel utföras [37].

Vid mätningar av levererad energi för uppvärmning och tappvarmvatten bör vardera utrustas med en
egen energimätare. Vid användningen av fjärrvärme kan exempelvis byggnadens debiteringsmätare
användas, på så sätt mäts dess energianvändning. Om någon form av uppvärmning som genereras
med hjälp av el bör mätaren separeras från mätarna för driftelen. På så sätt identifieras den största
energibove. För mätningen av varmvatten används helst en flödesmätare för kallvatten, något som
är viktigt för beredningen av varmvatten [37].

Även för komfortkyla är det viktigt att varje energibärare är utrustad med en egen mätare. Har
användaren dock el för både uppvärmning och kyla går det att använda samma mätare som för
driftelen. För driftelen gäller det att ha minst en mätare per byggnad. Detta beror dock på hur
många energibärare det finns [37].

Det går även att mäta elanvändningen på apparatnivå. Under åren 2005 till 2008 utfördes mätningar
på 400 utvalda bostäder, detta på uppdrag av Energimyndigheten. Till mätningen användes
Wattmätare, vilka kopplades direkt in i eluttagen. Wattmätare med amperemätare användes för
apparatskåp, uppvärmning av varmvatten och tvättmaskin. För mätningen av lampor användes
speciella lampmätare, dessa placerades direkt på lampan. Under studiens gång användes även
termometrar för att följa upp inomhustemperaturen. Mätarna kopplades till en dator för att få fram
loggvärdena [17].

Effekten på el anges i Watt. Watt är sambandet mellan Volt (spänning) och Ampere (ström som
passerar).För att få de rätta värdena går de att mäta antingen växelström eller likström. Det händer
att det uppstår fel. Vid växelström kan felmarginalen vara +/- 5 % och vid likström +/- 1 % [6].
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6.3. Mätningar som utförs vid inomhusklimat
Socialstyrelsen har utifrån miljöbalken utformat allmänna råd vid bedömningen av besvär för hälsan i
samband med inomhusklimat. Ett av kraven är bland annat att verksamhetsutövaren bör ha
kännedom om den existerande miljösituationen i sin/sina fastigheter [46]. Egenkontroll är en viktig
del av detta råd. Den innehåller följande:
 funktionskontroll av värmesystemet
 kontrollmätningar av inomhustemperatur
 En inblick i hyresgästens upplevelse av inomhusklimatet
 Rutiner för hantering av klagomål [46].

En kontroll av det termiska inomhusklimatet kan utföras i två steg. Tanken med detta är att förenkla
en utredning vid klagomål. Första steget består av den indikerande mätningen. Fortsatt utredning
följer med en utförligare mätning, den granskar om lufttemperaturen underskrider 20 grader eller
om luftdrag påvisas i det första steget. Mätningarna redovisas och baseras sedan på Svensk
Standard: SS-EN ISO 7726 [46]. Följande avses med:


Indikerande mätning



Utförlig mätning

6.3.1. Indikerande mätning
En indikerande mätning innehåller en kontroll och bedömning av den lufttemperatur, golvytans
temperatur och luftrörelse [46].

Luftens temperatur mäts med hjälp av en termometer. Det kan vara fördelaktigt att använda en
termometer som samlar mätvärden under en längre tid. På så sätt kan variationer i temperaturen
påvisas. Golvytans temperatur mäts med en kontakttermometer. En kontroll av luftrörelser kan göras
med indikatorrök. Mätningarna avslutas när lufttemperaturen är högre än 20 grader och då inga
luftdrag går att påvisas [46].
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Vid specifika klagomål av hyresgästen på exempelvis kyla kan en utförlig mätning göras direkt. Ibland
kan lufttemperaturen ligga på 18-, 19-, 20 grader utan att den operativa temperaturen lyckas uppnå
18 grader. Detta kan bero på strålningsförluster till omgivande ytor, kalla golv, väggar och fönster, i
framför allt dåligt isolerade byggnader. Ibland är den operativa temperaturen högre vilket kan bero
på varma tak [46].

6.3.2. Utförlig mätning
En utförlig mätning innehåller en kontroll och bedömning av den operativa temperaturen,
strålningstemperatursskillnaden, den vertikala lufttemperatursskillnaden och yttemperaturen på
golv. Den operativa temperaturen kan mätas med antingen en globtermometer eller en
ellipstermometer [46].

Globtermometern är konstruerad på så sätt att en termometer sitter i ett luftfyllt svartmålat klot
med en diameter på 15 cm. Temperaturen som uppmäts kallas för globtemperatur, temperaturen
ligger nära den operativa temperaturen. Instrumentet är ett enkelt/praktiskt - och fysiologiskt sätt,
den är ett bra verktyg för att få fram rätt mått på den kombinerande effekten av lufttemperaturer
och strålningsbidraget. En ellipstermometer har samma principer som en globtermometer, fast
denna mätare har en mätkropp som motsvarar människokroppens proportioner på ett korrektare vis
[46].

Den operativa temperaturen kan även beräknas med hjälp av formler i SS-EN ISO 7726. Vid sådana
uppföljningar är det värt att beräkna den ekvivalenta temperaturen. Denna temperatur bör likna
människans upplevelse av temperaturen genom att beräkna både den operativa temperaturen och
lufthastigheten. Detta mäts med en speciell globtermometer som är uppvärmd till 37 grader. Det vill
säga lufttemperaturen i globen är uppvärmd till 37 grader [46].

43

När en mätning av inomhusklimatet görs bör det vara anpassat till den vistelsezon som anges av BBR,
se Figur 15. Utifrån denna vistelsezon går det att välja mätpunkter 0,6m från hörn och 0,6m över
golv, eller 1m framför fönstret och 0,6m över golv, se figur 16 [46].
1 m framför
fönster

Vy uppifrån

1 m från
yttervägg ed
dörr eller
fönster

VISTELSEZON

0,6 m från vägg

0,6 m från
yttervägg

Figur 15: Vistelsezon uppifrån

Vy från sidan

Tak
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Mätpunkt.
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Mätpunkt.
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1,1 m
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Figur 16: Vistelsezon och mätpunkter
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De mätningsvärden som används bör befinna sig inom de intervaller som anses vara rimliga för en
god

inomhusmiljö.

Tabell

10

visar

riktvärdet

för

den

operativa

temperaturen,

strålningstemperaturen, golvytans temperatur och lufthastigheten . Vilka anses vara riskabla för en
god inomhusmiljö. Det uppmätta värdet bör ligga i den rekommenderade intervallen – först då går
det att åstadkomma en bra inomhusmiljö. Förekomsten av eventuella köldbryggor bör undersökas
med en infraröd termometer eller med en värmekamera [46].
Tabell 10: Värden för bedömning av olägenhet för hälsan

Riktvärden

Rekommenderade Anmärkning
värden

1. Operativ temperatur

Under 18 °C 20 - 23 °C

För känsliga grupper, 20 - 24 °C

2. Operativ temperatur, varaktigt

Över 24 °C

Under sommaren, högst 26 °C

3. Operativ temperatur, kortvarigt

Över 26 °C

Under sommaren, högst 28 °C

4. Skillnad i operativ temperatur
(mätt vertikalt 0,1 och 1,1 m över
golvet)

Ej över 3 °C

5. Strålningstemperatur skillnad:
Fönster - motsatt vägg

Ej över 10 °C

Tak – golv

Ej över 5 °C
Vid inomhustemperatur över 24
°C, kan högre lufthastigheter

6. Luftens medelhastighet
7. Yttemperatur, golv

0,15 m/s
Under 16 °C 20 - 26 °C

accepteras
För känsliga grupper, 18°C

Denna studie innehåller en undersökning av inomhusmiljön med en värmekamera. Undersökningen
finns att läsa som bilaga.

Både indikerande - och utförliga mätningar görs under extrema väderförhållanden. Det vill säga när
utomhus temperaturen uppnår extremt låga - eller höga värden. Därför är uppföljningar av utomhus
temperaturen avgörande vid sådan undersökning, med tanke på att bästa möjliga resultatet
eftersträvs [46].
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7. Undersökning av den upplevda inomhusklimat från människans perspektiv
För att undersöka och utvärdera inomhus miljöer i offentliga lokaler har det under en längre tid
använts enkäter. Vid miljöinventeringar av inomhus miljön i en befintlig bebyggelse (MIBB) är
förutsättningen ett nära samarbete mellan dem som bor i, äger och förvaltar fastigheter. MIBB
består av en enkät som behandlar frågor kring temperatur, fukt, luftkvalitet, ventilation, ljud, ljus,
ohyra och vatten. Dessutom utför de besiktningar samt enklare mätningar [46].
I detta kapitel kommer följande metoder och dess enkäter att undersökas:


Örebromodellen och MM Enkäter



Eco Effect Metoden

7.1. Örebromodellen och MM Enkäter
I detta kapitel kommer följande att behandlas:


Örebromodellen



Uppbyggnad av MM- enkäter



Utvärdering av MM- enkäter

7.1.1. Örebromodellen
Örebromodellen är ett sätt att angripa problem vid inomhusmiljöfrågor. Figur 17 förklarar strategin
kring örebromodellen. Strategin är baserad på världens hälsoorganisations strategi från 1980. Den
bygger på att utredningen av inomhusmiljön ska ske stegvis. Det vill säga att det utförs basala
åtgärder i början, åtgärderna som görs utvärderas sedan i efter hand. En enkätundersökning anses
vara en basal åtgärd. Insatta - och vidare åtgärder syftar på tekniska mätningar. Utifrån denna
strategi har MM enkäterna utvecklats [52].

Klagomål
Ohälsa

Problemkartläggning
Enkätundersökning

Tekniska mätningar

Åtgärder

Figur 17: Strategi kring Örebromodellen
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7.1.2. Uppbyggnad av MM- enkäter
MM - enkäterna utvecklades på arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i
Örebro, 1985. Enkäten MM 040 NA presenterades 1989. Referensmaterialet för enkäterna
presenterades sedan 1990 [36].

Referensmaterialet för örebromodellen baseras på en utvärdering av ”sannolikt friska byggnader”.
Det antogs att byggnaderna sannolikt var friska då inga klagomål i samband med inomhusmiljön
förekom. Utvärderingen gjordes utifrån enkäter, den baserades på 319 arbetare vid två skolor och
anställda vid sju olika kontorsbyggnader. Utav de 319 arbetarna var 136 män och 183 var kvinnor.
Om klagomålsfrekvensen var större än 40 % ansågs byggnaden inte vara frisk [41].

Enkäten MM 040 NA innehåller frågor kring deltagarnas bakgrund, påverkan av miljöfaktorer och
förekomst av besvärsymptom som dem kan uppleva. Vid bakgrunds data delas män och kvinnor i två
grupper. Sedan undersöks åldern på deltagarna, ifall de är rökare, och ifall vissa allergibesvär
förekommer [41].

Vid kategorin ”miljöfaktorer” undersöks upplevelsen av luftdrag, rumstemperatur, luft, buller,
belysning, lukt och smuts. Vid förekomsten av besvärsymptom undersöks hosta, illamående,
koncentrationssvårigheter och huvudvärk. Standardavvikelse och variationsvidden bland svaren och
deltagarna fastställdes till sist och resultaten redovisades både som tabell och figur, med avseende
på förekommande miljöfaktorer och miljöbesvär/symptom. Det är sedan detta som örebromodellen
utgått från [41].

Figur 18 visar resultaten i procent av referensmaterialet med avseende på besvär och symptom.
Ungefär 10 % av deltagarna har trötthet som besvär och runt 5 % huvudvärk som besvär i sannolikt
friska byggnader [41].
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Trötthet
20

Annat

Tung i huvudet

15

Torra händer

Huvudvärk

10

5

Fjällning

Illamående

0

Torr hud

Koncentrationssvårighet

Hosta

Klåda, sveda
Heshet

Täppt näsa

Figur 18: Besvär och symptom – Resultat från MM - enkäter

Resultaten från utvärderingen av miljöfaktorer visar att cirka 10 % av deltagarna visade ett missnöje
mot damm och smuts. De menade även att luften var torr, något som ansågs vara ett problem.
Ungefär 8 % av deltagarna visade ett missnöje med belysningen och bullret, se Figur 19 [41].

Drag
Damm och smuts

20
15

Belysning

10

För hög rums
temperatur

Varierande
rumstemperatur

5
Buller

För låg
rumstemperatur

0

Andras tobaksrök

Instängd "dålig" luft

Statisk elektricitet

Torr luft
Obehaglig lukt

Figur 19: Miljöfaktorer – Resultat från MM- enkäter
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Det utfördes även en utvärdering av besvär och symptom där resultaten av allergiker och ickeallergiker jämfördes. Figur 20 visar skillnaden mellan allergiker och icke allergiker. Resultaten från
icke allergikerna motsvarar resultaten från figur 18. Den rödstreckade linjen visar utvärderingen av
allergikerna. Utfallet är tydligt vid besvär som täppt näsa, klåda och torr hud [41].

Trötthet
Annat

20

Tung i huvudet

15

Torra händer

Huvudvärk

10
5

Fjällning

Illamående

0

Torr hud

Koncentrationssvårighet

Hosta

Klåda, sveda
Heshet

Täppt näsa

Figur 20: Besvär och symptom – Allergiker och icke- allergiker

MM - enkäterna avser bland annat boende, kontor och skolor [36]. MM - enkäterna för kontor
innehåller frågor kring deltagarens bakgrund, arbetsmiljö och deras nuvarande hälsobesvär. Dessa
frågor motsvarar de frågor som är tillgängliga i MM 040 enkäten. Det vill säga basenkäten [5].
Bakgrundsfrågorna i MM-enkäterna gällande kontor lägger mer tyngd på arbetsplatsens utformning
och användning. MM - enkäterna för kontorshus innehåller även fler kompletterande frågor
angående arbetsmiljön samt temperaturförhållandena i lokalerna, städning, buller samt luftkvalitén.
MM - enkäten för kontorshus hittas i Bilaga 2 [30].

MM - enkäten för boende liknar enkäterna som tillämpades för kontor, fast de innehåller
tilläggsfrågor angående boendemiljön [8]. Samma gäller för enkäter för skolor fast tillägsfrågorna
handlade om åt skolmiljön [44].
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7.1.3. Utvärdering av MM - Enkäter
Utvärdering av MM-enkäterna, enligt örebromodellen, sker genom att jämföra resultaten med
referensvärdena. Då är det viktigt att ta hänsyn till de bortfall som kan förekomma. Med bortfall
menas personer som inte deltar i enkätundersökningen. Det påstås att ett bortfall på 25 % inte kan
äventyra själva tolkningen. Det är viktigt att skilja resultaten som är erhållna från personer med viss
allergistatus eller liknande. Vid mindre grupper är det viktigt att tänka på, att vid tolkningen,
osäkerheten ökar [33].

Manualen till basenkäterna innehåller även en tabell som kan användas vid tolkningen. Tabellen visar
olika referensvärden på frekvenser som är tagna vid insamlingen av referensdatan. Om en fråga har
referensvärdet på frekvensen 10 %, behövs det vid en undersökning av 100 deltagare att frekvensen
ökar till 19 % . Det vill säga 10 % + 9 %. Har nya basfrekvensen ökat till 19 % går det att uttala sig till
en förhöjd frekvens. Se tabell 11 [33].

Tabell 11: Referensvärden för MM - Enkäter

Erforderliga skillnader vid gruppstorlekar
Referensfrekvens (%) 20

50

100

200

500

3

18

10

6

4

3

6

20

11

7

5

4

10

21

12

9

6

5

20

22

14

10

8

6

40

22

15

12

9

7

Jämförelsen av data är viktig vid denna typ av undersökningar. Vid studier för kontorsbyggnader
hittas en del tilläggsdata avsedd för jämförelse. Tabell 12 visar referensvärdet för just
kontorsbyggnader. Resultaten delades in i tre delar bra, normal och problem. Andelen med den
minsta klagomålsfrekvensen anses vara bra. Resultatet delas även in i kontorstyper som cellkontor
och kontorslandskap. Under dessa kategorier hittas antalet missnöjda med olika faktorer som
luftdrag eller temperaturer. Referensvärdena finns med i tabellen för jämförelse. Detta material
samlades in under åren 2003 – 2009 [34].
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Tabell 12: Referensvärden för kontorsbyggnader

Kontor

Kontorstyp

Referens

Bra

Normal

Problem

Cellkontor

Landskap

Bas

Antal

3097

3899

2251

5321

3530

319

Drag

7

12

18

8

16

4

För hög rumstemperatur

7

13

19

12

13

5

Varierande rumstemperatur

9

17

24

12

21

5

För låg rumstemperatur

10

18

25

14

23

5

Instängd (""dålig") luft

22

36

46

34

33

10

Torr luft

26

36

48

35

35

20

Obehaglig lukt

5

6

15

9

7

5

Statist elektricitet med stötar

3

4

5

4

3

4

Andras tobaksrök

2

3

4

3

2

7

Buller

9

11

20

9

17

9

Belysning

5

10

17

7

13

8

Damm och smuts

7

17

26

14

19

10

I Sverige gjordes två större undersökningar av inomhusmiljö, som innehöll bland annat
enkätundersökningar ELIB och BETSI. ELIB studien utfördes under åren 1991 och 1992, studien
innehöll en landsomfattande enkät, besiktnings- och mätundersökning. Under åren 2006 och 2007
utfördes BETSI studien, den baserades på enkäter avsedda för bostäder. BETSI utfördes under ett
uppdrag av Boverket. Alla enkäter grundades på MM - enkäterna och studien innehöll även en
jämförelse mellan ELIB och BETSI [21].
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7.2. Eco Effect - Metoden
Eco Effect metoden är en metod som har utvecklats vid KTH och Högskolan i Gävle i samband med
olika företag inom byggsektorn. Metoden går ut på att på ett kvantitativt sätt utvärdera och
karaktärisera miljö- och hälsopåverkan inom byggsektorn [16].

EcoEffect metoden vid utvärdering av innemiljön består av fem olika nivåer. I första nivån behandlas
olika innemiljöproblem. I nivå två sammanfattas innemiljöfaktorerna. I nivån tre sammanställs de
mätbara innemiljöparametrarna. I nivå fyra och fem behandlas innemiljöprestandan för byggdelar
och byggnadens utformning. En schematisk bild av en utvärdering av innemiljön enligt Eco Effect
metoden hittas i figur 21 [35].
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(mätbara)

Flyktig
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Figur 21: Utvärdering av innemiljön enligt Eco Effect metoden
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Vid utvärderingen av befintliga byggnader användes enkäter enligt Eco Effect-metoden. Denna enkät
bygger på den såkallade Stockholmsenkäten. Frågor i Eco Effect liknar de frågorna som finns
tillgängliga i MM-enkäten. Eco Effect enkäterna behandlar frågor kring miljöbesvär, temperatur,
luftkvalitet, ljud och deltagarens bakgrund. Även de svars möjligheter som finns liknar de i MMenkäterna [35].

Resultaten redovisas i diagramform och vid stora undersökningar brukar 80 % anse att innemiljön är
bra eller acceptabelt. Detta är dock medeltalet [35]. Se figur 22:

Figur 22: Resultat av Inomhusmiljö utvärderingen enligt Eco Effect metoden

Vid Eco Effect-metodens utvärdering av enkäter, men även andra faktorer, används en trädstruktur.
Grundtanken med detta är att få ett belastningsvärde för hela stapeln med hjälp av sammanviktining
av de underliggande kriterierna [35].

Exempel på en sådan trädstruktur visas i figur 23 där möjliga innemiljöfaktorer uppradas, sedan
bestäms de detekterade innemiljöfaktorer som leder till detekterade innemiljöproblem, som i sin tur
leder till olika kriterier [35].
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Figur 23: Trädstruktur vid Eco Effect metoden

Vid utvärderingen omvandlas faktorerna till noder som sedan viktas till ett belastningsvärde.
En nod kan exempelvis vara luftkvalitén, enligt trädstrukturen som visas i figur 24. Belastningsvärdet
för noden kan beräknas på följande sätt:
 Belastningsvärdet för olika kriterier evalueras.
 Belastningsvärden för kriterier adderas.
 Adderade belastningsvärde representerar belastningsvärde för noden. för exempelvis
luftkvalitet [35].

Belastningsvärden för kriterier ligger mellan 0-3. och viktning sker mellan 0 och 1. Se Figur 24
[35].
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Figur 24: Schematiskt bild av utvärderingsprincipen i Eco Effect metoden

Belastningsvärde beräknas på följande sätt:

Bi  B1 * v1  B2 * v2 ...  Bn * vn  Bn * vn
där om man tittar på formeln, samt figur 25, följande gäller [35]:
Bi = Belastningsvärde för delproblem, hälsoproblem eller innemiljöfaktor
B1n = Belastningsvärde (0-3) för kriterium n
v1n = vikt (mellan 0 - 1) för kriterium n

v

n

vid varje nod = 1

Vid viktning ställs följande fråga. Två faktorer undersöks och en avgörande fråga är vilken faktor som
är ”viktigast”. Vid Eco Effect- metoden kan även datorprogram användas. Ett sådant program kan
underlätta arbetet. Nackdelen med det är att beräkningar som görs blir svårbegripliga, och
överblicken kan tappas [35].

Ett exempel på ett sådant program är Web-Hipre. I programmet finns det möjlighet att ange olika
faktorer, värdera de och dess betydelse (viktning), och slutligen addera deras sammanlagda
betydelse. Detta program användas framförallt när undersökningen av olika alternativ för ett projekt
ska tas fram. Figur 25 visar en skärmdump fån programmet Web-Hipre. Utvärderingen av faktorer
som industri och natur viktas och sammanställs enligt trädstrukturen med avseende på olika
alternativ för framtida bebyggelse [38].
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Figur 25: Beräkningsprogramm WebHipre – Trädstruktur (Källa: Webhipre)

Resultaten sammanställs med avseende på både de faktorer och föreslagna alternativ som
exempelvis rekreation och sport (recreational) eller naturligt (natural) [38]. Se figur 26.
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Figur 26: Beräkningsprogram WebHipre – Resultat (Källa: Webhipre)
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8. Diskussion
Detta kapitel behandlar diskussionen kring de delfrågor som definerades i kapitel 1.2. Syfte och
frågeställnig:


Energianvändning i kontorsbyggnader



Energi och inomhusklimat vid projektering från konsultens perspektiv



Lagkrav, riktlinjer och standarder med avseende på energi och inohusklimat



Faktorer som påverkar människans uppfattning av inomhusklimatet



Uppföljning och mätning av energi och inomhusklimatet



Undersökning av den upplevda miljön från människans perspektiv

Samt kring huvudfrågan. Det behandlas i de följande underrubrikerna:


Utgångspunkt för anpassning av hyresgäster på förändring av temperaturförhållandern



Anpassning av hyresgäster på förändring av temperaturförhållanden

8.1. Energianvändning i kontorsbyggnader
Energin i kontorsbyggnader delas generellt in i energi för el och energi för uppvärmning/kyla. Om
byggnaden värms upp med fjärrvärme ligger användningen på 110 kWh/m² och år, medan energin
för verksamhetselen ligger på cirka 50 kWh/ m² och år. Möjliga besparinager som anges i STIL 2
lägger mest tyngd på att byta elutrustning mot nyare och effektivare. Även applikationer som är
utvecklade av företaget Humlegården och Vattenfall fokuserar mest på elförbrukning, medans råd
som anges för att sänka uppvärmningsenergi är tillåtelse av lägre inomhustemperatur. Sänkning av
uppvärmningsenergin som medför lägre inomhustemperatur borde därför undersökas mer noggrant
just med avseende på dess påverkan på människan.

8.2. Energi och inomhusklimat vid projektering från konsultens perspektiv
Konsulten lägger fokus på det tekniska inom byggnadstekniken. Exempelvis vid komfortsimuleringar
tas det hänsyn till luftläckage, solstrålning, interna laster samt drifttider av ventilationen. Det tas inte
hänsyn till människans uppfattning av inomhusklimatet.

8.3. Lagkrav, riktlinjer och standarder med avseende på energi och inohusklimat
Lagkrav, riktlinjer och standarder anger dimensionering och hur utföring bör ske med avseende på en
behaglig inomhusmiljö. Detta anses viktigt eftersom att ett välfungerande system i byggnader kan
förse lokaler med, exempelvis, tillräckliga luftmängder, samt tillräckligt med värme/kyla. När det
finns ett välfungerande system i byggnader ges det mer utrymme för förändring, på både gott och
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ont. Värt att nämna är även att lagkrav, riktlinjer och standarder kompleterar varandra med
information som är viktig både för energi och inomhusklimat.

8.4. Faktorer som påverkar människans uppfattning av inomhusklimat
Tillräckligt med kunskap finns kring de fysiska faktorer, exempelvis om hur och vid vilka tidpunkter de
varierar. För det termiska klimatet är lufttemperaturen, strålningen, lufthastigheten och
luftfuktigheten viktiga faktorer. Ett exempel på detta är hur strålningsskillnader påverkar
inomhusmiljön och hur luftdraget påverkar inomhusmiljön. Ljud och ljus uppfattas dock inte som
avgörande faktorer för inomhusmiljö, då dålig akustik kan åtgärdas med exempelvis absorbenter, och
dåliga ljus förhållanden kan åtgärdas med bättre belysning samt dess placering.

Även fysiologiska-, sociala- och psykologiska faktorer anses vara viktiga för upplevelsen av
inomhusmiljön. Det är dock oklart om hur olika tillstånd vid nämnda faktorer påverkar människans
upplevelse av inomhusmiljön.

Vid fysiologiska faktorer fastställs att metabolismen är viktigt. Processer som föregår vid människans
metabolism är kända, men någon direkt och framförallt tydlig koppling till upplevelsen av
inomhusmiljön

framgår

inte.

Detsamma

gäller

för

acklimatiseringsprocessen.

Kring

acklimatiseringsprocesser gjordes en del undersökning inom den amerikanska militären, men svaren
om hur vardagliga acklimatiseringsprocesser sker framgår inte.

Resoneras det kring sociala faktorer är kläder en avgörande faktor tillsammans med kontroll över
omgivningen. Det fastställs att kläder underlättar acklimatiseringsprocessen på grund av
isoleringsförmågan. Samtidigt ökar flera klädesskikt den sammanlagda isoleringsförmågan på grund
av luftlagren som bildas emellan. En anpassning till arbetsuppgifterna underlättar även möjligheten
att anpassa kläder till rådande aktivitet. Det är dock oklart hur exakt beklädnad ska ske för att
underlätta anpassning till inomhusmiljön.

Erfarenheter visar att människor upplever en bättre inomhusmiljö när möjligheten att styra
omgivningen är tillgänglig. Försöket som gjordes i Norrköping är ett exempel på detta. Där var
regleringen av inomhustemperaturen möjlig med allt från 18 - 24 grader, samtidigt som
uppvärmningsenergin sparades vid lägre temperaturer. Intressant fakta är att regleringen från 18 - 24
grader inte exakt motsvarar kraven på 20 - 23 grader.
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Kring psykologiska faktorer kan det fastställas att modellen för den psyko - fysiologiska upplevelsen
av termiska förhållanden (se Figur 10) är omfattande. Dock verkar den stämma bra överrens med
verkligheten.

Viktiga faktorer utifrån den psyko- fysiologiska modellen är människors

förväntantningar på inomhusklimatet. Återigen finns det ingen direkt koppling till upplevelsen av
inomhusklimatet. Stress och allostatisk belastning är viktiga psykologiska faktorer då människor
hamnar i en stresssituation framförallt under arbetslivet. Processer som sker under en stressituation
är kända, återigen finns det dock ingen direktkoppling till uppfattningen av inomhusmiljön. Det som
är viktig för vidare forskning är indelningen av stresssituationer till kvalitativ - och kvantitativ
belastning. Även stresstillstånd som är kopplade till relationer mellan människor, vilka kan vara både
på jobbet och hemma, är viktiga att undersöka och något som går att forska om. se figur 27.

Jobbrelaterad

Kvalitativ
Överbelastning

Hemrelaterad

Kvantitativ
Överbelastning

Relationer
Bland
Människor

Figur 27: Orsaker till Stress

Genom de litteraturstudier som gjorts har det fastställts att det inom byggtekniken finns information
kring påverkan av temperatur, luft, ljud och ljus . Medicinska rapporter innehåller en del information
och studier kring metabolism och stress. Samtidigt

finns en del information kring

acklimatiseringsprocesser som gjorts av militären. Gemensam forskning utifrån respektive
fackområde (byggteknik, medicin, militär) är ett sätt att hitta den bästa lösningen på hur just
psykiska, fysiologiska och sociala faktorer påverkar upplevelsen av inomhusmiljön.

8.5. Uppföljning och mätning av energi och inomhusklimat
Det finns tillräcklig med metoder samt utrustning för att mäta energiförbrukning i byggnader,
lufttemperaturen, strålningstemperaturskillnaden, den operativa temperaturen, samt luftläckage och
luftrörelser. Ett intressant faktum är att mätningar oftast görs vid extrema utomhusförhållanden.

Värmekameran som användes under denna studie har visat sig väldigt lätthanterlig. Värden för
yttemperaturer erhölls och de stämde bra överrens med de angivna värdena för hudens
yttemperatur, som angavs av Socialstyrelsen. Med hjälp av väggarnas, golvets, takets och fönstrets
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yttemperaturer påvisas eventuella skillnader med upphov av strålningsskillnader. Vid mätning av
tilluftsdonet kunde tilluftstemperaturen uppskattas.

Värmekamera används mest för att undersöka om någon form av luftläckage i hus förekommer.
Potential verkar finnas för användning av värmekamera vid utvärdering av inomhusklimatet, och
därför bör detta undersökas mer. En mätning av fönsterytors temperaturer ska utföras försiktigt, då
reflexioner på glaset kan dölja fönsterglasets riktiga temperaturvärde [45].

Utifrån denna korta studie med värmekamera har det fastställts att en grov bild av inomhusklimatet
kan erhållas med hjälp av yttemperaturen. Samtidigt kan den enkla hanteringen göra det tillgänglig
för alla. Tillsammans med något annat mätinstrument kan eventuellt en ännu bättre termisk bild
erhållas.

8.6. Undersökning av den upplevda inomhusklimat från människans perspektiv
Det upplevda inomhusklimatet undersöks med hjälp av enkäter. Både Örebromodellen och Eco
Effect-metoden behandlades i detta arbete. I både örebromodellen och MM-enkäterna är det väldigt
enkela system - vissa byggnader som undersöktes i början ansågs vara utformade på ett bra sätt ur
en energi - och komfort synpunkt. Utifrån detta skapades ett referensmaterial som är nödvändig för
vidareutredning för andra byggnadstyper. Det unika med denna metod är att med hjälp av
bakgrundsinformation utvärderas allergiker och icke-allergiker var för sig.

Eco Effect-metoden baseras på å andra sidan viktningspricipen av olika innemiljöproblem. Skulle
metoden anpassas till exempelvis viktning av psyko-sociala faktorer, där direkta kopplingen till
upplevelsen av inomhusmiljön fortfarande är okänd, återstår frågan om hur denna viktning skulle
kunna ske? MM-enkäter innehåller frågor kring arbetsförhållanden, frågor kring olika
stresssituationer framgår dock inte.

Med teknikens genomslagskraft är det möjligt att enkäter görs med hjälp av smarta mobiltelefoner.
Detta skulle medföra att undersökning görs oftare och i större utsträckning. Frågan återstår dock om
och hur dessa enkäter kommer att behandlas. Då avgörande faktorer som de psykiska, sociala och
fysiologiska tillståndet inte kan kopplas direkt till upplevelsen av inomhusmiljön, kan det vara bra att
använda sig av tolkningsmetoden MM-Enkäter. Utifrån sättet som allergiker och icke-allergiker
behandlades var för sig, kan detta vara en utgångspunkt för att utvärdera hur psyket påverkar
upplevelsen av inomhusmiljön.
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Genom att göra denna undersökning oftare och i större skala, kan statistik samlas, som i sin tur skulle
kunna leda till bättre forskningsresultat.

8.7. Utgångspunkt för anpassning av hyresgäster på förändring av temperaturförhållanden
Människan eller hyresgästen påverkas av både utom- och inomhus lufttemperatur och förändringar
som sker i temperaturen. Vid varje förändring måste människan anpassas till rådande förhållanden
genom att exempelvis reglera klädsel som i sin tur påverkar acklimatiseringsprocesser. Figur 31 visar
förändringen i medeltemperaturen månadsvis under åren 2012. [51]
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Figur 28: Års medeltemperatur i Stockholm, År 2012 (Källa: SMHI) och tillåtna förändringar av
inomhustemperaturer enligt BBR

Kontorsbyggnader påverkas av förändringar som sker i utomhustemperaturen. Då byggnaden är
uttrustad med ett uppvärmningssystem måste den ständigt uppnå temperaturkraven som är
fastställda för inomhusförhållanden, och varje förändring av utomhustemperaturen medför att
uppvärmningssystemet blir belastad. Det finns dock möjlighet att följa upp energiförbrukning av
uppvärmningssystem genom att mäta förbrukning vid energibärarna. Samtidigt kan inomhusklimatet
följas upp på enklaste sättet med en lufttermomoeter, detta dock med avseende på
inomhustemperatur.

Det går även att mäta operativatemperaturen med hjälp av en globtermometer eller att använda sig
av en värmekamera som kan visa yttepmeraturer, vilket i sin tur kan visa strålningsskillnader samt
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människans yttemperatur. Resultaten från värmekamera kan även användas ifall någon form av
visualisering av inomhusförhållanden skall framställas för hyresgästen.

Genom att människan behöver anpassas till rådande förhållande med avseende på
temperaturförändring ska följande beaktas. Utgås det från det hypotetiska sambandet för den
psykiska och fysiologiska upplevelsen av inomhusklimatet (se Figur 10), McIntyres studie som visar
att förväntning är viktigt för upplevelsen av inomhusklimat och sociala faktorer (kontroll över
omgivningen och kläder) som anses viktiga för acklimatiserings - processen (se Figur 13) går det att
fastställa att sociala faktorer (kläder och förväntan) samt psykologisk faktor (förväntan) underlättar
acklimatiseringsprocessen.

För att undersöka hur männsikan upplever inomhustemperaturer är enkätundersökningar ett
tillvägagångssätt som används både vid MM-Enkäter och vid Eco Effect - metoden. Detta kan sedan
utvärderas genom antingen metoder som anges i ISO Standard eller vid utvärdering av MM-Enkäter.

Figur

29

visar

schematiskt

hur

utomhustemperaturer

påverkar

en

byggnad,

dvs.

uppvärmningssystemet och vantilationen. Dessa i sin tur påverkar inomhusförhållandena vilket
påverkar människan. Vid en förändring bör eventuellt en kontroll över omgivningen, de kläder
människor använder underlätta acklimatiseringsprocessen. Figuren visar även hur uppföljning av
förhållanden med avseende på både människan och omgivning kan ske.
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Figur 29: Utgångspunkt för anpassning av hyresgäster på rådande temperaturförhållanden

8.8. Anpassning av hyresgäster på förändring av temperaturförhållanden
Utomhustemperaturen kan variera kraftigt under åren som figur 28 visar, samtidigt kan vädret
förutsägas för de närmaste dagarna [51].

Inomhustemperaturer är bundna till värmesystemet som finns i byggnader. Inomhusmiljön kan följas
upp med hjälp av en termometer och till viss grad en värmekamera, som kan vara ett bra verktyg för
visualiseringen. Yttemperaturer som kan påvisas med värmekamer ger en bra bild när
strålningsskillnader uppstår. Samtidigt kan förbrukningen av energi, för uppvärmning, mätas med
hjälp av en mätare, beroende på uppvärmningssystemet.

64

Utgås det från scenariot att det inom de närmaste dagarna blir kallare väder, det vill säga att
utomhustemperaturen minskar med exempelvis 10 grader nästa dag. Då är det möjligt att informera
hyresgästen om att utomhustemperaturen kommer att minska dagen därpå och att han eller hon
borde se till att ha på sig lite varmare kläder, exempelvis i form av en extra tjocktröja.

När detta inträffar görs mätningen med avseende på temperaturen inomhus, om byggnaden är
utförd på ett korrekt sätt, kommer den att visa på runt 21 grader. För att åstadkomma en sänkning av
energi för uppvärmning måste inomhustemperaturer sänkas. I detta fall skall hyresgästen informeras
om att inomhustemperaturen kommer att sänkas till exempelvis 19 grader. Samtidigt mäts
energiförbrukningen.

Efter det att åtgärden är utförd, är det viktigt att kontrollera om de hyresgäster är nöjda med
inomhustemperaturen. Detta görs genom att ställa frågan till hyresgäster - är denne nöjd med
inomhustemperaturen? Svaret/svaren från frågan kan sedan utvärderas exempelvis enligt PPD och
PMV-Index som beskrivs i ISO standard eller enligt den metod som används för utvärderingen av
MM-enkäter.

Efter att utvärderingen gjorts går det att utvinna hyresgästernas ståndpunkt i frågan. Är exempelvis
mer än 10 % av hyresgästerna missnöjda kan hyresgästen informeras om att temperaturen kommer
att höjas. Är exempelvis mindre än 10 % missnöjda kan temperaturen på 19 grader behållas.
Temperaturen behålls tills dess att nästa större klimatförändring sker, det vill säga när en
temperatursänkning eller -höjning förekommer. Figur 30 beskriver schematisk hur denna process ser
ut.
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Figur 30: Anpassning av hyrasgäster med avseende på temperaturförhållanden - Process

Det vore intressant att granska hur många som är missnöjda med inomhustemperaturen. Efter att ha
fått rådet om att ha varmare kläder på sig underlättas acklimatiseringen. Med hjälp av informationen
om att temperaturen kommer att sänkas blir hyresgästen medveten om vad, och framförallt varför
förändringen sker. Med hjälp av frågan som ställs efter åtgärden, kan hyresgästen uttrycka sitt nöje
eller missnöje, vilket i sin tur leder till att en form av kontroll över omgivningen skapas.

Värt att nämna är att metodiken kan användas vid både höjning och sänkning av
utomhustemperaturer.

Vid högre utomhustemperaturer kan även högre inomhustemperaturer

tillåtas. På så sätt minskar kylbehovet och samtidigt är det viktigt att informera hyresgästen om att
vara lättare klädd.
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9. Slutsats
Energianvändning i kontorsbyggnader delas in i verksamhetsenergi och energi för uppvärmning. Det
finns tillräckligt med kunskap från konsultsidan inom byggteknikten för att åstadkomma önskade mål
för energi och inomhusklimat. Gränsvärden för behagligt inomhusklimat finns i redan existerande
lagkrav, riktlinjer och standarder. Faktorer som påverkar människans upplevelse av inomhusklimatet
är redan kända det är de fysiska - , psykiska -, fysiologiska - och sociala faktorerna. Att människan
påverkas av dessa faktorer är givet, det finns dock inte någon konkret fakta på när och framförallt
varför människan reagerar på ett visst sätt. Att gå djupare in på området hade varit givande ur en
energianvändingsaspekt. Det går även att fastställa att metoder och utrustning är tillräckliga för att
följa upp inomhusklimat och energianvändning. Det går även att följa upp människans uppfattning av
inomhusklimatet med hjälp av olika enkätundersökningar. Passande metoder används sedan för att
utvärdera människans uppfattning av inomhusklimatet. Med teknikens genomslagskraft är det
möjligt att göra det i större utsträckning vilket i sig är värdefullt för insamlingen av statistik på
området – som i sin tur kan användas vid vidare forskning.

För att åstadkomma lägre inomhustemperaturer som i sin tur leder till minskad energianvändning
samt för att säkerställa hyresgästens trivsel är det viktigt att underlätta hyresgästens
acklimatiseringsprocess genom att ge råd/information om väder och passande klädsel. Utifrån de
psykologiska sambanden är det viktigt att göra hyresgästen medveten om att inomhustemperaturen
alternativt kommer att sänkas och framförallt varför detta kommer att ske, dvs. att sänkningen leder
till minskad energianvändning.

Tillsist är det viktigt att undersöka vad hyresgästen anser om

temperaturförhållandena inomhus och göra framtida ändringar med avseende på svaret. På så sätt
har hyresgästen kontroll över inomhusförhållandena. Samtidigt bör energianvändningen för
uppvärmningen och inomhustemperaturer följas upp för att se vilka besparingar som kan
åstadkommas samt för att se vilken temperatur som råder.

67

10. Förslag till vidare forskning
Förutom att fortsätta med forskningen kring detta område, samt samla på statistik i
kontorsbyggnader med avseende på inverkan av psyko -/ fysiologiska faktorer för upplevelsen av
inomhustemperaturen är det viktigt att fortsätta med utveckling av metodiken som avser anpassning
till inom- och utomhustemperatur.

Det är av stor betydelse av undersöka vid vilka tidpunkter denna metodik skall appliceras? Vid vilka
temperaturskillnader? Hur skall man följa upp inomhusklimatet på ett enkelt dock effektivt sätt? Är
värmekameran ett lämpligt verktyg eller behöver man extra mätutrustning?

Även att testa detta förslag i verkligheten vore av stor betydelse. Att begränsa sig till en viss
kontorsbyggnad, följa upp dess värmesystem och se hur det hela fungerar? Hur många blir verkligen
tillfredställda med en viss temperaturökning eller -sänkning?

Detta ger även möjligheten att undersöka hur viktig

”förväntan av inomhusklimatet” hos

hyresgästen är, genom att undvika att informera hyresgästen om eventuella temperatur
höjningar/sänkningar. Samtidigt kan utvärderas hur viktigt det är att underlätta acklimatiseringen för
hyresgästen genom att undvika ge råd för att ha på sig extra kläder.

68

11. Referenser
[1]

Blond E. A new indirect calorimeter is accurate and reliable for measuring basal energy
expenditure, thermic effect of food and substrate oxidation in obese and healthy subjects,
Artikel, e-SPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism 6 (2011) e7 - e15, 2010

[2]

ASHRAE, About Ashrae, Tillgänglig på: www.ashrae.org , Sökord: ”About” ”Ashrae”
”Organization” ”Society”, Besökt 14-02-2013

[3]

Nilsson P. E. Achieving the Desired Indoor Climate (Energy Efficiency Aspects of System
Design), Bok, ISBN 91-44-03235-8 , Introduction – Kap. 1 – 3, 2003

[4]

AFS 2009:2, Arbetsplatsens Utformnig ( Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens
utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna), ISBN 978-91-7930-512-1,
2009

[5]

MM 040 NA, Basenkät, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro,
Version 0012, Tillgänglig även på: Byggnader med störningar i inomhusklimatet - en
utredningsmodell. AMA-nytt Mark - Hus 2/90

[6]

Granroth M. BIM – Building Information Modelling (Orientation in modern working methods
Simulation, Theory to Practice), ISBN 91-TEST PRINT, Bok, 2011

[7]

K. Cena J.Clark K. Bioengeneering, Thermal physiology and Comfort,Vol 10, Bok, ISBN 0-44499761-X, 1981

[8]

MM 040 Na, Boende, Enkät, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset
Örebro, Version 0402

[9]

Sveby, Brukarindata kontor, Sveby programmet, Projektrapport, Version 1.0, 2012

[10]

Nordstrand U. Byggprocessen, Fjärde upplagan, ISBN 978-47-01511-5, Bok, 2007

[11]

Jakobsson R., Aronsson G., Bättre Arbetsmiljö, Handbok, Tredje upplagan, ISBN 978-91-7365028-1, 2006, Kapitlar om arbetsmiljö, stress, Arbetslokaler, Ventilation och Buller och
Belysning

69

[12]

Jonsson E. Correlation analysis between resting metabolic rate, body composition and
physical activity in active and inactive men and women, Examensarbete, Uppsala Universitet,
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, 2012

[13]

MedicineNet, Definition of hypothalamus , Tillgänglig på: www.medterms.com, Sökord:
”Hypothalamus” ”Definition” ”Meaning” ” Function”, Besökt 01.03.2013

[14]

Lundberg

U.

Det

gränslösa

Arbetet,

Presentationsunderlag,

Tillgänglig

på

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk, Sökord: ”Gränslösa arbetet” ” Allostatisk belastning” ,
Besökt 03-2013

[15]

De Dear R. Brager G. Cooper D. Developing an adaptive model of thermal comfort preference,
Rapport, Ashrae RP-884, 1998

[16]

Glaumann M. EcoEffect-metoden för beräkning av miljöpåverkan från byggnader/fastigheter,
Metodsbeskrivning, 2004, (Sammanfattning och Syfte), Tillgänglig på: www.ecoeffect.se,
Sökväg/länk: Metod & tillämpning

[17]

Zimmermann J.P., End-use metering campaign in 400 households in Sweden – Assessment of
the Potential Electricity Savings, Rapport, Swedish Energy Agency, 2009

[18]

Energimyndigheten, Förbättrad Energistatistik för lokaler – ”Stegvis Stil” Rapport för år 1,
inventeringar av kontor och förvaltningsbyggnader, ER 2007:34, ISSN: 1403-189, Rapport,
2007

[19]

Vattenfall , Energywatch, Tillgänglig på www.vattenfall.se , Sökord: ”Energywatch” ”Funktion”
”Uppföljning” ”Elförbrukning”, Besökt 01.03.2013

[20]

Wyon D.P. Enhancing productifity while reducing energy use in buildings, Proceedings of the
E-Vision 2000 Conference, Konferens material, Sida 233 - 254, Washington, D.C, Tillgänglig
genom Rand Corporation, 2000

[21]

Boverket, Enkätundersökning om boendes upplevda inomhusmiljö och ohälsa – Resultat från
projektet BETSI, ISBN 978-91-86342-45-6, Rapport, 2009, Sida 11-18

70

[22]

Klimatsmart, Green fingerprint,Tillgänglig på: www.klimatsmart.se , Sökväg: Nyheter, Sökord:
”Flexolvit” ”Projekt” ”Green fingerprint” ,Besökt 01.03.2013

[23]

Humlegården, Green fingerprint, Tillgänglig på: www.humlegården.se ,Underrubrik: Miljö
Besökt 01.03.2013

[24]

Office of The Surgeon General United States Army, Medical Aspects of Harsh environments
Volume 1, Borden Institute, Walter Reed Army Medical Center, Washington DC, 2001

[25]

Sawka M.N. Kolka M.A. Heat acclimatization guide, Ranger and Airborn School Students, U.S.
Army CHPPM (800) 222-9698, Rapport, 2003

[26]

Jagemar L. Individuell reglering av rumsklimat, Temarapport, RapportEFFEKTIV 2001:07, ISBN:
91-7848-878-8, 2001

[27]

Wargocki P. Seppänen O. Indoorclimate and Productivity in Offices (How to integrate
productivity in life-cycle cost analysis of building services), ISBN 2-9600468-5-4, REHVA,
Guidebook, 2006

[28]

International Standard, ISO 7730 (Ergonomics of the thermal environment — Analytical
determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD
indices and local thermal comfort criteria), Third edition, 2005

[29]

Scanvac, Klassindelade Inneklimatsystem - Riktlinjer och specifikationer R1, ISBN: 91-9738343-0 , 2000

[30]

MM 040 Na , Kontor, Enkät, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset
Örebro, Version 8910-3

[31]

Energimyndigheten, Kontor, skolor, vård och idrott kan spara mycket el, Web-artikel,
Tillgänglig på: www.energimyndigheten.se, Sökord: ”Energistatistik” ””Inventering” ”Kontor”
”Besparing” ”El” Besökt 04.03.2013

[32]

Boverket, Kriterier för sunda byggnader och material, ISBN: 91-7147-498-6, Rapport, 1998.

[33]

Andersson K, Stridh G, Fagerlund I, Aslaksen W. Manual arbetsmiljö – basenkät, MM –
enkäterna, 2012

[34]

Andersson K, Stridh G, Fagerlund I, Aslaksen W., Manual – Kontor, MM – enkäterna, 2012

71

[35]

Hult M., Malmquist T. , Miljövärdering av bebyggelse (Innemiljövärdering EcoEffect-metoden)
, ISSN 1652-5442, Forsknings och Utvecklings Rapport, 2008

[36]

Andersson K. MM - enkäterna, Tillgänglig på: http://www.inomhusklimatproblem.se ,
Sökväg/länk: MM enkäterna, Besökt 26-03-2013

[37]

Sveby, Mätföreskrifter, Föreskrifter, Svebyprogrammet, Version 1.0, 2012

[38]

Mustojaki J., Hämäläinen R., Marttunen M. Participatory multicriteria decision analysis with
Web-HIPRE: a case of lake regulation policy, Artikel, Environmental Modelling & Software 19
(2004) 537–547, 2003

[39]

US Army. Prevention and management of cold-weather injuries, Technical Bulletin, TB MED
508, 2005

[40]

McEwen B. S. Protective and damaging effects of stress mediators, Skrift, Tillgänglig på: The
New England Journal of medicine Boston, Vol 338, Iss 3, p. 171 – 179 (9pp), 1998

[41]

Andersson K. Fagerlund I. Larsson B., Referensdata till Frågeformulär MM 040 NA
(inomhusklimat – arbetsmiljö), Rapport M5/90, Miljömedicinska enheten Yrkesmedicinska
kliniken, Örebro, 1990

[42]

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR, Regelsamling, ISBN: 978-91-86827-41-0, Del II,
2012

[43]

Eniro, Satelit Bilder, Tillgänglig på: http:// www.eniro.se , Sökord: ”Tjurhornsgränd 6”
”Johanneshov” ”Stockholm” – Satelitbild, Besökt 05-03-2013

[44]

MM 040 Na, Skolor, Enkät, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset,
Örebro, Version 8910-2

[45]

Samuelsson M. Studie med Värmekamera, L.E.B. Consult AB, 05.03.2013 - 07-03-2013

[46]

Socialstyrelsen, Temperatur Inomhus, ISBN: 91-7201-972-7, Rapport, 2005

[47]

Attride-Stirling J. Thematic networks: an analytic tool for qualitative research, Qualitative
research 2001 1:385, SAGE Publications, Vol 1(3) Sidor: 385-405, 2001
72

[48]

Energimyndigheten, Tips på hur du sparar energi, Tillgänglig på www.energimyndigheten.se,
Sökord: ”Spara” ”Energi” ”Sänka” ”Energikostnader” , Besökt 04.03.2013

[49]

Auliciemis A. Towards a Psycho-Physiological Model of Thermal Perception, Skrift, Tillgängnlig
i: International Journal of Biometeorology, Vol. 25, Number 2, pp 109-122, Bok, 1981

[50]

Martinac I. Towards a Sustainable Built Environment – An Integrated Approach Föreläsning,
Kurs: AF2507 Hållbara byggnader (Kungliga Tekniska Högskolan), 25-10-2011

[51] SMHI, Vädret och Klimatdata, Tillgänglig på: www.smhi.se , Sökord: ”Väder” ”Klimatdata”
”Årskarta” ”Årsmedeltemperatur” Besökt 05-03-2013, 03-05-2013, 02-05-2013

[52]

Andersson K. Örebromodellen, Tillgänglig på: http://www.inomhusklimatproblem.se ,
Sökväg/länk: Örebromodellen, Besökt 26-03-2013

73

Bilaga 1: Studie med Värmekamera
Studie med värmekamera utfördes på företaget L.E.B. Consult AB med hjälp av energiexperten
Matthias Samuelsson. Tanken var att undersöka temperaturer vid väggar och fönster, människor,
samt ventilationen och se om det går att få en allmän bild om komforten på ett kontorsrum med fem
arbetsplatser.

Mätningen utfördes den 05.03.2013 i Stockholm. Temperaturen utomhus vid den aktuella tidpunkten
låg någonstans mellan 5-6 grader [51].

Figur: Satellitbild från Kontorsbyggnaden i Johanneshov(Källa: Eniro) [43]

Kontoret som undersöktes är beläget på plan fyra av fem. Kontorsutrymmet som undersöktes har
fem arbetsplatser. Vid mätningstidpunkten var tre personer närvarande, därav en man 25 år
gammal, en man 30 år gammal och en man i 60 - årsåldern.
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Kameran som användes tar både fotografier med vanligt - och infrarött ljus. Ljuset kan justeras
sedan i visningsprogrammet efter att fotografierna överförts. Till exempel på bild nr. 2 ser man en
köldbrygga i mitten av fönstrets överkant. Temperaturen ligger vid 17 grader och luftdraget
upptäcktes. Stället som visas vara köldbrygga är osynligt för det nakna ögat. Jämför bild ett med bild
två, vilket i sig är samma bild dock med olika ljus. För övrigt har ytterväggen en temperatur på 20
grader.

Bild 1: Fönster

Bild 2: Fönster med värmekamera

Bild tre visar en inre hörna av rummet. Två inneväggar, med temperatur mellan 22 och 23 grader.
Bild fyra visar att temperaturen på taket i mitten av rummet är runt 22-23 grader. Dock så är
temperaturen vid tilluftsdonet runt 20 grader. Man kan anta att luftens inblåsningstemperatur är
runt 19, 20 grader [45].

Bild 3: Anslutning tak - vägg med

Bild 4: Tilluftsdon med värmekamera

värmekamera
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Mannen i 30 – års åldern har kropps (huvudet) yttemperatur runt 33 grader (Bild 6) vid vilande
arbete framför datorn. Samma fönster som undersöktes innan och en till har medeltemperatur på 20
grader. Lampan (allmänbelysning) har yttemperatur runt 30 grader (Bild 5).

Bild 5: Arbete vid datorn - Värmekamera

Bild 6: Människans huvud med värmekamera

Mannen som sitter i hörnet (omsluten av två inneväggar) har en kroppstemperatur vid huvudet på
runt 30 grader. Dataskärmen har temperatur 39 grader. Den inre väggen har en temperatur på runt
24 grader, lampan som lyser, har en temperatur på 35 grader (Bild 7). Bakifrån har han en tjocktröja,
och yttemperaturen där visas vara runt 31 grad. Efter ett kort samtal med honom visade det sig att
han var lite förkyld. Golv och väggtemperaturen är runt 22, 23 grader i denna hörnan (Bild 8).

Bild 7: Människa från sidan med värmekamera

Bild 8: Människa bakifrån med
värmekamera
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Mannen i 60- årsåldern satt i det andra hörnet. Lampan hade där en temperatur på runt 36 grader.
Mannens huvud är hade en temperatur på runt 33 grader. På kroppen hade han en temperatur på 28
grader, vilket beror på tjocktröjan som han har på sig. Händerna hade en yttemperatur på 30 grader,
se bild 9.

Bild 9: Människan sittande framifrån med värmekamera
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Bilaga 2: Enkätfrågor – MM enkät för kontor
Datum:_______________________________________
Namn (frivillig uppgift):___________________________
år mån dag
|___|___|___|___|___|___|
Företag (viktig uppgift):___________________________
Grupp
|___|___|___|___|___|
Avdelning (viktig uppgift):_________________________
BAKGRUND
Arbetsplatsen är belägen på våningsplan |___|___|
Husnummer |___|___|___|
Arbetsplatstyp:


eget rum



delat rum



kontorslandskap



annat

Arbetstyp:


mestadels på kontoret



på uppdrag utanför kontoret mer än 2 dagar/v

Hur länge har du varit på din nuvarande arbetsplats?
Sedan år |___|___|___|___| (t ex 1998)
Befattningskategori:


arbetsledare/chef



annan

Tjänst:


fast anställd



vikarie



projektanställd



annat
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Arbetstid:


heltid (minst 30 tim/vecka)



deltid

Övertidsarbete:


sällan



mindre än 20 tim/månad



mer än 20 tim/månad

ARBETSMILJÖ
Har du de senaste 3 månaderna känt dig besvärad av någon eller några av följande faktorer på din
arbetsplats? (Besvara varje fråga även om Du inte känt Dig besvärad!)
Besvara med:

Ja, ofta (varje vecka)

Ja, (ibland)

Nej,( aldrig)

Drag
För hög rumstemperatur
Varierande rumstemperatur
För låg rumstemperatur
Instängd (”dålig”) luft
Torr luft
Obehaglig lukt
Statisk elektricitet som gör att du lätt får stötar
Andras tobaksrök
Buller
Belysning som är för svag eller ger bländning och/eller reflexer
Damm och smuts

ARBETSFÖRHÅLLANDEN
Besvara med:

Ja, oftast

Ja, ibland

Nej, sällan

Nej, aldrig

Uppfattar du dina arbetsuppgifter som engagerande och stimulerande?
Har du för mycket att göra i ditt arbete?
Har du möjlighet att påverka dina arbetsförhållanden?
Får du hjälp av dina arbetskamrater när du har problem i arbetet?
Är du orolig för att din arbetssituation ska förändras?
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NUVARANDE BESVÄR

Har du under de senaste 3 månaderna haft något/några av nedanstående besvär/symptom?
(Besvara varje fråga även om Du inte haft något/några besvär/symptom!)

Ja, ofta (varje vecka) Ja, (ibland) Nej, (aldrig)

Om Ja, tror du att detta beror på din arbetsmiljö?
Ja

Nej

Ja

Nej

Vet ej

Trötthet
Tung i huvudet
Huvudvärk
Illamående/yrsel
Koncentrationssvårigheter
Klåda, sveda, irritation i ögonen
Irriterad, täppt eller rinnande näsa
Näsblödning
Heshet, halstorrhet
Hosta
Torr eller rodnad hud i ansiktet
Fjällning/klåda i hårbotten/öron
Torr, kliande, rodnad hud på händerna
Känt dig stressad
Varit lättirriterad för småsaker
Haft sömnsvårigheter

Annat: .................…..........….....…...

KOMPLETTERANDE FRÅGOR
Besvara med :

Anser du att den fysiska arbetsmiljön påverkar dina möjligheter att göra ett bra jobb?
Anser du att den psykosociala arbetsmiljön påverkar dina möjligheter att göra ett bra jobb?
Har du de senaste 12 månaderna varit sjukskriven på grund av symptom du hänför till arbetsmiljön?
Har du de senaste 12 månaderna sökt läkare för symptom du hänför till arbetsmiljön?
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TEMPERATURFÖRHÅLLANDEN
Vad anser du om temperaturförhållanden på arbetsplatsen?

Mycket bra

Bra

Acceptabla

Dåliga

Mycket dåliga

Om problem med temperaturen: (flera alternativ möjliga):
alltför kallt under vintern
alltför kallt andra tider
alltför varmt under sommaren
alltför varmt andra tider
Finns det lokaler med temperaturproblem?
Ja

Nej

Om Ja, ange vilka: .....................................................................................................................

STÄDNING

Vad anser du om städningen på arbetsplatsen?

Mycket bra

Bra

Acceptabel

Dålig

Mycket dålig

Om problem med städningen: (flera alternativ möjliga)
städningen otillräcklig
städningen dåligt utfört
damm och smuts på skåp o dyl
otillräcklig toalettstädning

Upplever du din arbetsplats som lättstädad?
Ja

Nej

Vet ej
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BULLER

Vad anser du om bullersituationen på arbetsplatsen?

Mycket bra

Bra

Acceptabel

Dålig

Mycket dålig

Dålig

Mycket dålig

Om problem med buller: (flera alternativ möjliga):
ventilationen stör
buller utifrån (trafik o dylikt)
dålig akustik
störningar från andras samtal/telefon
LUFTKVALITET

Vad anser du om luftkvaliteten på arbetsplatsen?

Mycket bra

Bra

Acceptabel

Om problem med luftkvaliteten: (flera alternativ möjliga)
sämre på tidiga morgnar
sämre på eftermiddagar
olika i olika lokaler
vädringsmöjligheter saknas
lukter förekommer

Om lukter förekommer, ange vilka
typ och varifrån: ……………………………………………………………….…………………………

Finns lokaler med dålig luftkvalitet?
Ja

Nej

Om Ja, ange vilka: ......................................................................................................................
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BAKGRUNDSDATA
Födelseår:
|___|___|___|___| (t ex 1976)
Kön:
Man

kvinna

Röker du?
Ja

Nej

Snusar du?
Ja

Nej

Utbildning:
Grundskola

Gymnasium

Universitet/högskola

Annat

Hur länge arbetar du vid dator/terminal?
0-2 tim/dag

2-4 tim/dag

mer än 4 tim/dag

Använder du ögonlinser?
Ja

Nej

Hur uppfattar du arbetsplatsen?
Rymlig

Lagom utrymmen

Besvaras med: Ja

Alltför trångt

Nej

Om Ja,
under senaste året?
Ja

Nej

Har du haft eller har du astmatiska besvär?
Har du haft eller har du hösnuva?
Har du haft eller har du andra allergiska besvär från ögon eller näsa?
Har du haft eller har du eksem?
Blir du lätt irriterad i ögon eller andningsvägar av tobaksrök, starka dofter eller avgaser?
Drabbas du ofta av förkylningar eller andra infektioner?

YTTERLIGARE SYNPUNKTER
.............................................................................…........................……………………….................................
......................................................................................................................………………………....................
......................................................................................................................………………………....................
TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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