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Sammanfattning 

I dag pratas det mycket om hur viktigt det är med ett bra och hälsosamt inneklimat. För att 

människor ska trivas och arbeta effektivt behöver arbetsplatsen ha ett bra inomhusklimat. 

Eftersom människan spenderar största delen av sitt liv inomhus är det viktigt att inte påverkas 

negativt av den inre miljön. Byggnadens huvudsyften är att skydda människor men många 

byggnader orsakar hälsoproblem av olika slag. 

Det finns mycket liten vetskap om vad ett bra inneklimat verkligen innebär. Detta kan till 

exempel orsaka kommunikationsproblem som försvårar förhandling då kunden och företaget 

tolkar varandras åsikter om inneklimat olika.  

Syftet med examensarbetet är att underlätta förhandlingsprocessen genom att definiera 

innebörden av inneklimat samt beteckningar som vanligen används. Detta ska hjälpa både 

kunden och företaget att förstå vad kraven och riktlinjerna betyder genom att utgå från 

gemensamma definitioner och förutsättningar.  

Arbetet har utförts utifrån allmänna definitioner av inneklimatfaktorer samt beskrivningar av 

riktlinjer. Problematiken, som uppstår vid överenskommelse med kunder på grund av 

saknande av information, har identifierats i samtal med experter. 

Definitionerna och beskrivningar som tagits fram i rapporten kommer att användas för att 

hjälpa till under förhandlingar och underlätta kommunikationen mellan beställare och 

utförare. 

Arbetet har lett till några slutsatser som är värda att tänka på: 

 Bristen på kunskap kan försvåra förhandlingar, därför är det viktigt att informationen 

förmedlas på ett tydligt och pedagogisk sätt.  

 Riktlinjerna är där som stöd vid projektering eller bedömning, men de bör behandlas 

med viss försiktighet på grund av den begränsade uppdateringen av dessa. 

 

 

 

 

Nyckelord: Inneklimat; Inneklimatkrav; Riktlinjer; Funktionskrav.
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Abstract 

An actual question is the importance of having a good and healthy indoor climate. The 

workplace need to have a good indoor climate, so that people can thrive and work effectively. 

Since people spend most of thier lives indoors, it is important to avoid being negatively 

affected by the internal environment. Buildings have the main purpose to protect people but 

many buildings cause health problems of various kinds.   

There is a poor knowledge of what a good indoor climate really mean is. This can, for 

example, cause communication problems that complicate the negotiation where the customer 

and the company have different concepts of what indoor climate is. 

The purpose of this project is to ease the negotiation process by defining the meaning of the 

indoor climate and commonly used terms. This will help the customer and the company to 

understand the meaning of requirements and guidelines by starting from common definitions 

and conditions.  

This project has been written based on general definitions of the factors that affect the indoor 

climate as well as descriptions of the guidelines. The problem that emerges in agreement with 

the customers, because of lacking information, has been identified in discussions with 

experts. 

Definitions and descriptions contained in this essay will be used to assist during the 

negotiations and ease the communication between the client and contractor.  

The project has led to some conclusions that are worth thinking about:  

 The lack of knowledge can aggravate negotiations; therefore it is important that the 

information is mediated in a clear and educational way. 

 The guidelines are there to assist the planning or assessment, but they should be 

treated with caution because of the limited update of these. 

 

 

 

 

 

Keywords: Guidelines; Indoor climate requirements; Performance requirements. 
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Förord 

Detta examensarbete är skrivet som sista moment i den treåriga utbildningen Byggteknik och 

design på KTH. Den är skriven i samverkan med NCC Property Development under en tio-

veckors period våren 2015. 

Vi skulle först och främst vilja tacka handledaren Olle Åkerstam på NCC PD för att han har 

haft tid att hjälpa oss med examensarbetet och svarat på frågor. 

Vi vill också tacka den akademiska handledaren, Hans Zetterholm, för hans insats med 

hänvisning till informationskällor samt metodik för genomförande av arbetet.  

Ett stort tack till Andreas Andersson som har tagit emot oss och svarat på frågor rörande 

inneklimat och förhandlingar. Hans kunskap har varit till stort hjälp vid rapportens analys.  

Slutligen vill vi tacka alla lärare, utbildningsledare och studenter som har svarat på frågor och 

har gett återkoppling under projektets gång. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ordet klimat används oftast som en beskrivning av vädret i ett visst område. Klimatet är 

beroende av en rad faktorer som till exempel lufttemperatur, -fuktighet, -hastighet samt 

strålningstemperatur. 

Med människans välbefinnande i fokus lägger man i dag oerhört mycket tid på 

inomhusmiljön. Eftersom människan spenderar ungefär 90 % av sin livstid inomhus och 

möjligen en tredjedel i kontorsmiljö är ett bra inomhusklimat av stor vikt för människors 

hälsa. 

Termen inneklimat har utvecklats för att omfatta människans upplevelse av klimatet då detta 

är viktigare än faktiska meteorologiska värden som traditionellt mäts, dvs. lufttemperatur och 

fuktighet. I dag räknar man också med till exempel typ av verksamhet, avstånd till 

omgivande ytor, reflektans med mera, när man beskriver hur temperaturen upplevs. 

Människans hälsa och välmående beror på fyra viktiga faktorer:  

 Den upplevda temperaturen  

 Ljudnivåerna omkring oss 

 Ljuskällorna 

 Luftens kvalitet 

Om alla dessa faktorer betraktas som variabler i en komplicerad formel kan denna formel bli 

obegriplig. Ännu svårare blir det när det handlar om beteckningar beskrivna bland 

inneklimatkraven som till exempel TQ1, AQ2, NQ2, osv. 

 

1.2 Problem 

Ett problem NCC stöter på är kundens förståelse för klimatkraven inomhus. När det gäller så 

stora uppdrag anlitar kunden ofta en rådgivare, som i det här fallet säger vilka krav som bör 

gälla inomhus. Då är det vanligt att företaget “tolkar” hyresgästens önskemål och anskaffar 

en marginal som då kanske ökar de krav jämfört med vad kunden ställer. Kunden i sin tur är 

inte medveten om innebörden av dessa krav vilka resulterar i högre kostnader som inte var 

räknade från början och förhandlingarna försvåras och försenas. 
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I samtal med Zetagraf
1
 påpekar de att det ofta uppkommer problem i kommunikationen 

mellan kund och utförande företag. Enligt dem är detta ett stort problem på grund av en 

bristande pedagogik vid förmedling av information. 

Uppgiften är då att underlätta processen med hjälp av förenklad information men även att 

undersöka problematiken som uppstår vid förhandlingar med kunder vid diskussion om 

kraven för inomhusklimat.  

 

1.3 Syfte 

Arbetet har för avsikt att stödja vid förhandlingsprocessen där företaget kommer överens med 

kunden om hur kraven ska hanteras. Detta ska nås med hjälp av bestämda begrepp som båda 

parter kan utgå ifrån.  

 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom företagets verksamhet är störst inom kontorslokaler kommer arbetet att avgränsas 

för att täcka krav för inneklimat som är aktuella för kontor samt de riktlinjer som omfattas av 

dessa krav.  

En annan avgränsning för rapporten är att den kommer behandla endast krav och riktlinjer 

gällande i Sverige, då tidsramen för uppgiften och saknande av information inte har lämnat 

utrymme för jämförande med andra länder. 

 

1.5 Metoder och material 

Genom litteraturstudier och informationssökning kommer först och främst kunskapen inom 

klimatkrav och innebörden av dessa att utökas. Med hjälp av intervjuer med experter och 

intressenter ska en ökad förståelse om hur dessa tolkas och tillämpas i praktiken erhållas. 

Genomarbetning och analys av den insamlade informationen är en förutsättning för att 

producera en objektiv studie som kan ge en djupare förståelse om ämnet med aktuell 

information som kan förmedlas vidare. 

Fördelarna med dessa metoder är förhoppningsvis att få mycket information om problemet 

samtidigt som en verklighetsbild ges av hur det verkligen går till i arbetslivet och vilka 

problem som kan uppstå.  

Nackdelarna är att det kanske inte finns mycket information om ämnet överhuvudtaget. 

Källor kan innehålla gammal information som inte har uppdaterats eller till och med falsk 

                                                             
1 Hans Zetterholm, Energi och VVS-konsult, Zetagraf AB. Intervju, 27 Maj 2015. 
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information. Eftersom alla i dag har möjlighet till att bidra med information på internet måste 

en viss källkritik hållas för att arbeta på en kvalitativ teoretisk grund. 

 

1.6 Förväntade resultat 

Arbetet förväntas underlätta förhandlingarna med kunder och öka förståelse vid bestämning 

av krav för inneklimat i framtida projekt, detta genom att uträtta en förenklad text som kan 

hjälpa till att lösa företagets problematik. 

 

 

2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Företaget 

Det handledande företaget, NCC AB, bildades av byggbolagen Armerad Betong 

Vägförbättringar (ABV) och Johnson Construction Company (JCC) 1989, men de gick under 

samma symbol den 15 oktober 1988. (NCC, 2014)  

2014 omsatte de ungefär 57 miljarder kronor och har 18 000 anställda. NCC:s verksamhet 

finns främst i Norden men även runt om i norra Europa. De bygger och utvecklar till exempel 

kommersiella fastigheter, bostäder, vägar och industrilokaler.  

Affärsområdet på NCC som detta examensarbete är involverat i heter NCC Property 

Development. De fokuserar på fastigheter för handel, kontor och logistik. Deras sätt att arbeta 

innebär ett nära samarbete med kunden och genom en gemensam målsättning förbättra 

arbetsplatseffektiviteten, hälsan, trivseln och arbetsmiljön för kundens verksamhet. 

Varje enskilt projekt innebär en process på flera år för att kunna uppnå kunders krav och 

önskemål. Därför samlar NCC information och kännedom om trender för att kunna förutse 

vilken typ av fastighet och geografiskt läge kunderna vill ha inom fem till tio år. (NCC, 2015)  
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3 Teoretisk referensram 

 

3.1 Inomhusmiljö eller inneklimat? 

Ofta pratas dessa om i samma mening även fast de har olika betydelse. Inomhusklimat eller 

inneklimat har bildats som en samlingsterm för termisk komfort, luftkvalitet, ljud och ljus för 

att sammanfatta hur människor vill ha det inomhus. 

Inomhusmiljö syftar på alla faktorer som påverkar oss. Det betyder att det också innefattar 

psykosociala faktorer, exempelvis samspelet mellan människor, vilket ur en teknisk synpunkt 

är svårt att ta med i räkningen. 

Därför kommer denna rapport att använda termen inneklimat som ett samlat uttryck för de 

ovannämnda faktorerna. 

Många avhandlingar refereras till inneklimat när man menar det termiska klimatet, detta 

resulterar i att termerna oftast är använda i samma mening och det medför att de vanligen 

förväxlas. Termen inneklimat blir därför begränsad till de termiska aspekterna och man 

lämnar viktiga synvinklar att ta hänsyn till. 

 

3.2 Inneklimatets definitioner 

3.2.1 Termisk komfort 

Begreppet komfort kan beskrivas som bekvämlighet. Att känna sig bekväm är en 

förutsättning för att prestera utan hinder. Begreppet “termisk komfort” kan då beskrivas som 

läget där människor är nöjda med temperaturen och varken vill ha ett varmare eller kallare 

klimat. 

Människan har sitt ursprung i tropiskt klimat, alltså är temperaturen, som hon tycker är 

behaglig, relativt hög i jämförelse med medeltemperaturen utomhus. Den termoneutrala 

zonen (Lundquist, 2015) ligger mellan 28°C och 31°C för en naken människa vid 

stillastående luft, medan medeltemperaturen för Stockholmsregionen ligger på ca 7°C. För att 

klimatet ska vara passande inomhus behöver husen utrustas med värme. Vid uppvärmning 

måste man ta hänsyn till vissa förutsättningar som krävs för människans överlevnad.  

En viktig faktor är kroppstemperaturen som varierar beroende på bland annat 

ämnesomsättning, ålder, hormonella faktorer, fysisk aktivitet och även tid på dygnet. Den 

inre kroppstemperaturen ligger kring 37°C medan den yttre, hudtemperaturen, ligger på 

omkring 33°C. (SMHI, 2014)  
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Lufttemperatur över 30°C kan kännas obehaglig eftersom människor inte kan avge lika 

mycket värme och kroppstemperaturen stiger. För en lättklädd person kan temperaturen vid 

ca 20°C uppleva att det är kallt. Detta beror på värmeregleringssystemet som kyler kroppen 

vid normala temperaturer eller sätter igång värmegenererande processer vid behov. En av 

dessa processer är det som benämns huttrande, som börjar när människans inre temperatur 

har nått 35,0°C. 

Kroppen måste avkylas genom värmeöverföring i form av ledning, strålning och konvektion. 

Den måste producera lika mycket värme som den avger. Om mycket värme avges snabbt 

upplevs klimatet kallare, men om värmeavgivningen inte sker tillräcklig snabbt upplever vi 

klimatet varmare.  

Varje människa är unik och den omgivande temperaturen upplevs därför olika beroende på 

många faktorer. Men några faktorer används som generalisering. Operativ temperatur, 

klädsel, aktivitetsgrad och drag behandlas nedan. 

 

3.2.1.1 Operativ temperatur 

Operativ temperatur beräknas för att kunna fastställa hur människor upplever temperaturen 

mer precist än bara luftens temperatur. Både lufttemperaturen samt omgivande ytors strålning 

av värme eller kyla tas till hänsyn eftersom detta också påverkar temperaturupplevelsen 

beroende på avståndet från den strålande ytan.  

Den operativa temperaturen är beräknad som medelvärdet av luftens temperatur och 

omgivande ytors medelstrålningstemperatur, enligt formeln:  

T0 = (Tluft + Tmedel, r) / 2   (1) 

Där Tluft och Tmedel, r mäts upp på en specifik punkt i rummet. I sin tur beräknas 

medelstrålningstemperatur Tr och definieras som den viktade medeltemperaturen hos 

omgivande ytor. 

Alltså vid samma lufttemperatur kan temperaturupplevelsen variera beroende på om 

exempelvis omgivande ytors temperatur är högre eller lägre eller om placeringen i rummet 

har ändrats. 

 

3.2.1.2 Klädsel och aktivitetsgrad  

Dessa är personberoende faktorer som varierar till stor del med verksamheten. Samtidigt är 

de beroende av psykosociala faktorer som är svåra att generalisera. Därför har branschen 

använt allmänna termer för att underlätta dimensioneringen av installationer.  
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Klädseln fungerar som isolering för att behålla kroppsvärmen och påverkar därför 

upplevelsen av det termiska klimatet. Clo-värdet är ett sätt att ange klädernas värmemotstånd. 

En clo är 0,155 K m
2
/W (Warfvinge & Dahlblom, 2010) och motsvarar klädseln av en person 

som vid den operativa temperaturen 20°C, upplever termisk komfort. Några clo-värden visas 

nedan. 

Typ av klädsel clo-värde 

Naken 0 

Lätt sommarklädsel 0,5 

Tunn arbetsklädsel 0,7 

Normal inomhusklädsel 1,0 

Kraftig inomhusklädsel 1,5 

Tabell 1 Några clo-värden. Källa: R1 – Riktlinjer för 

specifikation av inneklimatkrav (2013). VVS-föreningen 

 

Verksamheten påverkar aktivitetsgraden i högsta grad. Vid ansträngning förbränner kroppen 

energi och kroppstemperaturen kan då höjas. Utförs till exempel hård fysisk träning kan 

kroppens temperatur öka till 38-40°C. Det medför att vid hårt fysiskt arbete upplevs 

temperaturen högre än vid kontorsarbete, trots att lufttemperaturen är den samma. 

Som tidigare nämnts måste kroppen avge lika mycket värme som den producerar för att hålla 

kroppstemperaturen inom hälsosamma nivåer. Den producerar värme i förhållande till 

aktivitetsgraden. Nedan visas värmeavgivning vid olika aktiviteter. 

Figur 1 Diagram över värmeavgivning vid olika aktiviteter.  

Källa: Projektering av VVS-installationer (2010). Warfvinge & Dahlblom 
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Värmeavgivningen kan variera enormt beroende på sysselsättning. Ett sätt att standardisera 

värmeavgivning är att ange den i met, där 1 met motsvarar 60 W/m
2
 hudyta (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). Detta är basmetabolismen hos en normal vilande vuxen människa. I 

tabellen visas olika met-värden för olika sysselsättningar där en “standard person” har ca 1,8 

m
2
 hudyta.  

Aktivitet Värmealstring (W) Värmealstring (met) 

Sömn 85  0,8 

Vila, sittande 105  1,0 

Skrivbordsarbete 125  1,2 

Sopa golvet 200  2,0 

Gång nedför trappa 470  4,7 

Löpning (8,5 km/tim) 740  7,4 

Tabell 2 MET-värden för olika aktiviteter.  

Källa: R1 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav (2013). VVS-föreningen 

 

3.2.1.3 Drag  

Drag är en lokal avkylning av hudens temperatur. Detta beror oftast på att luftens hastighet 

överstiger accepterade nivåer. Alltså att den är för snabb och genom konvektion kyler huden 

mer än önskat. Följden av detta är att det termiska klimatet upplevs obehagligt kallt. Detta 

sker vid ett visst förhållande mellan den operativa temperaturen och luftens hastighet. Vid 

lägre temperaturer kan små luftrörelser upplevas som obehaglig medan vid högre 

temperaturer reagerar man inte lika lätt på lufthastigheten. Drag kan t.ex. upplevas när 

lufthastigheten överstiger 0,15 m/s vid T0 mellan 20 och 24°C (Warfvinge & Dahlblom, 

2010). Sambandet kan observeras i följande diagram. 

Figur 2 Samband mellan lufthastighet, lufttemperatur och PPD-index. 
Källa: Projektering av VVS-installationer (2010). Warfvinge & Dahlblom 
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3.2.1.4 Andra faktorer som påverkar temperaturupplevelsen 

Luftfuktighet påverkar klimatupplevelsen i mindre grad. Ändå har fuktigheten inverkningar 

på oss. Människan svettas mer när fuktigheten är högre och på grund av detta kan klimatet 

upplevas varmare än vad det är. 

Golvtemperatur kan vara en avgörande faktorn eftersom golvet är den ytan som kroppen är i 

kontakt med hela tiden. En kall yta absorberar och leder bort värme, detta medför att 

klimatupplevelsen kan bli rubbad. Samtidigt är fötterna särskilt känsliga för minskad 

temperatur eftersom de är långt ifrån hjärtat.  

Olika golvmaterial kan upplevas olika vid samma temperatur; detta beror på att vissa material 

har en högre värmeledningsförmåga än andra. Därför kan det kännas bekvämare att trampa 

barfota på trägolv eller mattor än betong eller klinker vid samma förhållanden. 

Vertikal temperaturgradient är skillnaden i temperaturen mellan olika höjdplaner i 

rummet. Om temperaturen skiljer sig för mycket mellan golv och tak kan ändrade 

förhållanden i rummet upplevas. 

 

3.2.1.5 Vistelsezon 

Vistelsezon är en begränsad area där de bestämda kraven på inneklimatet ska uppfyllas. 

Denna zon definierades av BBR med avsikt att underlätta skapelsen av det önskade klimatet 

genom att bortse från den delen av rummet som är känsligare för variationer. Dessa zoner kan 

utesluta fönster, dörrar och andra ytor som påverkar den operativa temperaturen via strålning.  

 

3.2.1.6 Bestämning av termisk komfort 

Som tidigare nämnts är termisk komfort beroende av många faktorer. Svårigheten ökar när 

den mänskliga faktorn också spelar in. Att bestämma vad termisk komfort innebär är en svår 

uppgift. 

PMV och PPD 

PMV (-index) står för Predicted Mean Vote och anger en bedömning på hur det termiska 

klimatet föreligger. Hos en grupp människor beräknas den förväntade upplevelsen av 

klimatet på en skala på sju steg, från -3 till +3. 

PPD (-index) står för Predicted Percentage Dissatisfied och anger det förväntade antalet 

missnöjda personer över det termiska klimatet. För att få ett korrekt index antas att alla har 

samma förutsättningar, alltså samma klädesplagg, metabolism samt aktivitet.   
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PMV- och PPD-index beräknas genom komplicerade ekvationer med ett antal variabler. 

Några av dessa variabler är aktivitetsgrad (met), klädseln (clo), lufthastighet, lufttemperatur, 

och värmestrålning som har beskrivits tidigare. 

För att kunna definiera termiska klimatklasser används PPD-index(antalet missnöjda). Den 

beräknas som funktion av PMV-index eller läses av följande diagram i figur 3. Där visas 

sambandet mellan begreppen PMV- och PPD- index. Diagrammet visar att det är omöjligt att 

få ett “perfekt” klimat, där 100 % är nöjda med samma förutsättningar.  

 

 

PPD och PMV utvecklades av Povl Ole Fanger, en dansk inneklimatforskare. Fullständiga 

beräkningar för bestämning av PMV- och PPD index finns i Bilaga 1. Han har även utvecklat 

andra metoder för bestämning av inneklimat. 

  

Figur 3 Samband mellan PPD och PMV. Källa: ISO 7730:2006 
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Fangers komfortekvation  

Beräkning av termisk komfort kan se ut på olika sätt. Fanger utvecklade flera sätt att hitta en 

optimal temperatur för människors trivsel. Ekvationen är invecklad och det är svårt att förstå 

alla beteckningar. Förenklingar i form av diagram har sammanställts för en enklare 

bestämning av inneklimatet. Dessa använder några av variablerna som tidigare behandlats: 

klädsel, luft-hastighet, -fuktighet, -temperatur, omgivande ytors temperatur samt aktivitet 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). Figur 4 är ett exempel av dessa.  

Figur 4 Ett exempel av tillämpningar av Fangers komfortekvation.  
Källa: Projektering av VVS-installationer, Warfvinge och Dahlblom, 2010 
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3.2.2 Luftkvalitet 

Luftkvaliteten är en viktig faktor gällande inneklimatet. Människan behöver andas och 

luftens kvalitet är avgörande för hur hon mår och presterar i arbetet. Det finns en del 

emissioner, föroreningar m.fl. bland faktorerna som spelar in vid bestämning av hur bra eller 

dålig luften är.  

Koldioxid produceras av alla levande varelser vid andning och den behöver ersättas av syre i 

luften för deras välmående. Detta är en av grunderna till varför ventilation behövs i 

byggnader. En för hög koldioxidhalt i inandningsluften hindrar kroppen från att ta in syre, 

vilket behövs för männikans överlevnad.  

Gränsvärden för koldioxidhalten bestäms av Folkhälsoinstitutet och Arbetsmiljöverket. 

Omfattande studier har visat att höga koldioxidhalter leder till huvudvärk och 

andningsfrekvensen höjs. Mätningar av koldioxidhalten används ofta som en indikativ för 

luftkvaliteten och den anges i ppm. 

Fuktighet i luften inomhus varierar beroende på den relativa fuktigheten och temperaturen 

av utomhusluften. Vid temperaturändringar i samband med att luften sugs in eller ut ur 

byggnaden förändras den relativa fuktigheten snabbt och risk för kondensering uppstår.  

Vissa nivåer av den relativa fuktigheten inomhus kan ge upphov till hälsoproblem, genom att 

skapa en bättre miljö åt mikroorganismer, mögel och alger som kan orsaka sjukdomar. Under 

vintertid kan den relativa fuktigheten sänka till väldigt låga nivåer och det kan kännas 

obehaglig. En optimal relativ fuktighet mellan 40-60% eftersträvas (Warfvinge & Dahlblom, 

2010). 

Biologisk tillväxt finns i luften. Dammet inomhus innehåller organiska partiklar som ger 

näring åt dammkvalster. Utöver dessa finns det åtskilliga typer av organismer i luften såsom 

mögel, alger, bakterier och virus av olika typer. Vid små kvantiteter är de harmlösa men vid 

särskilda förutsättningar kan de orsaka sjukdomar eller utveckla allergier. 

Emissioner från byggmaterial och inredningar är vanliga den första tiden. Farliga ämnen kan 

släppas ut i luften och förorenade den. Det har visats att dessa utsläpp kan variera i 

förhållande till temperaturen och den relativa fuktigheten. Emissioner kommer inte enbart 

från byggmaterial och konstgjord inredning, det kan också komma från marken exempelvis 

radonföroreningar eller från människor i form av lukt. 

Radon är en skadlig ädelgas som kan produceras från det naturliga ämnet radium. Radon kan 

finnas i till exempel marken, byggnadsmaterial eller tappvatten. Radium sönderfaller i 

radongas som i sin tur sönderfaller i radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. 

Strålningen skadar celler i luftvägarna och lungor och kan orsaka lungcancer. På grund av 
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den omfattande problematiken har tillverkningen av byggmaterial med höga radiumhalter 

upphört, men gammalt byggmaterial kan fortfarande finnas och risken är fortfarande stor. 

Lukt kan påverka människan men den är aldrig skadlig. Alla människor utsöndrar luktämnen 

i små kvantiteter. Vid dålig luftomsättning kan man känna att luften blir skämd och det kan 

kännas obehagligt. Dålig lukt kan påverka människors förmåga att prestera och till och med 

orsaka illamående. Upplevelsen av lukt varierar, dels beror det på luktsinnen och dels kan det 

också bero på att personer som är utsatta för förorening/lukten är mer eller mindre känsliga 

för den. 

Olf och decipol är enheter som har tagits fram för bestämning av luftföroreningar i form av 

diverse emissioner och lukt som människor producerar. Olf är en föroreningskällas styrka och 

definieras som emission och lukt från en standardperson. Decipol är den upplevda lukten från 

en standardperson under förutsättning att luftomsättningen är 10 l/s frisk luft (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). För att bestämma missnöje på grund av föroreningar eller lukt i ett rum är 

alltid en person som kliver in i rummet. 

Tobaksrök har varit ett stort problem som har blivit mindre genom tiden och kommer 

troligen att synas i mindre utsträckning i framtiden. Sedan 1970-talet har studier visat dess 

hälsoeffekter och därefter har förbud i olika sammanhang införts. Tobakslagen trädde i kraft 

1993 (Tobakslagen 1993:581) genom att införa rökförbud i ett flertal platser med avsikt att 

skydda allmänheten. 

Antalet rökare har minskat enormt och i dag är folk medvetna om dess hälsopåverkan. 

Rökare har nuförtiden andra alternativ för att få röka utan att störa medarbetarna. Rökbås har 

till exempel införts i kontor och andra lokaler som lösning åt problemet. 

Värme förs bort i samband med ventilationen och detta är oundvikligt. Ny teknik som 

återvinner värme från frånluften är önskvärda för dess ekonomiska fördel. Tillförsel av värme 

till byggnaden är en utgift som måste betalas och att begränsa energiförlusterna genom 

ventilationen är en viktig förutsättning för lönsamheten. 
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3.2.3 Ljud 

Informationen som människor får under dagen kommer till stor del i form av ljud. Störande 

ljud kan vara påfrestande i arbetet medan väldigt högt ljud kan orsaka skador i hörseln. 

Buller definieras som “oönskad ljud”. Detta innebär att vid bestämning av ljudmiljön måste  

ljudkällor, som är önskade respektive oönskade, definieras. Svårigheter kan uppkomma på 

grund av att upplevelsen av störande ljud är subjektiv.  

Folkhälsomyndigheten beskriver buller som “den miljöstörning som berör flest människor i 

Sverige” och åtgärder för att minska störningen har vidtagits. Det har skrivits flertal artiklar 

och gjorts åtskilliga studier för att påpeka hur skadligt buller kan vara.   

De största bullerkällor är trafiken, tunga maskiner på arbetsplatser, industri m.m. Det finns 

också buller i form av störande ljud som kan uppkomma från installationer och andra 

personer i omgivningen. Dessa kan ha olika konsekvenser beroende på ljudets styrka, 

frekvens samt dess variation över tid.  

 

3.2.3.1 Vägning av ljud 

Ljudet är inte mer än tryckvariationer i luften som sker med en viss frekvens. Trycket av 

ljudet kan variera enormt och därför används logaritmiska uttryck för att, genom en bestämd 

skala, kunna mäta den. Skalan heter decibel och betecknas dB.  

Frekvensen av förändringarna är också viktiga. Människan kan inte uppfatta allt ljud, utan 

bara visst ljud som är mellan 20 och 20 000 Hz. Infraljud kallas det under 20Hz och ultraljud 

det över 20 000Hz. 

Vid mätning av ljud kan apparaturen uppfatta frekvenser som inte är hörbara. Då har vissa 

filtreringsmetoder använts. Vid A-vägning filtreras ljudet genom att sänka de låga 

frekvenserna och förstärka dem medelhöga för att efterlikna människans hörsel; den används 

därför vanligen vid ljudupptagning. Uttrycket använt vid A-vägningen är dB(A). 

Vid C-vägning är ljudet filtrerad i mindre utsträckning för att efterlikna den faktiska ljudet. 

Denna vägning är viktig för att kunna se hur infraljudet och ultraljudet set ut eftersom de 

påverkar oss även om frekvenserna inte är hörbara. De låga frekvenserna kan orsaka bl.a. 

huvudvärk. Uttrycket använt vid C-vägningen är dB(C). 
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3.2.4 Ljus 

Solljus är en förutsättning för människans existens. Den medför viktiga vitaminer som 

kroppen behöver. Ögonen är anpassade för solljuset. En stor faktor för välmåendet är 

tillgången till naturlig ljus. 

Ljus är en förutsättning för att människor ska kunna utföra uppgifterna åtas. Synen är 

beroende av ljus för att ta in informationen som behövs från omgivningen. Om tillgång till 

naturligt ljus inte är möjligt måste detta kompenseras med alternativa ljuskällor. 

När det pratas om ljus är det viktig att känna till dessa begrepp: 

Ljusflöde mäts i Lumen (lm) och är den totala ljusstrålningen som utgår från en källa i alla 

riktningar.  

Ljusstyrkan mäts i Candela (Cd) och innebär det totala ljusflödet i en viss riktning, som 

även kallas ljushet. 

Luminans är den upplevda ljusheten hos en yta eller ljuskälla. Mäts i Cd/m
2
 

Belysningsstyrka mäts i Lux (lx) och beskriver hur belysningen är när ett visst ljusflöde 

träffar en viss yta. 1 lx uppstår när 1 lm fördelas lika på en yta av 1 m
2
. 

Färgtemperaturen mäts i Kelvin (K) och beror på ljuskällans spektrum. Om ljuskällan 

släpper ut mer blånyanser är ljustemperaturen högre, medan om det är ett gulaktigt ljus är 

ljustemperaturen låg. Vanliga lampor har 2700K, dagsljuslampor 6500K och speciella lampor 

för särskilda ändamål kan ha högre värde, till exempel 10000K.  

Färgåtergivningen handlar om hur människor ser färgerna från omgivning under ett visst 

ljus. En bra och naturlig färgåtergivning är att eftersträva för att lyfta omgivningens färger 

och visa dess naturliga färg.  

Figur 5 Bild över ljustemperaturspektrum Källa: LEDleverantören 
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3.3 Krav för ett hälsosamt inneklimat 

Behovet av ett bra inneklimat är en viktig fråga som har vuxit mycket genom årens lopp. 

Organisationer, myndigheter och andra intressenter har studerat hur människor påverkas av 

inneklimatet med avsikten att utvecklas.  

Genom samarbete har rekommendationer spridits inom branschen. Dessa har senare 

utvecklats mot branschstandard, föreskrifter eller lagar, för att systematisk förbättra 

inneklimatet och därmed människors villkor. 

Inneklimatet i kontorsbyggnader är speciellt viktigt på grund av antalet timmar människor är 

exponerade för det. Ett bra inneklimat bidrar till välmående och ett mer effektivt arbete, 

produktiviteten ökar och lönsamheten stiger. Detta ger i sin tur en högre standard för 

byggnaden, vilket kan ge upphov till fastighetens värdeökning. 

Ett dåligt inomhusklimat leder till klagomål, tar tid och blir kostsamt att åtgärda. Andra 

konsekvenser som till exempel fler frånvarotimmar på grund av sjukdom och mer arbete för 

driften av fastigheten är orsaker från ett odugligt inomhusklimat.  

Hälsoeffekter av inneklimatet kan variera mycket beroende på vad människor utsätts för. 

Några exempel på hur de olika faktorerna för inneklimat kan påverka oss ges nedan. 

 

3.3.1 Termisk komfort 

Upplevelsen av temperatur är viktig för att människan ska prestera i sitt dagliga arbete. Att 

tänka på att det är för kallt eller för varmt på kontoret tenderar att missleda koncentrationen 

och skapar otillfredsställda arbetare.  

 

3.3.2 Luftkvalitet 

Luftkvaliteten på arbetsplatsen har påverkat tusentals människor under årens lopp. Dålig luft 

kan orsaka allt från en simpel huvudvärk till svåra, kroniska sjukdomar exempelvis, kol, 

astma m.m. Emissionerna från maskiner, kemikalier och annat kan orsaka allvarliga 

sjukdomar eller allergier.  

Sjuka hus-sjukan eller SBS (Sick Building Syndrome) kallas de symptomen 

som kan uppkomma vid vistelse i “sjuka byggnader”, alltså hus som orsakar 

hälsobesvär. Besvären kan vara allt från huvudvärk, trötthet, yrsel och 

illamående till allergiska besvär som hudrodnad, ögonirritation, klåda, etc. 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010).  

Orsakerna är inte fastställda men de tycks vara bristande ventilation, fukt, 

mögel, damm, kvalster eller diverse emissioner. 
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3.3.3 Ljud 

Oönskat ljud kallas för buller. Studier om hälsoeffekter av buller har påvisat att det orsakar 

hälsoproblem i stor omfattning. Några vanliga symtom kan vara koncentrationssvårigheter 

och stress.  

Folkhälsomyndigheten har publicerat flera artiklar om hälsoeffekterna medförda av buller. 

Vid kontorsarbete är det ljudet av omgivningen som kan vara störande. Buller kan orsaka 

koncentrationssvårigheter, trötthet och sänkt prestation i stor omfattning. Dess påverkan på 

inlärningsförmågan har varit väldigt aktuell och flera myndigheter har agerat för att begränsa 

buller på arbetsplatser, i skolmiljön etc. 

 

3.3.4 Ljus 

Ljus är viktigt för människors hälsa. Det har redan framkommit att en stor faktor av välmåendet är 
tillgången till naturlig ljus. På arbetsplatser är tillgången till solljus inte alltid tillräcklig och 
alternativa ljuskällor måste användas. Ljustemperaturen och ljusstyrkan påverkar oss också. För svagt 
ljus kan orsaka en ökad ansträngning av synen och efter för lång ansträngning kan detta leda till 
huvudvärk.  

   

Figur 6 Bild över hur olika ljustemperaturer ser ut. Källa: LEDleverantören. 
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3.4 Var kommer kraven från? 

Myndigheter utformar kraven som styr inneklimatet. Kraven kan komma direkt från 

lagstiftning eller genom hänvisning till branschstandard. Här nedan listas myndigheterna och 

organisationerna som samarbetar för framtagning och utveckling av inneklimatkraven: 

Boverket är en myndighet och har hand om föreskrifter, skriver råd och regler. De ser också 

till över tillämpningen av plan- och bygglagen samt frågor angående boende, byggande och 

planering av samhället. (Boverket, 2014)  

Socialstyrelsen tar fram, utifrån kunskap och lagar, olika föreskrifter och regler gällande 

tillgång till god vård, omsorg och hälsa. De stödjer nationella riktlinjer och vid beslut om 

strategier och handläggningar angående människohälsan. Detta appliceras till att inneklimatet 

ska vara så hälsoinriktat som möjligt. (Socialstyrelsen, 2013) 

Arbetsmiljöverket har till uppgift att minska riskerna för olycksfall och ohälsa på 

arbetsplatsen, detta genom att se till att arbetstids- och arbetsmiljölagstiftningar följs. 

(Arbetsmiljöverket, 2015)  

Folkhälsomyndigheten utför studier och analyser inom folkhälsoområdet. Detta för att öka 

och sprida kunskap om hur skador och sjukdomar undviks. I samarbete med landsting, 

kommuner samt andra statliga myndigheter bidrar Folkhälsomyndigheten med kunskap och 

information om människors hälsa till att forma de krav som ställs. (Folkhälsomyndigheten, 

2013)  

SIS, Swedish Standards Institute, är en organisation som har hand om nationella och 

internationella standarder. (Swedish Standards Institute, u.d.) Syftet med SIS är att genom 

riktlinjer och regler hjälpa med till exempel bestämning av kravnivåer eller undvika problem 

och svårigheter (Swedish Standards Institute, u.d.).  
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3.4.1 Aktuella inneklimatkrav 

 

Boverket BFS 2011:6, med ändringar till och med BFS 2013:14, BBR 

Arbetsmiljöverket AFS 2009:2, Arbetsplatsens utformning men ändringar genom AFS 2013:3. 

Socialstyrelsen SOSFS 2005:15, Temperatur inomhus, 2005 

SOSFS 1999:25, Socialstyrelsens Allmänna råd om tillsyn enligt 

Miljöbalken - ventilation, 1999. 

Svensk Standard SS 25268:2007, Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader 

vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell, 

Utgåva 2, 2007. 

SS 25267:2004, Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - 

Bostäder, Utgåva 3, 2004 

SS-EN ISO 7730:2006, Ergonomi för den termiska miljön - Analytisk 

bestämning och bedömning av termisk komfort med hjälp av indexen PMV 

och PPD samt kriterier för lokal termisk komfort, Utgåva 2, 2006 

SS-EN ISO 7726:2002, Ergonomi för termiskt klimat - Instrument för 

mätning av fysiska storheter, Utgåva 1, 2002 

SS-EN 12464-1, Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser, Del 1: 

Arbetsplatser inomhus, Utgåva 2, 2011 

SS-EN 12665, Ljus och belysning - Grundläggande termer och kriterier vid 

specificering av belysningskrav, Utgåva 2, 2011  
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3.5 Riktlinjer för bestämning av inneklimat 

I och med att det har blivit allt viktigare att få en hög standard på sina byggnader i dag har 

fler och fler krav använts och tillämpats. För att bedöma kvaliteten på inneklimaten har det 

tagits fram riktlinjer som hjälpmedel.  

Syftet med dessa riktlinjer är att de ska, utifrån svensk standard och myndighetskrav, 

användas som referenser vid projektering, upphandling och vid bestämning av 

inneklimatkvaliteter.  

Riktlinjerna som oftast används av företagen vid projektering är, R1 - Riktlinjer för 

specifikation av inneklimatkrav. Detta beror på att dessa har varit till hjälp under många år 

och de har uppdaterats för att hålla dem aktuella. Det finns andra alternativa riktlinjer som 

börjar användas men inte i samma utsträckning som R1:an. 

 

3.5.1 Riktlinjer R1 

R1 - Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav, kom ut 1990 i form av rekommendationer 

för inneklimatprojektering. Sedan dess har den reviderats för att behålla den aktuell. År 2000, 

2006 och 2013 har nya och reviderade versioner släppts ut. 

Beskrivning av följande inneklimatfaktorer är baserade på Lars Ekbergs R1 - Riktlinjer för 

specifikation av inneklimatkrav (2013).  

 

3.5.1.1 Termiskt klimat  

TQ 1, 2 (Thermal Quality) är termiska klimatklasser som beskriver de termiska klimatkrav 

som råder vid respektive klass. Här är standarden SS-EN ISO 7730 styrande och ger oss 

kraven/riktlinjerna för det termiska inomhusklimatet mer ingående.  

Det termiska klimatet är baserat på hur stor andel av en ansenlig grupp människor som kan 

väntas, utifrån klädsel och aktivitet, vara nöjda över ett bestämt termiskt klimat. Detta är 

kopplat till direkta motsatsen PPD, Predicted Percentage Dissatisfied, där man räknar på hur 

många människor i en grupp som är missnöjda över ett givet termiskt klimat. 

När det gäller det termiska klimatet är det omöjligt att få “perfekta” förhållanden. Det 

kommer alltid att vara minst en person som upplever klimatet som obehagligt, oavsett om de 

termiska omständigheterna är optimala. Enskild reglering av klimatet bedöms vara värdefullt 

då klimatet kan anpassas efter eget tycke.  

Detta leder till klimatklassen TQ1 för kontor, där just den individuella individen ska kunna 

reglera rumstemperaturen i till exempel enskilda rum.  
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Här nedan visas en tabell på målvärden för det termiska klimatet och för de olika klasserna.  

Målvärde TQ1 TQ2 

Golvtemperatur (°C) 22-26 20-26 

Rum ej avsedda för barns vistelse 
 

16-27 

Vertikal temperaturgradient  

0,1-1,1 meter över golv (K/m) 
<2 <3 

Strålningstemperaturasymmetri 
  

Varmt tak <5 <5 

Kall vägg <10 <10 

Dragrisk 
  

Dragindex 10 % 20 % 

Lufthastighet (m/s) 
Vid tluft = 20°C, <0,10m/s 

Vid tluft = 26°C, <0,15m/s 

Vid tluft = 26°C, <0,15m/s 

Vid tluft = 20°C, <0,25m/s 

Tabell 3 Målvärden för det termiska klimatet. 

Källa: R1 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav (2013). VVS-föreningen. 

 

I dag anses att PPD-indexet får uppgå till maximalt 10 % för de båda klimatklasserna. Med 

andra ord, att inneklimatet “normalt anses som komfortabel”. För enklare bestämning av 

termisk komfort har ett flertal diagram tagits fram. Dessa visar vilka temperaturer är lämpliga 

med avseende på aktivitetsgrad och klädsel. De färgade områdena visar PPD 10%.  

Figur 7 Diagram för bestämning av operativ temperatur.  
Källa: R1-Riktlinjer för specifikation av inneklimat (2013) 



     

     

 

 

 

 
21 

 

3.5.1.2 Luftkvalitet 

Luftkvalitetsklasserna, AQ, är baserade på myndigheternas krav och råd ur SS-EN 13779 

(25). Det som förespråkar klasserna är luftens koncentration av föroreningar.  

När det gäller dålig luftkvalité är följderna på hälsan och bekvämligheten fortfarande dåligt 

fastställda. De krav och rekommendationer som finns säger att koncentrationen föroreningar 

inte får vara ohälsosamma. Dåliga lukter får inte heller finnas för att kvalitén ska vara 

acceptabel. Här finns flera olika anvisningar för maximalt godkända koncentrationer för olika 

typer av föroreningar som bör följas för minskad risk för ohälsa.  

Här nedan visas en tabell på rekommenderat högsta tillåtna föroreningskoncentrationer. 

Föroreningar Beteckning Enhet Högsta koncentration 

Radon Rn Bq/m
3 

100 

Kolmonoxid CO Mg/m
3
 2 

Kvävedioxid NO2 µg/m
3 

40 

Ozon O3 µg/m
3
 50 

Formaldehyd HCHO µg/m
3
 50 

Luftburna partiklar 

<10µm 
PM10 µg/m

3
 40 

Luftburna partiklar 

<2,5µM 
PM2.5 µg/m

3
 15 

Tabell 4 Rekommenderat högsta tillåtna föroreningskoncentrationer inomhus.  

Källa: R1 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav (2013). VVS-föreningen 

 

Kvalitetsklasserna AQ1 och 2 skiljer sig med avseende på koldioxidhalten i luften. Enligt 

AQ1 är den högsta koncentrationen 800ppm, medan AQ2 tillåter halter upp till 1000ppm. 

3.5.1.3 Ljud 

Ljudklasserna NQ 1, 2, 3 är baserade på standarderna, SS 25268 (6) och SS 25267 (5). För 

just ljudklasserna avgränsas riktlinjer och kraven för endast installationsbuller.  

NQ1, NQ2 och NQ3 motsvarar standardernas tre högsta ljudklasser och för övriga ljudkrav 

hittas dessa i ovannämnda standarder där till exempel målvärden för stegljud, ljud i huset 

eller efterklangstid, står skrivet.  

Ett bra och ekonomiskt sätt att förhindra för mycket buller är att tidigt i byggprocessen utreda 

hur stor är påverkan buller, från till exempel omgivande trafik, vid platsen. Men det gäller 

också att bygga huset med både installations- och byggnadstekniska lösningar för att 

begränsa påfrestande ljud som sprids inne i huset.  
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Nedan visas en tabell med exempel på lokaler och dess målvärden för ljudkvalitetsklasserna. 

Typ av lokal 
Ljudklasser 

NQ1 NQ2 NQ3 

Kontorsrum 
30 dB(A) 

50 dB(C) 

35 dB(A) 

55 dB(C) 

35 dB(A) 

55 dB(C) 

Kontorslandskap 
35 dB(A) 

55 dB(C) 

35 dB(A) 

55 dB(C) 

35 dB(A) 

55 dB(C) 

Korridorer i 

kontorsbyggnad 

35 dB(A) 

inget krav 

40 dB(A) 

inget krav 

40 dB(A) 

inget krav 

Hotell – gästrum 
26 dB(A) 

46 dB(C) 

26 dB(A) 

50 dB(C) 

30 dB(A) 

50 dB(C) 

Klassrum 
26 dB(A) 

45 dB(C) 

30 dB(A) 

50 dB(C) 

30 dB(A) 

50 dB(C) 

Uppehållsrum i 

skola 

35 dB(A) 

55 dB(C) 

35 dB(A) 

55 dB(C) 

40 dB(A) 

inget krav 

Tabell 5 Några målvärden för de olika ljudkvalitetsklasserna i olika rum.  

Källa: R1 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav (2013). VVS-föreningen 

 

3.5.1.4 Ljus 

Ljuskraven styrs av de två standarderna, SS-EN 12464-1 (8) och SS-EN 12665 (9). Där 

beskrivs kraven för många olika rumstyper samt verksamheter. För ljusets miljö finns alltså 

ingen klassindelning utan här rekommenderas de givna värdena. 

Rumsupplevelsen påverkas enormt av hur belysningen råder, därför finns myndigheternas 

krav som säger att passande ljusstyrka med lämpad färgåtergivning och bländnings- och 

flimmerfri belysning skall installeras. 

Dessa finns för att till exempel omgivningen kan kännas trist och obehaglig vid för låg 

luminans och låga luminansskillnader, trötthet kan orsakas av för hög kontrast. För 

uppfattningen av trivsel och komfort samt synprestationen krävs en bra färgåtergivning. 

Flimmer kan orsaka huvudvärk och kan bli väldigt distraherande.  

Några huvudsakliga och sammanfattande krav som ställs på ljusmiljön är att: 

 man ska kunna genomföra uppgifter som begär en längre tid visuell användning 

 belysning ska ge trivsel och komfort för brukarna 

 ge intrycket av säkerhet  



     

     

 

 

 

 
23 

 

Här nedan ges exempel på målvärden för specifikation av ljus i olika typer av lokal. 

Lokaltyp 

Medelbelysnings-

styrka (lux) 

Obehags-

bländing 

UGR 

Färgåtergivning

s-index Ra 

Kontor 

– Arkivering, kopiering etc 

– Läsning, skrivarbete etc 

– Tekniskt ritningsarbete 

 

300 

500 

750 

 

<19 

<19 

<16 

 

>80 

>80 

>80 

Publika samlingsplatser 

– Entréhallar 

– Kapprum 

 

100 

200 

 

<22 

<25 

 

>80 

>80 

Tabell 6 Några målvärden för ljusspecifikation i olika rum.  

Källa: R1 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav (2013). VVS-föreningen 
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3.5.2 Belok 

År 2001 startades Belok av Energimyndigheten. Syftet med gruppen är att utöka kunskapen 

om energieffektiva metoder för minskad energiförbrukning av lokalfastigheter. All kunskap 

och information finns tillgängligt för alla på Beloks hemsida. De har till exempel gjort olika 

kravspecifikationer varav en om innemiljökrav (Belok, 2015). 

I Beloks Innemiljökrav (2008) står angivet: 

 Maxgränser för olika föroreningskoncentrationer  

 Temperaturkraven för det termiska klimatet där en undre temperaturgräns gäller samt 

med en övre valbar temperatur tb 

 Lufthastighetskrav  

 Ljudkrav på buller från installationer angivet i decibel 

 Olika ljuskrav, till exempel luminanser och belysningsstyrka 

 Strålningskrav från elektromagnetiskafält    

Dessa krav gäller inom vistelsezonen som är 0,6 m från alla väggar samt till 1,8 m över 

golvet.  

 

Temperaturen tb finns i olika nivåer där till exempel tb26 innebär att rumstemperaturen inte 

får överskrida +26°C mer än 80 arbetstimmar per år, samt att temperaturen ska hållas över 

+21°C.  

  

Figur 8 Diagram över Beloks termiska klimatklasser. Källa: Beloks Innemiljökrav, 2008. 
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3.6 Utveckling av kraven 

Genom forskning av faktorer som påverkar människor har framsteg gjorts för att skydda 

deras hälsa. Kraven på inneklimat har utvecklats för att omfatta diverse emissioner, buller, 

behov av ljuskällor samt en mängd faktorer som påverkar den termiska komforten. 

Framtagning av nya krav och uppdatering av gamla har förbättrat inneklimatet markant. I dag 

är rökning förbjudet, emissioner från maskiner och byggmaterial nästan obefintliga, luften 

friskare och arbetsplatserna är mer effektiva och innehar färre frånvarotimmar.  

Ljud och ljuskraven har varit aktuella under de sista åren eftersom studier om hälsoeffekterna 

inte hade varit så omfattande tidigare. Efter rekommendationer av myndigheter och experter 

har dessa aspekter blivit lagstiftade och på sätt har kraven minskat den negativa påverkan. 

Utvecklingen av den termiska komforten inomhus har varit stor under åren. Framtagning av 

begrepp som operativa temperaturen och PMV- och PPD-index visar att forskning inom 

ämnet har varit intensiv. I dag är kraven på det termiska klimatet mycket mer omfattande än 

för 20 år sen. 

 

3.7 Utveckling av riktlinjerna 

Riktlinjer för bestämning av inneklimat har uppdaterats genom åren och anpassats för att 

innefatta nya aspekter och målvärden som branschen anser vara lämpliga. Utvecklingen har 

exempelvis lett till att vissa föroreningar anses vara farliga, konstaterat med hjälp av studier. 

Därmed har råd kommit ut i form av målvärden för högsta rekommenderade 

föroreningskoncentrationer med avsikt att begränsa människans exponering. 

Dessa rekommendationer har senare utvecklats till krav tack vare riktlinjer. Myndigheter 

genomgår processer som tar flera år att utveckla och för att få nya lagar att träda i kraft. 

Riktlinjer hjälper till att uppmärksamma om hälsofaror och har fungerat som förslag för de 

som eftersträvar ett bättre inneklimat för sina byggnader. 

Flera organisationer har bidragit för utvecklingen av inneklimatfrågor. Ett exempel är 

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) 

som har varit en viktig aktör inom forskning av inneklimat. Organisationen skapade allmänna 

råd för inomhusklimat och utvecklade de första riktlinjer för projektering av inneklimat. I 

Sverige har VVS-Föreningen bidragit med forskning och skapat R1 - Riktlinjer för 

specifikation av inneklimatkrav. 

Sedan den första utgåvan av R1 - Riktlinjer (1990) har dessa reviderats för att vara aktuella 

och anpassade till nya myndighetskrav och nya allmänna råd för inneklimat. VVS-föreningen 

arbetar nära dessa frågor och bidrar till utvecklingen. Andra utgåvor från R1 har släppts 

2000, 2006 och den aktuella versionen 2013. 
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Andra myndigheter och företag i samma bransch har utvecklat alternativa riktlinjer men inte 

lyckats i samma utsträckning som VVS-föreningen. 

 

3.7.1 Termiskt klimat 

Ett av det första märkbara är att i de äldre versionerna finns tre klasser för det termiska 

klimatet, TQ1, TQ2 och TQ3, i de nyare finns bara de två första klasserna.  

De olika temperaturerna för varje kvalitetsklass förändrades bara ytterst lite från 1990 till 

2000. Men i de nyare versionerna har, till exempel, skrivits mer beskrivande målvärden i text 

om vad de två TQ-kraven innebär och vad som ska tas till hänsyn.  

Från 1990 och 2000, de tidigare versionerna av R1 - Riktlinjer för specifikation av 

inneklimat, ansågs det att PPD-indexet var olika för olika klasser. Se tabell nedan. 

Inneklimatfaktor 
Kvalitetsklass 

TQ1 TQ2 TQ3 TQX* 

Operativ temperatur <10 % 10 % 20 % Enl spec. 

Lufthastighet 10 % 10 % 20 % ” 

Vertikal temperaturdifferens <10 % 10 % 20 % ” 

Strålningstemperaturasymmetri <10 % 10 % 20 % ” 

Golvtemperatur <10 % 10 % 20 % ” 

Tabell 7 PPD-index för de olika klasserna.  

Källa: R1 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav (1990). VVS-föreningen 

 

*TQX motsvarar de grundläggande kraven för inneklimatet år 1990. 

Denna tabell finns inte med i den senare versionen av R1:an utan där är klasserna, som 

tidigare sagt, beskrivna med skrift och kravspecifikationer.  

3.7.2 Luftkvalitet 

Det som har förändrats är att kraven för luftkvalitet har gått från olika kvalitetsklasser till råd 

och målvärden från myndigheterna gällande högsta tillåtna koncentration av föroreningar i 

luften. Dock finns luftkvalitetsklasserna, AQ1 och AQ2, kvar men gäller endast 

koldioxidkoncentrationen. 

Fler skillnader är att det finns målvärden för olika slags föroreningar mellan de nya och de 

gamla versionerna. Det finns flera olika föroreningar inskrivna i de två äldre. 
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3.7.3 Ljud 

I de första två versionerna är ljudkraven baserade på buller och ljudnivåer över lag, medan i 

de två senaste är ljudkraven berörda av endast buller från installationer.  

Man har inte heller beaktat låga frekvenser, dB(C), på samma sätt i de äldre versionerna. Där 

finns ett mer övergripande krav som gäller för hela byggnaden jämfört med R1 2006 och 

2013, där det kan finnas målvärden för lågfrekvent buller för varje rumstyp.  

 

3.7.4 Ljus 

Det var först i den senare versionen av R1:an från 2006 där krav om ljusmiljön tillkom. Den 

var och är fortfarande inte speciellt specificerad som ljusklassificering, men det finns 

målvärden ur Svensk Standard angående ljusstyrka, bländning och färgåtergivning att gå 

efter.  

3.8 Inneklimatprojektering 

Redan vid projekteringsfasen är det lämpligt att bestämma hur inneklimatet ska se ut. Utifrån 

kundernas önskemål ska funktionskraven för inneklimat beskrivas utförligt och planeras 

mycket detaljerat. Funktionskraven utvecklas ständigt under projekteringen genom 

diskussion och förhandlingar med kunden, brukare, experter och utformas för att uppfylla 

kundens önskemål.  

Under projekteringen ska hänsyn tas till alla aspekter som omfattas av inneklimat, alltså inte 

enbart om den termiska komforten som oftast prioriteras. Ljud- och ljusaspekter behandlas 

ofta av särskilda konsulter för respektive disciplin, många gånger i samarbete med arkitekter. 

VVS (Värme, Ventilation och Sanitet) har hand om den termiska komforten samt 

luftkvaliteten. 

Ljus är nog en av dem första faktorer som ses igenom under planering. Ur arkitektens och 

ofta även kundens synpunkt, anses stora fönster vara en fördel. Dels får kunden mycket 

ljusinsläpp och dels är det estetiskt tilltalande, huset får ett högre värde. 

Ljudisoleringen har utvecklats mycket under sista åren. Nya lösningar möjliggör för stora, 

öppna ytor där ljudet kan avskärmas utan behov av skiljande väggar.  

Projekteringen av värme och ventilation anpassas till byggnaden med hänsyn till byggnaders 

egenskaper och verksamheten. De konstruktionstekniska aspekter påverkar byggnadens 

förmåga att bevara värmen, medan typen av verksamhet kan avgöra hur mycket värme som 

måste tillföras samt mängden luft som ska omsättas.  
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3.8.1 Egenskaper hos byggnaderna och dess påverkan på inneklimaten 

Byggnadens utformning är av stor betydelse vid projektering av inneklimatet. Ventilation- 

och värmesystemen anpassas efter konstruktionens värmetröghet samt dess isolerande 

klimatskal. 

Klimatskalet har flera funktioner. Det skyddar mot vädret men samtidigt har det en estetisk 

funktion, det är ansiktet utåt och har en stort arkitektonisk betydelse. Stora glaspartier, 

lutande fasader och nya former är oftast mycket estetisk tilltalande och berömda, men mindre 

isolerande. Detta kräver nya utmaningar vid projekteringen som motverkar bristerna som 

uppkommer genom fasadvalet. 

Värmetrögheten och värmekapaciteten är andra faktorer att tänka på. Tunga konstruktioner, 

av exempelvis betong, innebär mindre energiåtgång för att hålla ett bra inneklimat. 

Värmetrögheten hos dem är viktig för att bevara en jämnare temperatur. 

Samtidigt tar tunga konstruktioner längre tid att färdigställa, är mindre flexibla och inte så 

estetisk tilltalande som modernare konstruktioner. Nuförtiden föredrar man att bygga i 

exempelvis stål och glas vilket gör att konstruktionerna kräver avancerade 

klimatanläggningar och en större energiåtgång. 

 

3.8.2 Verksamhetstypens påverkan på inneklimat 

Inneklimatet anpassas efter verksamhetstypen. Luftomsättningen varierar beroende på antalet 

människor som vistas i byggnaden samt emissioner av hälsofarliga ämnen som måste hållas 

under gränsvärden. Värmen eller kylan som tillförs varierar i proportion till antalet 

människor och diverse installationer som producerar värme.  

Vid kontorsarbete används ofta många datorer och mycket belysning. Dessa genererar värme 

i olika grad utöver värmen som människor tillför. För att hålla en behaglig temperatur kan det 

krävas tillförd värme eller kyla.  

Ljuset är en annan aspekt som varierar med verksamhetstyper. Vissa arbetsplatser kräver fler 

eller starkare ljuskällor, medan andra kräver svagare ljuskällor. Ljussättning ger rummet 

karaktär beroende på typ av ljuskälla, ljustemperaturen och färgåtergivning. 

Ljud är en viktig aspekt att ta hänsyn till i verksamheten. Skolor till exempel, har specifika 

krav på ljudisolering för att minska bruset som förhindrar kommunikationen i klassrummen. 

Detta har påvisats under ljudstudier som har utförts genom åren. Dessa tekniker sprids till 

andra verksamheter för att minska buller inomhus och öka prestandan hos arbetare. 
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I dag finns anpassade lösningar för olika typer av verksamheter. Dessa är anpassade efter 

både byggnad- och rumsfunktionen. Olika målvärden finns definierade för respektive klass, 

verksamhet och rumstyp i form av standardiserade funktionskrav.   

 

3.8.3 Lösningar   

Under projekteringsfasen utgörs hur det önskade inneklimatet ska uppfyllas. Detta kräver en 

intensiv planering av alla inneklimatfaktorer i varje utrymme: den termiska komforten, 

luftkvaliteten, ljusaspekter och ljudspridning.  

Förutom dessa faktorer måste hänsyn tas till den ekonomiska faktorn. En viss balans mellan 

kvalitet och pris eftersträvas alltid, där ekonomin är oftast den faktorn som väger tyngst. 

Flera LCC-kalkyler (Life Cycle Cost) utförs och jämförande av inversterings- och 

driftkostnader under långa perioder kan utgöra vilka lösningar som kommer att utses vara 

lämpligast. 

Systemvalen kan vara av stor betydelse för både kvalitetssäkring samt den fysiska- och 

ekonomiska hållbarheten. Viktiga val som till exempel typ av värme- och ventilationssystem, 

ljuskällor och ljudavskärmningar görs med hänsyn till hållbarhet och kvalitet.  

Några viktiga val som oftast är väl undersökta under planeringen är värme- och 

ventilationssystemet. Svårigheten med dessa val beror på att systemen är svåra att ersätta i 

efterhand. Valet mellan luft- och vattenburen värme eller VAV- och CAV-system kan vara 

avgörande för både byggnadens utformning och lönsamheten i projektet. 

Luftburen värme innebär att byggnaden värms upp genom ventilationsluften med hjälp av ett 

värmebatteri i ventilationsaggregaten. Medan vattenburen värme (det mest använda systemet) 

innebär att byggnaden värms upp genom vattenfyllda radiatorer, konvektorer, golvvärme med 

flera. Varmvattnet värms upp av exempelvis en värmepanna och leder sedan det varma 

vattnet via ledningar till olika komponenter. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

Figur 9 Traditionell vattenburen värmesystem. 
Källa: Klimatpumpar.se. 
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CAV-system (Constant Air Volume) innebär att till- och frånluftsflödena är konstanta. 

Nackdelarna med detta system är att det inte går att förändra flödena. Därför kan detta anses 

vara oekonomiskt, eftersom systemet är i gång oavsett om det skulle vara fullt eller tomt i 

rummet.  

Många personer kan utgöra en för hög belastning för systemet. Ett för lågt flöde resulterar i 

skämd, oförorenad luft eftersom den inte byts ut tillräckligt fort. Medan ett för högt flöde är 

bortkastad energi.  

Som alternativ finns VAV-system (Variable Air Volume) och innebär att till- och 

frånluftsflödena kan variera. Här regleras flödena efter mätningar av exempelvis 

koldioxidhalt och temperaturen i rummet, som utförs med hjälp av sensorer och givare. Detta 

är en typ av automatiserat system där inneklimatet styrs med hjälp av datorer. Systemet 

används ofta i till exempel kontor och andra lokalbyggnader.  

Likt VAV-systemet finns också DCV-system (Demand Controlled Ventilation). Detta system 

kan antingen styras manuellt eller automatiskt beroende på användningen av rummet. 

Temperatur- och koldioxidgivare finns utplacerade vid automatisering av systemet.  

Med VAV- och DCV-systemen är kostnaderna högre och systemen mer komplicerade än 

CAV-systemet. Fler funktioner ger högre kostnad, reglersystemet blir mer avancerat, 

kanalsystemen varierar i storlek och aggregaten blir större. (Warfvinge & Dahlblom, 2010)  

  

Figur 10 VAV-Aggregat. Källa: AdvancedAir. 
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3.8.4 Simuleringsverktyg som hjälpmedel 

BIM, Building Information Modeling, är ett verktyg där hela byggnader och system kan 

modelleras, simuleras, visualiseras och projekteras för att lättare uppnå affär- och projektmål. 

Genom BIM har byggbranschen gjort stora framsteg, speciellt vid planering och projektering 

eftersom den tillåter oss förutse många av problemen som kan uppstå och hjälper då att 

minska genomförandetiden. 

För att uppnå de ställda kraven har specialister utvecklat praktiska hjälpmedel för 

projektering av inneklimatsystem där simulering av förinställda egenskaper av 

klimatanläggningen är möjlig. Exempel på verktyg som används för simulering anges nedan: 

 Swegons Webclime är ett program som beräknar värmebalansen och den erforderliga 

kylan som behövs för olika rum. Genom att välja önskad produkt kan även den 

utfallande temperaturen beräknas. (Swegon, u.d.) 

 IDA ICE är ett verktyg från EQUA och står för IDA Indoor Climate and Energy. Med 

hjälp av programmet kan noggranna modeller av systemen, reglersystemen och 

byggnaden skapas och simuleras. Detta för att kunna projektera för bästa komfort och 

så energieffektivt som möjligt. (EQUA, u.d.) 

 Designbuilder är ett brittiskt företag som utvecklar simuleringsverktyg för utvärdering 

av miljöprestanda. Programmen kan hjälpa till vid projektering för att uppnå de 

ställda kraven och utvärdera inneklimatet. (DesignBuilder, 2012)  

Figur 11 Värmestudie utfört i Designbuilder. Källa: Designbuilder. 
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3.8.5 Färdiga lösningar 

Vid förhandlingar för bestämning av inneklimatet används ibland färdiga funktionskrav med 

särskilda nivåer där målvärden preciseras. Dessa funktionskrav bestäms av varje företag med 

avsikt att hitta egna lösningar som kan förenkla och minska tiden av sina egna 

förhandlingsprocesser. 

Några företag som specialiseras på VVS-installationer utvecklar egna system för beskrivning 

av inneklimatklasser. Andra företag använder sig av riktlinjer för bestämning av inneklimat 

och beskriver dem med hjälp av sitt eget framtagna material. 

Fläktwoods har till exempel färdiga lösningar vilka används som rekommendationer 

beroende på vilken typ av byggnad och verksamhet som presenteras. Dessa finns i olika 

nivåer ABC och är anpassad efter TQ-systemet. (Fläkt Woods AB, u.d.)  

NCC använder sig av Tekniska plattformar i form av funktionskrav som är anpassade efter 

varje projekt. I förhandlingarna fungerar dessa som en typ av mall för bestämning av 

inneklimat. Dock saknas ett beskrivande material som kan hjälpa kunden att förstå 

innebörden hos termer, beteckningar och funktioner som anges i plattformarna. 

Ett utskick av funktionskraven som används vid förhandlingar har bifogats som bilaga 2. 
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3.9 Verifiering av inneklimat 

För att se till att de framförda kraven håller sina mått behöver mätningar göras. Mätningarna 

kan pågå upp till ett år, eller mer. Det beror på att de ska vara så korrekta som möjligt och 

därför behöver de utföras vid både vinterklimat och sommarklimat. Dessutom påverkas 

mätningarna av den rådande funktionen av byggnaden och därför utförs dem när byggnaden 

tagits i bruk. Informationen om metoderna som beskrivs nedan är baserade på 

verifieringsavsnittet ut R1 -  Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav (Ekberg, 2013) 

 

3.9.1 Termisk komfort 

Vid kontrollmätning av termiskt klimat bearbetas dessa faktorer: 

 Lufttemperatur 

 Golvtemperatur 

 Operativ temperatur 

 Lufthastighet 

 Strålningstemperaturasymmetri (kallvägg och varmt tak) 

 Vertikal lufttemperaturgradient 

Genomförandet av dessa innebär både långtidsmätningar och korttidsmätningar i utvalda 

rum. Vid korrekt utförda korttidsmätningar ska minst ett av de utvalda rummen vara 

placerade mot varje fasad och ett i centrum av byggnaden. Bland de utvalda rummen ska 

varje rumstyp förekomma samt alla typer av klimatstyrningssystem. En rimlig gräns för 

antalet mätta rum ligger på minst 10 % av totala rumsantalet för att säkerställa en rätt 

bedömning.  

Långtidsmätningarna innebär uppföljningar av korttidsmätningarna i till- och frånluft samt 

rumsluft. Dessa pågår i åtminstone tre veckor långa perioder och ska äga rum under 

vinterklimat, sommarklimat och antingen under vår- eller höstklimat.  

Vinterklimatet innebär perioden december till februari och målet är att mätningen sker under 

den lägsta möjliga dimensionerande utomhustemperaturen. Sommarklimatet innebär perioden 

juni till augusti och här är målet att mäta under högsta möjliga dimensionerande 

utomhustemperaturen. Vår- och höstklimatet innebär en period med stor variation i 

utomhustemperatur, nattetid och dagtid. 
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3.9.2 Luftkvalitet 

Mätningarna bearbetar koldioxidkoncentrationen och är till för att intyga att tilluften och 

luftkvalitén är rätt dimensionerad och håller de ställda kraven. Principen är i stort sett samma 

som vid korttidsmätningar för termiskt klimat, men ett tillägg att koldioxidkoncentrationen 

kontrolleras under vardaglig aktivitet i minst en vecka.  

Mätningarna görs i varje utvalt rum, korttidsmätningarna utförs utomhus i eller precis före 

tilluftsdon, vid frånluftsdon och i vistelsezon. Långtidsmätningarna utförs främst i rumsluft 

men kan även utföras i frånluft, dessa pågår under minst en vecka. För att mätinstrumentet 

ska kunna ge en så korrekt mätning som möjligt behöver den anpassas och stabiliseras till sin 

omgivning. Detta kräver en viss anpassningstid, är den för kort kan en felaktig mätning 

erhållas. 

 

3.9.3 Ljud 

Kontroller av ljud syftar, enligt R1, endast till buller från installationer. Det finns två metoder 

att utföra mätningarna, båda ur två standarder. (Byggakustik - Mätning av buller från 

installationer i byggnader, Byggakustik - Fältmätningar av luft- och stegljudsisolering samt 

buller från installationer) 

Det två metoderna innebär att man antingen kan göra en komplicerad metod som tar lång tid, 

men ger säkrare resultat, eller en mer simpel överslagsmetod. Vilken av metoderna som ska 

väljas bestäms i diskussion mellan byggprojektets parter samt med expert på ljudmätningar. 

 

3.9.4 Ljus 

Att mäta ljus och kunna kontrollera att alla krav stämmer är inte möjligt, eftersom det inte går 

att mäta till exempel trivsel och stimulans från bra belysning eller bländning. Att mäta 

belysningsstyrka och dess jämnhet brukar ofta vara tillräckligt i många fall och de mäts med 

en luxmeter. För att mäta luminanser och kontraster används en luminansmeter. 
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4 Faktainsamling 

Teorin som står till grund för detta examensarbete har samlats genom informationsökningar 

på internet, litteraturstudier samt intervjuer. Dessa kvalitativa metoder har valts med avsikt 

att ha en bred och sanningsenlig teoretisk ram för arbetet och därmed kunna leverera det 

förväntade resultatet. 

 

4.1 Internet 

Under det tidiga stadiet av arbetet har internet använts för att bygga upp en övergripande 

uppfattning om vad inneklimat innebär samt vilka krav reglerar den. 

Denna metod har lett till annan litteratur kopplat till temat som har använts med avsikt att 

fördjupa sig i de olika aspekterna av ämnet. 

Genom projektet har denna metod varit till hjälp som stöd för stämning mot andra källor samt 

som stöd vid skrivande av branschens allmänkunskap. 

 

4.2 Litteraturstudier 

Litteratur från tidigare kurser kopplade till inneklimat har använts för allmän beskrivning av 

inneklimatets olika delar. Projektering av VVS-Installationer har varit till användning för 

definitioner samt gett kunskap om olika systemval. 

R1 - Riktlinjer för specifikation av inneklimat varit huvudkällan för att hitta kunskap om krav 

och riktlinjer. Den berättar om vad som definierar de olika kvalitetsklasserna med specifika 

målvärden för respektive aspekt. Den innehåller också högsta godtagbara nivåer som dikteras 

enligt lagstiftning.   

De olika versionerna av R1- Riktlinjer för specifikation av inneklimat har använts för att hitta 

förändring och framsteg genom tiden, också för att stödja med underlag om vilka lagar och 

föreskrifter som har varit aktuella under tiden. 

Folkhälsomyndigheten har varit en bra källa när det gäller hälsoeffekter eftersom deras 

område berör frågor inom folkhälsan. Deras studier om folkhälsa är alltid opartiska och 

därmed betraktade som pålitliga källor. 

Arbetsmiljöverket har varit till stor hjälp med beskrivningar om hur inneklimatet måste se ut i 

arbetsplatsen. Myndigheten bestämmer, genom lagstiftning, över vilka förutsättningar ska 

råda på svenska arbetsplatser. 
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4.3 Intervjuer 

För att få perspektiv och åsikter, utifrån branschen och från personer som sitter i 

förhandlingar med kunder, har två kunniga medarbetare från NCC och en från Zetagraf 

intervjuats.  

Andreas Andersson, fastighetsutvecklare på NCC PD och Olle Åkerstam, Senior Advisor på 

NCC PD har svarat på frågor om inneklimatkraven, riktlinjer och processen vid förhandlingar 

med kunder. Zetagraf har bidragit med sina erfarenheter beträffande förhandlingar mellan 

beställare och utförare.  

 

Deras åsikter har varit en grund till analysen av detta arbete. 

 

5  Genomförandet 
Till en början samlades mycket information om krav och definitioner på inneklimat samt om 

vilka problem som kan uppstå och har uppstått. Detta bidrog till att bilda en uppfattning om 

ämnet. 

För att kunna fortskrida projektet var det nödvändigt att definiera vad inneklimat är och att ta 

fram de aktuella kraven som berörs i dag. Med hjälp av detta kan fokus läggas på olika 

faktorer som berörs av kraven och har lättare att identifiera brister. 

Att påpeka hur människor påverkas av de olika inneklimatfaktorerna har varit nyttigt för att 

understryka hur viktigt det är att kraven finns och att de utvecklas i samband med nya 

forskningar och framsteg.  

Vidare har äldre krav undersökts för att få en bild på skillnader mellan åren samt undersökt 

om det finns ett mönster för framtida förändringar. Detta har gjorts med hjälp av 

hänvisningar i äldre utskick av R1:an eftersom den har utvecklats jämnsidigt med kraven. 

Dessutom har en analys av den aktuella versionen av R1:an gjorts för att fastställa hur aktuell 

den är och vilka framsteg som skulle behövas. 

Genom att studera hur inneklimats-projekteringen går till har problem som kan uppstå i 

projekteringen identifierats. 

Som slutpunkt har verifiering av det projekterade inneklimatet undersökts. Utförande av 

mätningar har studerats och beskrivning av processen har gjorts. 

Den insamlade informationen har analyserats och kritiserats med avsikten att hitta lösningar 

till den problematik som presenterades i början av rapporten. 
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6 Analys 

6.1 Komfort 

Komfort är ett högst subjektiv ämne. Vad människan uppfattar som bekvämlighet kan variera 

från en person till en annan. Frågan om termisk komfort är allt annat än simpel att förstå sig 

på. Ett gemensamt svar är svårt att uppnå eftersom det finns så mycket som styr, till exempel 

stress, sjukdom, ämnesomsättning, ålder, hormonnivåer etc.  

Sistnämnda faktorer varierar i sin tur från dag till dag, vilket gör det ännu mer komplext. 

Dessutom varierar klädseln i stort sätt dagligen, även om dess isolerande värde kringgår 

samma värde. 

Som tidigare nämnt är det inte möjligt att få ett 100 % nöjt utlåtande om inneklimatet, men 

strävan är att komma så nära som möjligt. Därför har uträkningar av PMV- och PPD-värden 

varit viktiga för utvecklingen av inneklimatprojektering.  

Fangers formler för PMV- och PPD-bestämning beräknar vad medelmänniskan kommer att 

ha för åsikt om den termiska komforten. Men människan är så pass komplex att det blir svårt 

att rama in alla påverkande faktorer i en formel. Formelns sanningshalt kan då diskuteras. 

Trots detta är formeln användbar för att den kan användas som generalisering för bestämning 

av inneklimat där majoriteten kommer att instämma med indexen. 

 

6.2 Kraven och riktlinjerna 

Myndighetskraven som råder gällande inneklimat har skapats med avsikt att förbättra 

klimatet inomhus och på så sätt minska de negativa hälsoeffekter som ett dåligt 

inomhusklimat medför. Kraven utformas för att förbättra människors förutsättningar då den 

största delen av människans livstid spenderas inomhus. 

Kraven på inneklimat är av högstandard i Sverige. Vid jämförelse med andra länder kan man 

klart se att inneklimatet inte har likadana krav. Samtidigt är toleransen hos brukare högre när 

det gäller temperatursvängningar, värmestrålning, drag, behov av värme eller kyla.  

En hög standard har medfört att människor gärna ställer högre krav på inneklimatet och 

därmed har de också mindre toleranser för vanliga förändringar av väderförhållanden. Alltså, 

temperaturen ska hållas jämn inomhus under samma förutsättningar, (oförändrad CLO- och 

MET-värde) att lufthastigheten är densamma oberoende av vädret utanför. 
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Det betyder då att den önskade termiska komforten kan komma att bli en överdriven 

bekvämlighet. Konsekvensen är en onödigt stor användning av energi som belastar både 

miljön och ekonomin. 

6.2.1 Utveckling av Kraven 

Myndigheterna har anpassat sig till människors vilja och forskningens framsteg genom tiden. 

Lagarna och föreskrifterna har förändrats för att följa utvecklingen. 

Allmänna råd har utvecklats i riktlinjer och senare i krav som myndigheterna ställer. Det är 

orsakat av den naturliga utvecklingen i branschen, då nya forskningsarbeten visar nya resultat 

och myndigheterna tar ställning genom att kräva utveckling av fastigheterna för att skydda 

människorna som bor i dessa.  

Ett tydligt exempel av förändringen av lagen efter riktlinjer har varit Tobakslagen (1993:581) 

och de utökningar av lagen som har gjorts efteråt. Efter intensiv forskning av sjukdomar 

orsakade av tobaksrök och allmänna råd gällande användning av tobak inomhus, har 

myndigheterna tagit ställning genom att successivt förbjuda rökning i allmänna platser. 

Rökning på serveringsställen var vanligt fram tills 2005 (Folkhälsomyndigheten, 2014). Efter 

förbjudning har luftkvalitén förbättrats enormt. 

Ett annat exempel är att skadliga emissioner har erkänts som farliga och har på senare tid 

förbjudits enligt lag. Kraven på luftkvaliteten har utvecklats för att omfatta ämnen som inte 

var kända för tio år sedan. Samtidigt har gamla byggmaterial genomgått hårda tester och 

många skadliga material har förbjudits under årens lopp. Saneringar pågår fortfarande för att 

åtgärda så kallade gamla synder. 

R1-Riktlinjer kom ut 1990 och har reviderats fram till 2013. Mellan 1990 och 2000, då den 

andra utgåvan släpptes, löpte det 10 år av intensiva förändringar av kraven för nya lagar som 

förbjöd tobak, skadliga ämnen, införde nya buller krav osv. I de första två versionerna har 

belysning inte behandlats. 

En ny upplaga släpptes 2006 där stora förändringar gjordes på alla fronter. Den viktigaste 

förändringen var den termiska komforten där klasserna beskrevs om på grund av att kraven 

för inomhustemperaturen utvecklades mycket. Ljus behandlades för första gången i denna 

version men väldigt grundligt.  

Den sista upplagan släpptes 2013 där riktlinjerna har uppdaterats för att hålla dem aktuella. 

Den största förändringen är att kapitel 6 har utvecklats till en mer omfattande del, med fler 

beskrivningar om verifieringar. (Rosén, 2013) 
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Genom åren har dessa riktlinjer utvecklats mindre och mindre, i takt med att kraven blivit 

striktare. Riktlinjerna har inte utvecklats vidare med förslag till möjliga förbättringar av 

inneklimatet. 

6.2.2 Nuvarande riktlinjer 

De aktuella riktlinjerna, som R1:an, erbjuder hänvisning till rådande krav samt förslag för 

eventuellt högre klasser.  

 Kraven på termisk komfort (TQ) innefattar mindre nu är vad de har tidigare gjort. 

Detta kan till stor del bero på att kraven har utvecklats så mycket att utrymmet för 

förbättring har minskats till de nuvarande beskrivningarna.  

 Luftskvalitetsklasser (AQ) beskriver inte mer än koldioxidhalten eftersom de tidigare 

riktlinjerna, som innehöll alla farliga föroreningar, är nu innefattade av 

myndigheternas krav. Inga nya riktlinjer beträffande luftkvalitet har skrivits. 

 Ljudklasserna (NQ) omfattar endast buller från installationer. Inga beskrivning 

beträffande annat buller finns beskrivna bland riktlinjerna. 

 Ljusaspekter är behandlade, dock har inga klasser bestämts. Endast finns allmänna 

rekommendationer från branschen i form av nödvändiga målvärden för att klara 

grundkraven. 

Alternativa riktlinjer finns att tillgå om behovet finns, men dessa är tyvärr inte utvecklade i 

samma utsträckning som R1 ännu. 

 

6.2.3 Kraven i framtiden 

Kraven kommer att utvecklats som de alltid har gjort. Utvecklingen går hela tiden framåt och 

det introduceras nya produkter och ny teknik, som gör att förutsättningar ändras. I takt med 

utvecklingen ställer myndigheterna nya krav för en högre standard som skyddar människor.  

Förbättring när det gäller buller och ljusförhållanden inomhus behövs. Kravet på luftkvalitet 

kommer antagligen att bli hårdare då tekniken för att förbättra den finns tillgänglig i dag. 

Kraven på termisk komfort kan fortfarande bli högre, men de kommer att vara begränsade på 

grund av dessa strider mot energikraven som redan finns.   

Akademiska Hus har beskrivit sina egna krav på inneklimatet som gäller på deras fastigheter. 

Ett bra exempel är att ljudisolering ska vara planerat så att kommunikationen gynnas i ett 

klassrum. Föreläsaren ska inte behöva höja rösten för att höras och åhörare har bättre 

förutsättningar att höra tydligare. Därmed kan en bättre kommunikation uppnås.  
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Dessa tekniker skulle behövas i kontorsammanhanget. Kommunikationen i kontor är en 

viktig faktor tillsammans med koncentrationen som krävs för kontorsarbete. Båda faktorer 

kan påverkas av bruset som uppkommer av en dålig ljudisolering. Avskärmning av brus kan 

förbättra prestationen i kontor liksom skolor. 

6.3 Projektering 

Vid bestämning av inneklimatets utformning måste hänsyn tas till en mängd faktorer som 

tidigare beskrivits. Utöver dessa finns det ytterligare faktorer som sällan nämns eftersom de 

skulle öka komplexiteten i systemet. 

Externa faktorer som momentana temperatursvängningar, solinstrålning, regn och snö är 

ständig varierande och utgör en stor påverkan på det termiska klimatet. Vissa system är 

förbereda att förutse vädret genom mätningar av uteluften eller aktuell information om vädret 

genom internet.  

Dessa system kan hålla ett jämnare inneklimat tack vare informationen men är mycket dyrare 

i inköp. Den ekonomiska faktorn är av stort vikt och kan avgöra vilken alternativ är att 

föredra: den energisparande eller den enklaste och billigaste att installera. 

En annan faktor värt att tänka på är den verkliga användningen av kontor i dag. Förr i tiden 

satt kontorister vid arbetsplatsen under många timmar och deltog på möten i gemensamma 

rum. Kontorsarbete har förändrats mycket under åren. Tekniken har avancerat och lösningar 

som underlättar arbetet har utvecklats. Att arbeta hemifrån, från annan ort eller under resan 

har blivit mycket vanligare.  

Enligt Andersson
2
 står kontor ofta tomma under flera dagar i veckan som en följd av detta. 

Även om dimensioneringen av inneklimatet har anpassats för att omfatta ett kontor med ett 

visst antal människor.  

Åkerstam
3
 menar att det inte längre är lönsamt att sitta vid ett kontor. Numera ska tiden 

spenderas ute på möten, hos kunder och vid förhandlingar för att göra affärer. De tomma 

kontorsytorna som återstår är slöseri som kostar företaget och minskar lönsamheten. Inte bara 

på grund av en oanvänd plats utan på grund av den energin som krävs för att hålla ett 

specificerat inneklimat som inte utnyttjas. 

Konferensrum utnyttjas alltmer sällan eftersom tekniken i dag tillåter att ha videokonferenser 

över internet och möten kan hållas i mindre rum eller hemifrån. Denna typ av rum är 

dimensionerat för fler personer än antalet som verkligen använder det, vilket ofta kräver ett 

inneklimat som inte utnyttjas trots att installationerna hålls igång. 

                                                             
2 Andreas Andersson, Fastighetsutvecklare, NCC PD, Intervju 22 april 2015  
3 Olle Åkerstam, Senior Advisor, NCC PD, Intervju 23 april 2015 
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Alldeles för stora ytor och fasader som rent teknisk kräver mer energi för att hålla det 

önskade inneklimatet, är typiska konsekvenser av en bristande projektering. Planeringen av 

byggnadens utformning borde ta hänsyn till inneklimatet och energiaspekter som viktiga 

delar av helheten.  

Lönsamheten är en viktig fråga vid projekteringen, om inte den viktigaste av dem. Att förutse 

den verkliga användningen av byggnaden och planera för energisparande kan vara en stor 

utgift för inversterare. Men andra lösningar kan bli dyra i längden och miljöpåverkan onödig 

stor. 

 

7 Slutsatser 

Definitionen av inneklimat kan vara svårt för utomstående att förstå på grund av dess 

komplexitet. Kravens och riktlinjersutformning är avsedda för att uppmärksamma projektörer 

och installatörer om vilka förutsättningar som ska råda i en byggnad. Därför är dessa tekniska 

beteckningar och begrepp riktade till branschkunniga. 

Riktlinjer för projektering av inneklimat finns framtagna för bestämning av önskade 

inneklimat. De kan användas som referens på grund av de väl utförda tekniska 

beskrivningarna. Dessa kan rekommenderas vid förhandlingar med branschkunniga kunder 

då beteckningar och termer är förstådda och förhandlingar kan utföras utan hinder. Men vid 

förhandlingar med utomstående eller icke branschkunniga kan dessa riktlinjer vara olämpliga 

eftersom många frågor kan uppstå och överenskommelsen försenas.  

För ett lyckat samarbete är det viktigt att kommunikationen sker utan hinder. Samtidigt är det 

viktigt att den som förmedlar kunskapen har en viss pedagogisk färdighet för att åhöraren ska 

kunna ta åt sig informationen. En förenklad version om innebörden av inneklimatfaktorer och 

respektive klasser kan underlätta processen.  

Rapporten har, utifrån all insamlad information, utformats så att det ska vara tydligt för 

läsaren att förstå vad inneklimat innebär och hur de definieras. Utvalda delar av rapporten, 

exempelvis definitionerna och riktlinjer, ska samlas till ett eget utskick ämnat till att hjälpa 

kunder och företaget att förstå och komma överens om hur kraven för inneklimatet ska se ut. 
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8 Rekommendationer 

Arbetet har lett fram till slutsatser som kan komma till företagets användning. Dessa är 

endast förslag som anses viktiga att ta hänsyn till vid framtida förhandlingar samt 

projektering. 

 

8.1 Inneklimat-projektering 

Inneklimatsbestämning kan orsaka många problem genom projekteringsprocessen på grund 

av komplexiteten i systemen. Flera viktiga aspekter att ta hänsyn till kan presentera 

svårigheter vid förhandlingar om dessa inte är tydliga. 

Att förtydliga innebörden hos beteckningar och beskrivningar som presenteras bland 

funktionskraven kan vara ett effektivt sätt att motverka feltolkningar som kan uppkomma. 

Lösningen kan vara i form av förenklade beskrivningar av termerna som kan hjälpa att 

förmedla viktig information till kunden. 

 

8.1.1 Bestämning av termisk komfort 

Komfort är oftast den viktigaste aspekten av inneklimatet att ta hänsyn till. Detta beror delvis 

på att temperaturupplevelsen är viktig för oss men också på grund av hur komplex 

projekteringen kan bli. 

Rekommendationen vid bestämning av termisk komfort är att tänka på att det inte alltid är 

nödvändigt att välja den högsta nivån. Ett inneklimat med liten tolerans för temperatur-

förändringar, strålning av värme eller kyla är ett inneklimat som kräver mycket energi och 

kan därmed innebära höga kostnader.  

Valet av klass beror på ett antal faktorer som till exempel typ av lokal, typ av verksamhet, 

hur lokalerna ska användas m.m. Medan den verkliga användningen av lokalerna är nog den 

viktigaste faktorn att ta hänsyn till. Tomma lokaler med högsta inneklimatklassen är slöseri 

på pengar och energi. 

Att sänka ribban för inneklimat är att bidra till en bättre miljö. Därför är det viktigt att ta 

hänsyn till verksamheten och användningen av lokaler. 
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8.1.2 Flexibla kontor 

Den verkliga användningen av kontorsmiljön är en viktig aspekt i dag. Utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv kan kostnader minskas genom att ha en bra planering av kontorslokalerna från 

början. En annan viktig aspekt är den onödiga belastningen på miljön.  

En alternativ lösning att ha med i räkningen är flexibla kontor. Det innebär att kontorslokaler 

finns tillgängliga när de behövs. Lokalerna kan därmed utnyttjas maximalt för en 

lönsammare verksamhet. Detta kan förbättra verksamheten genom minskade kostnader och 

en profilering som miljötänkande företag. 

 

8.2 Vidare studier 

Vidare arbete och efterforskning om den faktiska användningen av kontorsmiljö och möjliga 

alternativ på inneklimatsystem kan rekommenderas. Både för att minska kostnader för 

framtida kunder samt att minska klimatpåverkan. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Ekvationer för bestämning av PMV- och PPD-index 
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 Bilaga 2. Utskick av funktionskraven som används vid förhandlingar 

 

B.2.4 Inomhusklimat 

Innetemperatur:  Svenska  inneklimatinstitutets  kravnivå  TQ1  eller  Belok  26, 

Innemiljö termiskt klimat. 
 

Dimensionerande utetemperatur skall vara: 

Sommar: +27 
o
C vid RH 50 % 

Vinter: -2 
o
C under DVUT (för Stockholm blir det -20 

o
C) 

Vid ev. varmgarage skall temperaturen vara +14 
o
C 

 

Komfortkylsystem skall dimensioneras för en internlast (ej solinstrålning 

medräknat) av 30 W/m
2  

LOA. Vid dimensionering skall även fördelningen av 
kylkapaciteten nära kontorsentreer beaktas. 

Vid dimensionering ska fördelningen av värmekapaciteten vid entréer beaktas. 

Hygienluftlöde: 10 l/s, person samt 0,35 l/s, m² för byggnaden. Luftflödesbehov 

nära kontorsentréer studeras specifikt. 

Återluft får ej förekomma till kontor och butiker. Kontorets avluft får användas 

för att ventilera garage. 

Frånluftsdon bör  placeras  vid  kopiering/skrivare eller  vid  annan  förorenande 

apparatur. 

Koldioxid 1 h medelvärde: max 1000 ppm (800 ppm skall dock eftersträvas vid 

uteluft på 400ppm) 

Radon: max 50 Bq/m
3
, årsmedelvärde. 

Formaldehyd: <0,05 mg/m
3

 

Kolmonoxid: <0,5 mg/m
3

 

Filterklass lägst EU 7 i både till- och frånluftskanaler. 

Vägg- och takbeklädnader skall ha en emissionsfaktor (EF)<200 µ g/m², h efter 4 

veckor (fke-metoden) 

Färg och lack för inomhusbruk skall ha emissionsfaktorn (FF) TVOC-emissioner 

< 15 µ g/m², h efter 4 veckor. 

Golvytematerial och avjämningsmassor skall ha emissionsfaktor (EF) TVOC- 

emissioner <40 µ g/m², h efter 4 veckor. (flec-metoden) (Trämaterial undantagna) 

Heltäckningsmattor skall vara testade och godkända m a p astma och allergier 

Elektromagnetiska fält i fastighetens grundinstallation: <0.2 µ T (5Hz-2kHz), <10 

V/m RMS (5Hz-2kHz). Gäller för stadigvarande arbetsplats. (Resten lämnas som 

optionpris) 

Elanläggning skall utföras som 5-ledarsystem och vara spänningsutjämnat. 

Kväveoxid ≥ 40 mg/m³ 

 

 

 


