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Sammanfattning  
Inomhusklimatet påverkar människans prestation mer än vad vi kanske tror, dålig belysning, buller 

och färgsättning är bara några av alla de faktorer som påverkar oss på våra arbetsplatser. Människan 

påverkas även av luftomsättningen i lokalerna och dess temperatur, detta är faktorer som går att ställa 

in i de flesta byggnader och därmed också möjliggör en ekonomisk besparing, men även en besparing 

av jordens resurser som är ett hett debattämne i dagens samhälle.   

För att få reda hur på inomhusklimatet är i O-huset, gjordes en enkätundersökning, 

mätningar/undersökningar och en intervju. 

Enkäten delades ut till all personal som har sina kontor eller sin arbetsplats beläget i byggnaden, vilket 

var 54 stycken. Samma antal enkäter delades ut till studenter som ofta har sina föreläsningar i 

byggnaden. 

För att få en fördjupning på enkätundersökningen gjordes även en intervju med Ingrid Svetoft som är 

lärare på Högskolan i Halmstad. Ingrid som mestadels har sina föreläsningar i O-huset har god 

kännedom av byggnaden och gav relevanta svar som stödde enkätundersökningen. 

Mätningarna och undersökningarna gjordes i en föreläsningssal, två kontor, en datasal, ett grupprum 

och i fikarummet. Dessa rum/lokaler valdes eftersom de representerar den typen av rum/lokaler som 

finns i byggnaden. Rummen/lokalerna valdes också så mätningar gjordes i alla byggnadens 

vädersträck. De mätningar och undersökningar som gjordes var på koldioxidhalten, lufttemperaturen, 

relativa fuktigheten, fukttillskottet med mera. 

Efter analys av resultaten från enkätundersökningen och intervjun med Ingrid Svetoft har det 

framkommit att en relativt stor andel besväras av temperaturen i byggnaden och då är det främst att 

byggnaden upplevs som kall under vinterhalvåret. Vidare har det framkommit att belysningen är 

bristfällig i vissa delar av byggnaden trots den stora andel fönster som finns. Däremot uppfattades 

byggnaden som välstädad. 

Även om det finns flera brister i inomhusklimat än nämnda ovan så är det generella intrycket av 

byggnadens klimat bra. 

Då energiförbrukningen har minskat för varje år, vilket är positivt i sig, kan man fråga sig om detta är 

en anledning till att en så stor andel anser att byggnaden är för kall under vintern.  
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Abstract  
The indoor environment affects the human performance. Noise pollution, poor lightning and coloring 

are some of the factors that affect our work performance. The human is also affected by the air change 

and temperature, these factors are in most buildings possible to adjust and through this make economic 

savings.     

To find out about the indoor environment in the O-building a questionnaire was handed out, 

measurements/surveys and an interview was also made. 108 questionnaires where handed out to 

employees and students.  

An interview with a teacher, Ingrid Svetoft with good knowledge about the O-building, the answers 

given in the interview supported the answers given by the questionnaire.       

Measurements and surveys were made in a lecture room, two offices, a computer room, a study room 

and a dining room. Measurements and surveys were made on the content of carbon dixode, air 

temperature and relative moister content. 

After the analysis of the questionnaire and the interview with Ingrid it has been known that a relative 

large share participation thinks that it is cold in the building, mainly in the wintertime. Some parts in 

the building also have inadequate lighting even though the building has big parts of windows. 

Even if there are faults in the building, most of the employees and students think that it is a good 

indoor climate. 

The energy consumption has been reduced for each year since it has been in use. Which is positive in 

one way, but this could be the problem of the low temperature during the winter. 
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Förord 
Detta examensarbete på 15 högskolepoäng har utförts för byggingenjörsprogrammet vid sektionen för 

ekonomi och teknik på Högskolan i Halmstad. Examensarbetet har utförts under våren 2008.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Gudrun Rundberg från Högskolan i Halmstad som hela 

tiden har hjälpt oss att få fram rätt material, stöttat oss i vår arbetsgång så den hela tiden gått framåt 

och spridit glädje så vi känt oss motiverade till att fortsätta vårt arbete. 

Ett tack ska också riktas till Jörgen Spetz på Spetz Mark & Fastighetsförvaltning AB som har hjälpt 

oss att få fram ritningar till O-huset. Dessa behövdes för att beräkna energiförbrukningen med hjälp av 

VIP+. Jörgen har även hjälpt oss att få fram driftstatistik för O-huset. 

Tack till Anders Weiderman från HEM - Halmstad Energi och Miljö som har visat oss runt i O-husets 

värme/kylcentralen, ventilationsrum samt förklarat hur driften sköts i huset. Vi fick även komma på 

besök till HEM´s kontor i Halmstad där vi fick se kontrollrummet där hela byggnadens 

installationssystem styrs ifrån. 

Tack till Anders Sanell som hjälpt oss med att distribuera enkäten samt svarat på frågor angående 

byggnaden. Anders har även tilldelat oss kontorsrum där vi kunnat göra mätningar. 

Tack även till Ingrid Svetoft för att vi fick intervjua dig angående inomhusklimatet i O-huset. 

Vi vill även tacka alla studenter och den del av personalen som svarat på vår enkät. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår klass som förgyllt den tid som vi spenderat i skolan under arbetets 

gång.  

Halmstad, maj 2008 

 

 

Johan Lundberg    Jonas Lindvall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Innehåll 
Sammanfattning....................................................................................................................................... 2 

Abstract ................................................................................................................................................... 3 

Förord ...................................................................................................................................................... 4 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 7 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 7 

1.2 Syfte .............................................................................................................................................. 7 

1.3 Metod ............................................................................................................................................ 8 

1.4 Begränsningar ................................................................................................................................ 8 

2 Teoriavsnitt ........................................................................................................................................... 9 

2.1 Energibalans .................................................................................................................................. 9 

2.2 Inomhusklimat ............................................................................................................................... 9 

2.2.1 Termisktklimat ..................................................................................................................... 10 

2.2.1.1 Lufttemperatur ................................................................................................................... 10 

2.2.1.2 Operativ/Ekvivalenttemperatur ......................................................................................... 10 

2.2.1.3 Lufthastighet ...................................................................................................................... 10 

2.2.1.4 Luftfuktighet ...................................................................................................................... 11 

2.2.1.5 Golvets temperatur ............................................................................................................ 11 

2.2.1.6 Vertikala temperaturgradienten ......................................................................................... 11 

2.2.2 Hygienisktklimat ...................................................................................................................... 11 

2.2.2.1 Syre och koldioxid ............................................................................................................. 11 

2.2.2.2 Lukt ................................................................................................................................... 11 

2.2.2.3 Fukt .................................................................................................................................... 11 

2.2.2.4 Värme ................................................................................................................................ 12 

2.2.3 Ljusklimat ................................................................................................................................. 12 

2.2.4 Ljudklimat ................................................................................................................................ 12 

2.3 Normalårskorrigering .................................................................................................................. 13 

2.4 Graddagar .................................................................................................................................... 14 

2.5 Normalårskorrigera med hjälp av graddagar ............................................................................... 14 

2.6 VIP+ ............................................................................................................................................ 14 

3 Objektbeskrivning .............................................................................................................................. 15 

3.1 Konstruktion ................................................................................................................................ 15 

3.2 Ventilation ................................................................................................................................... 15 

3.3 Mätningar/undersökningar .......................................................................................................... 15 

3.3.1 Temperatur/Luftfuktighet ..................................................................................................... 16 

3.3.2 CO2-halt ................................................................................................................................ 16 



6 
 

3.3.3 Ventilation ............................................................................................................................ 18 

3.3.4 Damm och smuts .................................................................................................................. 19 

3.3.5 Ljus ....................................................................................................................................... 19 

3.3.6 Värmesystem ........................................................................................................................ 20 

4 Diskussion/Slutsats ............................................................................................................................. 21 

4.1 Inomhusklimat ............................................................................................................................. 21 

4.2 Energiförbrukning ....................................................................................................................... 22 

Litteraturförteckning ............................................................................................................................. 23 

Tabellförteckning .................................................................................................................................. 24 

Formelförteckning ................................................................................................................................. 24 

Figurförteckning .................................................................................................................................... 24 

Bilaga 1 Sol och belysnings undersökning ............................................................................................ 25 

Bilaga 2 Sammanfattning av intervju med Ingrid Svetoft ..................................................................... 25 

Bilaga 3 Enkät ....................................................................................................................................... 26 

Bilaga 4 Resultat från enkätundersökning ............................................................................................. 31 

Bilaga 5 Kommentarer från enkät ......................................................................................................... 39 

Bilaga 6 Resultat från VIP+, årstidsoberoende temperaturgränser ....................................................... 40 

Bilaga 7 Resultat VIP+, årstidsberoende temperaturgränser ................................................................. 48 

Bilaga 8 Normalårskorregering ............................................................................................................. 49 

Bilaga 9 Antagande i VIP+ ................................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Över en kopp kaffe i maj 2001 beklagade sig Högskolan i Halmstads byggnadschef över att 

utvecklingen av campusområdet inte gick som den skulle. I stället för att låta det passera som ett 

vanligt gnäll på fikarasten, lovade Göran Christiansson att presentera ett föreslag”.(Modig) 

Den första september 2001 sattes första spadtaget i marken för Campus 1 vars idé ursprungligen 

uppkom över en fikarast fem månader tidigare. Redan efter ett år senare slogs portarna upp till 

Högskolan i Halmstads nyaste byggnad vid namn O-huset. Även kallad den vita pärlan. Närheten 

mellan arkitekterna, Strängbetong, som var entreprenör för stombyggnaden och Preconal, som 

tillverkade fasadsystemet av glas och aluminium, var förutsättningen för att arbetet flöt på som det 

gjorde. (Modig) 

 Den vita putsade betongen mot de svarta fönstren skapar en jämn front med ett modernt intryck. Den 

glasaktiga betongen gör även att fasaden blänker en smula vilket har gjort att Fragerus kallar sitt hus 

”Den vita pärlan”. (Modig) 

Den tydliga entrén som signaleras med stora glaspartier som lyses upp av den limegröna fondväggen 

inne i foajén hela dygnet. (Modig) Kan detta stora glasparti vara bra ur energisynpunkt och för att 

uppnå ett bra inomhusklimat? 

Färgsättningen för möblerna inne i byggnaden är genomgående av rena träfärger, svart, grafitgrå och 

silver. För att skapa konstrast till den annars så kantiga och linjära byggnaden har Leif Jönsson, en av 

arkitekterna, bland annat fört in mjuka, runda detaljer i trappräcken, armaturer och vissa möbler som 

till exempel de överdimensionerade stolspuffarna i foajén. (Modig) Fungerar denna idé för att 

studenter och personal ska trivas och arbeta bra i byggnaden? 

För att hålla nere energikostnaderna och minska de skadliga utsläppen talas det ofta om hur viktigt det 

är att hålla nere energianvändningen. (Energimyndigheten, 2008) 

Det är egentligen ingen energibrist på jorden. Stora mänger av energi flödar över oss varje dag. 

Genom att utveckla vindkraftverk, solenergi, vågenergi kan vi i framtiden använda oss av förnybar 

energi och inte förstöra naturen med skadliga utsläpp. Medan utvecklingen går framåt ska vi vara 

sparsamma med den energin vi använder oss utav eftersom den främst kommer från icke förnybar 

energi så som olja, uran och kol. När vi använder oss utav dessa energikällor påverkas naturen 

negativt. Genom att minska energianvändningen så minskar vi de skadliga utsläppen som görs i luften 

som vi andas in och att miljöfarliga ämnen sprids genom regnvatten. (Energimyndigheten, 2008) Hur 

bra är O-huset på att hålla energianvändningen nere?   

1.2 Syfte 

Examensarbetet syftar på att studera och utvärdera inomhusklimatet samt att undersöka trivseln bland 

personal och studenter i O-huset som är beläget på campus i Halmstad. Arbetet går även ut på att 

studera energianvändningen i byggnaden med hjälp av VIP+ och befintlig driftstatistik. Eftersom 

dessa två faktorer är relaterade till varandra. 
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1.3 Metod 

För att studera det rådande inomhusklimat användes främst en enkätundersökning som riktades till 

studenter och personal som har sina kontor i byggnaden. Enkäten ”Hur upplever du inomhusklimatet i 

O-huset?”(Bilaga 3)behandlar ämnen som arbetsmiljö, nuvarande besvär, belysning/ljus, miljö i 

skolsalar/kontor, temperaturförhållandena, buller, damm och smuts, luftkvalité och övrigt. 

Mätningar på till exempel koldioxidhalten, temperaturen, våta temperaturen för att beräkna ut den 

relativa fuktigheten och fukttillskottet har även gjorts i ett antal typlokaler för byggnaden. Vidare har 

även en intervju gjorts med Ingrid Svetoft, som har många av sina föreläsningar i O-huset, men har sitt 

kontor i en annan byggnad och då märker större skillnad än de som befinner sig i samma byggnad hela 

tiden. 

För beräkningen av energiförbrukningen har dataprogrammet VIP+ använts. Vissa delar i beräkningen 

har antagits . (Bilaga 9) 

1.4 Begränsningar 

Enkäten delades ut till den personal som har sina kontor eller arbetsplatser belägna i O-huset, vilket 

var 54 stycken. Till studenter delades också 54 stycken enkäter ut för att få samma antal från båda 

grupperna.  

I energiberäkningen är inte köldbryggorna inräknade eftersom dessa är försumbara i denna byggnad. 

Beräkningarna har enbart utförts i VIP+. 

O-huset har ett väldigt avancerat styrsystem och eftersom tiden är begränsad har vi valt att inte 

fördjupa oss för mycket i de tekniska installationerna utan specificera oss mer på inomhusklimatet. En 

anledning till detta är att vi inte har tillräcklig förkunskap i ämnet. 
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2 Teoriavsnitt  
Detta kapitel behandla den teori som ligger till grund för arbetet. 

2.1 Energibalans  

För att beräkna värmeåtgången i en byggnad används en energibalans där tillförd och bortförd energi 

skall vara lika. (Skanska teknik, Cementa, StruSoft, LTH, 2008) En byggnads värmetillskott kan delas 

upp i passiv och aktiv uppvärmning, där den passiva uppvärmningen består av solinstrålning samt de 

aktiviteter som försiggår i byggnaden, denna värmetillförsel kallas gratisvärme och används för att 

minska behovet av köpt värmeenergi under vintern, men ökar behovet av kylning under sommaren. 

Den aktiva uppvärmningen består av byggnadens värmesystem. (Warfvinge, 2007) 

I en byggnads värmebalans ingår följande faktorer på den negativa sidan.  

- Transmissionsförluster – Värmeförlust vars drivande kraft är temperaturskillnader.  

- Ventilationsförluster – Värme som ventileras ut ur byggnaden. 

- Luftläckageförluster – Den värme som krävs för att värma den luft som läcker in i 

byggnaden, eller den värme som läcker ut.   

- Vädringsförluster – Skapas när brukarna ”extraventilerar” 

- Avloppsförluster – Den energi som följer med tappvattnet ut.  

Och följande faktorer på energibalansens positiva sida.  

- Solinstrålning  

- Internt genererad värme från belysning, elapparater och personer. 

- Tillskottsvärme från distribution av värme och tappvatten.  

- Tappvarmvatten/varmvattencirkulation. 

- Värme från värmesystemet. (Skanska teknik, Cementa, StruSoft, LTH, 2008) 

2.2 Inomhusklimat 

Hur en person upplever välbefinnande i en byggnad i en viss situation beror på en mängd olika 

faktorer som kan sammanfattas som inneklimatet. Olika människor upplever dock samma klimat olika, 

detta beror bland annat på klädsel, aktivitet, ålder, kön etcetera. Människans klimatmässiga 

välbefinnande kan delas in i fyra olika faktorer. (Warfvinge, 2007) 

- Termiska  

- Hygieniska  

- Ljusförhållande 

- Ljudförhållande    
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2.2.1 Termisktklimat  

När en person känner termisk neutralitet, det vill säga att man varken önskar en högre eller lägre 

temperatur, så upplevs termisk komfort. Eftersom att alla människor är olika så är det omöjligt att 

skapa ett termiskt klimat där alla är nöjda även om aktivitet och klädsel är identiska med varandra. 

Enligt PPD – Index (Predicted Percentage of Dissatisfied) så kommer det alltid att vara minst 5 % som 

kommer att uppleva att det antingen är för varmt eller för kallt. Enligt internationella 

rekommendationer så ska antalet otillfredsställda vara under 10 %. (Warfvinge, 2007)     

Hur en person upplever det termiska klimatet beror förutom på aktivitet och klädsel även på 

omgivningsberoende faktorer så som. (Warfvinge, 2007)     

 Lufttemperatur  

 Operativ/ekvivalent - temperatur  

 Lufthastighet 

 Luftfuktighet 

 Golvets temperatur  

 Vertikala temperaturgradienten   

2.2.1.1 Lufttemperatur 

Lufttemperaturen är ofta ett dåligt mått för att mäta komforten i ett rum, dels eftersom att en vanlig 

termometer påverkas okontrollerat av strålningstemperaturen. Lufttemperaturen är den temperatur som 

luften har omkring, men utanför den zon som är närmast en person. I offentliga lokaler är godtagna 

lufttemperaturgränser 18 – 24 grader Celsius och bör idealiskt ligga mellan 18 och 22 grader vintertid 

och 22-24 grader sommartid. (Warfvinge, 2007)  

2.2.1.2 Operativ/Ekvivalenttemperatur  

Det som påverkar den termiska 

klimatupplevelsen mest är luftens 

temperatur i samverkan med de 

omgivande ytornas temperatur. Detta 

definieras som den operativa 

temperaturen. Även om hög 

lufttemperatur råder så kan det uppfattas 

som kyligt om de omgivande ytorna är 

kalla, detta på grund av den 

värmestrålning som uppstår från de 

kroppsdelar som är riktade mot de kalla 

ytorna. När det talas om den ekvivalenta 

temperaturen så tas även luftrörelsens 

effektiva medverkan med, vilket resulterar i att den operativa och ekvivalenta temperaturen är lika när 

det inte råder några luftströmmar. (Skanska teknik, Cementa, StruSoft, LTH, 2008) 

2.2.1.3 Lufthastighet 

Om lufthastigheten är för hög kan detta upplevas som drag, detta inträffar när luftens medelhastighet 

överstiger 0,15m/s när den operativa temperaturen är mellan 20 och 24C. Draget upplevs starkare 

desto högre lufthastighet och desto kallare det är. (Skanska teknik, Cementa, StruSoft, LTH, 2008) 

Drag kan också uppkomma i form av kallras från fönster under vinterhalvåret, då luften invid fönster 

kyls ner och sjunker mot golvet. (Warfvinge, 2007)     

Figur 1 Illustrering av hur omgivande ytor påverkar den upplevda temperaturen 

(Skanska teknik, Cementa, StruSoft, LTH, 2008)    
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2.2.1.4 Luftfuktighet 

Människans värmebalans påverkas inte av luftfuktigheten vid normala inomhustemperaturer, men är 

en viktig parameter vid analysering av luftens kvalitet. (Warfvinge, 2007)     

2.2.1.5 Golvets temperatur 

Kalla fötter och händer är första tecknet på obalans i kroppens värmesystem, detta på grund av att 

kroppen först låter fötter och händer bli kalla vid nerkylning. Den idealiska golvtemperaturen är 20-24 

grader, och får inte understiga 16C eller överstiga 27C. (Warfvinge, 2007)      

2.2.1.6 Vertikala temperaturgradienten   

Om temperaturskillnaden är för stor mellan golvet och tak så kan detta upplevas som obehagligt och 

rubba en persons värmebalans. Skillnaden i lufttemperatur bör inte överstiga 3C mellan huvud och 

fötter. (Warfvinge, 2007)      

2.2.2 Hygienisktklimat  

Enligt BBR så ska byggnader och deras installationer utformas så att de kan ge förutsättningar för en 

god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än tillfälligt. (Boverket, 2008) Inomhusluftens kvalitet 

spelar en stor roll för människors komfort och prestationsförmåga. För att en god luftkvalitet ska råda 

så måste luften uppfylla vissa krav med avseende på bland annat syrehalt, koldioxidhalt, lukt, fukt och 

temperatur. (Warfvinge, 2007)       

2.2.2.1 Syre och koldioxid  

Normalt är syrehalten i inandningsluften runt 20 % medan den är 16 % i utandningsluften för en 

människa. Om man vistas i ett rum utan vädring eller ventilation så är det inte den minskande 

syremängden som är det största problemet för vårt välbefinnande, utan den ökande halten av 

koldioxid. (Warfvinge, 2007)      

Koldioxidhalten ligger vanligtvis på 300-400 ppm (0,03-0,04 %) i uteluften medan den ligger på 

40000 ppm i utandningsluften. När koldioxidhalten ökar i inandningsluften så hindras blodet från att ta 

syre ur blodet och detta minskar vår prestationsförmåga. Det arbetshygieniska gränsvärdet för 

koldioxid är 5000 ppm och över 20000 ppm så uppstår bland annat huvudvärk och 

andningsfrekvensen ökar. (Warfvinge, 2007)      

Koldioxidhalten används ofta som en indikator på luftkvalitet, detta pågrund av att den är lätt att mäta. 

Även om det inte är just koldioxiden som är mest intressant så förekommer den tillsammans med en 

mängd andra föroreningsämnen som är betydligt svårare att spåra och mäta. Gränsvärdet för koldioxid 

när mätningar utförs på detta vis är 1000 ppm. (Warfvinge, 2007)       

2.2.2.2 Lukt 

De luktämnen som människor utsöndrar har inte ens vid kraftigt förorenad luft någon giftig inverkan, 

men kan skapa ett obehag som leder till en minskad andningsfrekvens som i sin tur leder till en 

försämring av blodets syresättning. En del menar att lukten börjar bli obehaglig när koldioxidhalten 

överstiger 1000 ppm. (Warfvinge, 2007)       

2.2.2.3 Fukt 

Om luftfuktigheten är för hög inomhus så kan detta skapa problem i form av förhöjd risk för kondens 

på byggnadsdelar. Men en hög luftfuktighet ökar även tillväxten av kvalster och alger och ökar 

emissionsmängden från olika material. Om däremot luftfuktigheten är för låg så kan detta skapa 

problem med uttorkning av hud och slemhinnor, dessa symptom kan även vara en indikator på annat 
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så som damm, kemiska ämnen eller för hög lufttemperatur. Vid en låg luftfuktighet så ökar även 

risken för statiskelektricitet. (Warfvinge, 2007)      

Luftfuktigheten inomhus påverkas av den fuktighet som råder ute plus den mängd fukt som alstras 

inne i byggnaden, exempel på fuktkällor inne i byggnaden är vattenånga från matlagning, duschning 

och från människor. Vid normal lufttemperatur så bör den relativa fuktigheten ligga mellan 30 – 70 %. 

(Warfvinge, 2007)     

2.2.2.4 Värme 

Även om Sverige är ett nordligt land så finns det många tillfällen då det kan uppkomma problem med 

för höga temperaturer inomhus, detta kan inträffas i välisolerade byggnader där den interna 

värmealstringen är hög eller där kraftig solinstrålning förekommer, men även i lokaler där mycket folk 

samlas så som i föreläsningssalar och samlingslokaler, dessa lokaler har även mycket lampor som 

alstrar värme. I kontorsrum så finns det ofta elektronisk utrustning som alstrar värme i kombination 

med den mänskliga värmealstringen. Värmeöverskottet kan kylas bort genom att blåsa in luft med en 

lägre temperatur, temperaturdifferensen får sällan vara större än 8C mellan rumsluften och den 

tillförda luften, detta pågrund av risken för obehagligt drag. (Warfvinge, 2007)     

2.2.3 Ljusklimat 

Skuggor, kontraster, färger och atmosfär upplevs olika beroende på hur mörkt eller ljust det är i 

omgivningen, även ljusets fördelning i rummet påverkar upplevelsen av omgivningen.  Ljusbehovet är 

individuellt och varierar till exempel med ålder, därför är det bra om ljusnivån går att anpassa därefter.  

Ljusskillnaderna bör heller inte vara för stora eftersom detta kan bli ansträngande och orsaka trötthet 

och huvudvärk. Hårda skuggor där det är en skarp gräns mellan skugga och ljus kan i många 

situationer försvåra arbetsuppgifter och i vissa fall även vara farligt. Bländningar kan uppkomma när 

man tittar på en ljuskälla som är ljusare än vad ögat för tillfället är anpassat till. (Månsson, 2003,)  

Flimrande lysrör är ett vanligt problem som kan orsaka koncentrationssvårigheter och huvudvärk, ofta 

så märks inte flimret men kan ändå bidra till stress. För att eliminera detta så krävs det att man byter 

till armaturer med HF-don (Högfrekventa – don), man bör även se till att ha samma typ av lysrör i hela 

rummet eftersom det då bildas ett homogent ljus. (Arbetsmiljöverket, 2008) 

Några vanligt förekommande belysningsproblem är: (Arbetsmiljöverket, 2008) 

 Direktbländningar och reflexer – Många arbetsplatser är vända mot fönster vilket ökar 

risken för bländning.  

 Otillräcklig belysning – Bristande belysning vid arbetsytor eller otillräcklig allmänbelysning.  

 Bristande underhåll och rengöring – Fett och smuts på armaturerna påverkar ljusutbytet 

negativt. 

2.2.4 Ljudklimat 

Buller kan både vara störande och tröttande men det kan också orsaka hörselskador, och vara en stor 

belastning i arbetsmiljön. Buller har både en fysiologisk och en psykologisk effekt, när man pratar om 

störande buller så syftar man till båda dessa effekter. (Arbetsmiljöverket, 2008)  

De psykologiska effekterna är den upplevelsen man får av bullret, men även trötthet och irritation som 

orsakats av bullret, dessa faktorer kan vara svåra att själv koppla till bullret. Störande buller kan även 

ha fysiologiska effekter till exempel kan bullret orsaka förhöjt blodtryck, ökad hjärtfrekvens och 

utsöndring av stresshormoner. (Arbetsmiljöverket, 2008) 
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Hur störande ett buller upplevs beror på många olika faktorer, det är väldigt svårt att mäta hur störande 

ett buller är med något enkelt mätvärde, hänsyn måste tas till frekvens och tidskaraktär. Vanligtvis 

upplevs ett ljud mer störande om det innehåller hörbara toner, samt om ljudet varierar i karaktär och 

nivå. Störningsgraden ökar också om ljudet ökar i styrka. Inte att glömma de individuella skillnader 

som spelar en stor roll i hur vi upplever ett ljud. (Arbetsmiljöverket, 2008) 

Buller kan göra arbetet tröttande och ge upphov till stressymtom men även på andra sätt öka den 

mentala belastningen i en arbetssituation. Detta kan göra att arbete som kräver koncentration eller 

arbete där man är känslig för distraktion kan bli ansträngande och leda till en försämrad prestation. 

Buller kan även leda till en sänkt ambitionsnivå. (Arbetsmiljöverket, 2008) 

  

Figur 2 Olika förhållanden för talkommunikation. (Arbetsmiljöverket, 2008) 

2.3 Normalårskorrigering 

För att veta energiförbrukningen för en byggnad måste energianvändningen mätas på lämpligt sätt. 

Uppmätta värden används för att kontrollera byggnadens energianvändning gentemot tidigare års 

energianvändning under samma tidsperiod samt mot andra likvärdiga byggnaders energiförbrukning. 

Ett sätt att använda sig av normalårskorrigering är när energieffektiviserade åtgärder har vidtagits och 

vill göra en tillförlitlig jämförelse på energianvändningen före och efter åtgärden. (Schulz, 2008) 

Jämförelser mellan olika år, eller delar av år, görs vanligast med hjälp av normalårskorrigering med 

graddagar. Normalårskorrigering av denna typ baseras på en förutbestämd innetemperatur och en 

eldningsgräns. Från till exempelvis SMHI kan man prenumerera på aktuellt antal graddagar för 

uppmätta år för en viss ort. Med hjälp av dessa kan då en normalårskorrigering göras på 

värmeanvändningen i förhållande till ett normalår. Antalet graddagar är helt oberoende av vilken typ 

av byggnad det är och vilken typ av verksamhet som bedrivs i byggnaden. Sammanfattningsvis så 

används samma antal dagar för alla typer av byggnader för att normalårskorrigera 

värmeanvändningen. (Schulz, 2008) 

Korrigeringsfaktorn i graddagsmetoden motsvara förhållandet mellan normalt antal graddagar under 

en period och verkligt antal graddagar under samma period. Denna korrigering tillämpas på den del av 

energianvändningen som är klimatberoende. Den klimatoberoende delen som till största del utgörs av 

tappvarmvatten och cirkulationsvarmvatten korrigeras inte. Denna del kan uppskattas på olika sätt om 

inte mätdata finns. Bostadshus har normalt större förbrukning av varmvatten än lokalbyggnader. 

(Schulz, 2008) 

Metoden beskriver det aktuella klimatet på en ort i förhållande till motsvarande klimat på ett normalår 

och är då byggnadsoberoende. (Schulz, 2008) 
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2.4 Graddagar 

Med hjälp av SMHI´s graddagar är det möjligt att jämföra energiåtgången med hänsyn till 

utetemperaturen under olika tidsperioder. Graddagar visar om temperaturen har avvikit från det 

normala och kan då jämföras med energiförbrukningen vilket underlättar vid framtagning av 

driftsstatistik. (SMHI, 2008) 

SMHI´s graddagar utgår från att byggnadens värmesystem ska värma upp huset till 17°C, därefter ska 

solinstrålning, personvärme och elektrisk utrustning täcka resterande energibehov. Varje dag beräknas 

skillnaden på dygnets medeltemperatur och 17°C. De årstider då solinstrålningen är högre såsom vår, 

sommar och höst beräknas endast graddagar då dygnets medeltemperatur understiger dessa värden: 

april+12°C 

maj-juni +10°C 

augusti +11°C 

september +12°C 

oktober +13°C (SMHI, 2008) 

SMHI´s graddagar tar enbart hänsyn till temperaturen och ej övriga klimatfaktorer såsom vind, 

solstrålning etcetera. 

2.5 Normalårskorrigera med hjälp av graddagar 

För att normalårskorrigera energianvändningen med hjälp av graddagar utförs det på den totala 

energianvändningen som är klimatberoende: 

Formel 1 Normalårskorregering med hjälp av graddagar 

 

𝑄𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 = 𝑄𝑘𝑜 + (𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −𝑄𝑘𝑜 ) ×
𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 å𝑟

𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡
  [kWh] 

Där 

𝑄𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 = 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟𝑠𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 [kWh] 

𝑄𝑘𝑜 = 𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  [kWh] 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛   [kWh] 

𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 å𝑟 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟   [°C*dagar] 

𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 å𝑟   [°C*dagar] 

2.6 VIP+ 

I programmet är det möjligt att räkna ut energiförbrukningen för en byggnad. Alla delenergiflöden kan 

beräknas med hjälp av olika faktorer som är kända eller mätbara. Energiförbrukningen kan beräknas 

för ett referenshus enligt Boverkets Byggregler BBR 2006 med hjälp av indata från den aktuella 

byggnaden. Om U-värdet på den aktuella byggnaden överstiger det tillåtna värdet redovisar 

programmet detta. (StruSoft, 2006)  

VIP+ beräknar energiförbrukningen för en byggnad under en viss period, vanligtvis ett år. Programmet 

kan även beräkna energiförbrukningen under en kortare period. Programmet är uppbyggt på en 

dynamisk beräkningsmodell vilket innebär att beräkningen upprepas timme för timme. Programmet tar 

hänsyn till flera olika klimatfaktorer beroende på var byggnaden är belägen till exempel utetemperatur, 

sol och vind när energiflödet beräknas. Det som också styr beräkningen är de krav som ställs på 

rumstemperaturen och luftväxlingen. (StruSoft, 2006) 
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3 Objektbeskrivning 
O-huset är beläget på campus i Halmstad och färdigställdes år 2002. Leif Jönsson som var arkitekt har 

följt tre teman när han skapade O-huset, tvådimensionalitet, horisontalitet och ett grafiskt intryck. Det 

mest spektakulära hörnet på byggnaden är av rent glas, då vinkelskurna isolerrutor har sammanfogats 

till en transparent spets. Fönsterglasen som har använts till O-huset är av neutrala solskyddsglas som 

tar bort 60 % av den inkommande värmeenergin. (Modig) Enligt ritningar och egna undersökningar 

består byggnaden av 4 våningar med en sammanlagd area på 2950 kvadratmeter. I byggnaden finns 

det 54 arbetsplatser (kontor och timlärarrum)och fem lärosalar som har plats för 580 studenter 

(75+75+100+110 på plan 1, 20+20+20 på plan 2 och 3) även fikarum med takterass. Varken kontor 

eller lärosalar är fulla samtidigt. (Sanell, 2008) Förutom detta så finns det ett observatorium samt 

fläktrum på plan fyra. I alla rum finns inga trösklar, den främsta anledningen till detta är 

handikappsanpassningen. (Modig) 

3.1 Konstruktion 

 Ytterväggarna är av en bärande sandwichkonstruktion som är 380 mm tjocka och består av 

150 mm självstagande innervägg av betong, 150 mm isolering och 80 mm blankpolerat ytskikt 

av betong. (Modig) 

 Bjälklagen är av hålbjälklag. 

 Bottenplattan är en platta på mark. 

 Byggnaden stomme består av ett bärande pelarsystem. 

3.2 Ventilation 

Ventilationen i byggnaden är ett till- och frånluftssystem med en roterande värmeväxlare (FTX-

system). Tilluften delas upp på två kanaler där den ena går till plan 1 och den andre går till plan 2 till 

4. På båda kanalerna sitter det en värmare och en kylare. Ventilationen startar kl 06.45 och stängs av kl 

18.00 alla dagar i veckan. Luftflödena varierar hela tiden för att skapa ett så bra inomhusklimat som 

möjligt. I föreläsningssalarna styrs ventilationen av en IR-detektor som ger signal till 

ventilationssystemet när någon rör sig i lokalen, när ingen befinner sig i lokalen går ventilationen ner 

till grundflödet. En temperaturgivare mäter frånluftstemperaturen och ger signal till kylsystemet och 

temperaturen överstiger börvärdet. Kontoren däremot har manuell styrning av ventilationen. 

(Weiderman, 2008) 

3.3 Mätningar/undersökningar 

Den 29 april 2008 mellan klockan 9.00 till 12.00 gjordes undersökningar och mätningar på fem rum i 

O-huset. Två kontorsrum, en datasal, ett fikarum och ett grupprum. Dessa rum/lokaler valdes eftersom 

vi ville få in alla typer av rum, då det är mest denna typ av rum/lokaler som finns i byggnaden. Den 15 

maj 2008 gjordes även undersökningar i en föreläsningssal, O 104. Rummen/lokalerna har valts med 

hänsyn till vilket vädersträck de ligger i för att försöka representera hela byggnaden.  

Väderförhållandena den 29 april 2008 var soligt och blåsigt, blåsten tilltog en aning framåt 12-tiden. 

Temperaturen var 20,4°C och en relativ fuktighet på 47 %. 
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3.3.1 Temperatur/Luftfuktighet 

Tabell 1 över temperatur och fukt förhållande i olika rum i O-huset. 

Rum 

Temp Inne 

[°C] 

Temp Ute 

[°C] RF Inne [%] Fukttillskott [g/kg] 

O 202 Kontor 22,9 20,4 54 2,3 

O 214 Kontor 21,7 20,4 54 1,7 

O 241 Datasal 22,9 20,4 50 1,7 

O 334 Grupprum 21,5 20,4 55 1,7 

Fikarum/matsal 22,2 20,4 55 2,3 

O 104 Föreläsningssal 22,8 16,5 55 1,5 

 

Temperaturerna låg på en god komfortnivå. I datasalen och i O 202 var temperaturen något högre än 

de andra, en av anledningen kan ha varit att solen värmt upp dessa under förmiddagen. Även 

föreläsningssalen höll en högre temperatur, detta kan dock bero på att mätningar gjordes efter en 

lektion.  

För normal temperatur bör den relativa fuktigheten ligga mellan 30-70 %. (Warfvinge, 2007) Alla 

uppmätta värden ligger inom detta intervall. 

3.3.2 CO2-halt 

Tabell 2 över koldioxidförhållande i olika rum i O-huset. 

Rum 

CO2-halt Frånluft 

[ppm] 

CO2-halt Tilluft 

[ppm] 

CO2-halt Inne 

[ppm] 

Antal 

personer 

O 202 Kontor 780 700 670 2 

O 214 Kontor 600 630 550 2 

O 241 Datasal 500 430 550 10 

O 334 Grupprum 440 440 440 2 

Fikarum 500 500 490 4 

O 104 Klassrum 

(Se figur 3)  Ej utfört, svåråtkomlig 360  380  2 

 

Alla uppmätta värden understiger det högst rekommenderade värdet på 1000 ppm. (Warfvinge, 2007) 

Enligt enkätundersökning fanns det klagomål på att datasalarna har dålig luft, (Bilaga 4) men enligt 

mätningar var datasalen ett av de bättre rummen med avseende på CO2-halten. Detta kan bero på att 

det var ett starkt drag i lokalen. Detta drag uppfattades dock inte som störande då det mest svalkade 

skönt i rummet. Temperaturen i rummet var 22.9°C vilket var ett av de högsta i undersökningen. Vid 

undersökningstillfället var det endast tio personer i rummet, om salen varit full med studenter och alla 
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datorer påslagna hade förmodligen temperaturen och CO2-halten stigit till en störande grad. Enligt 

enkätundersökning tycker ändå 53 % av eleverna att luftkvalitén är bra eller mycket bra medan 

motsvarande siffra för de anställda är 73 %. (Bilaga 4) De höga CO2-halterna i från- och tilluften i de 

båda kontoren kan bero på att mätinstrumentet inte varit helt nollställt då dessa mätningar gjordes. 

Mätningar har genomförts i föreläsningssal O104 med avseende på koldioxidhalt under pågående 

lektion. Det som är mest anmärkningsvärt är att koldioxidhalten ökar efter rasterna, som är mellan 

varje hel timme och kvart över. Förklaringen till detta är troligtvis att det är mer rörelse i lokalen under 

rasten och därmed också en ökad koldioxidproduktion. Koldioxidhalten låg dock alltid på ett lågt 

värde mellan 350 ppm och 450 ppm förutom vid lektionens början. Ventilationssystemet är kopplat till 

en IR-detektor som ökar ventilationsflödet när någon vistas i lokalen. Även en temperaturgivare styr 

ventilationen och temperaturen i tilluften genom att mäta frånluftstemperaturen. 

 

Figur 3 Koldioxidhalt i O104 under pågående föreläsning. 
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3.3.3 Ventilation 

Tabell 3 över ventilationsdon i olika rum i O-huset. 

Rum Tilluftsdon Frånluftsdon Balans 

O 202 Kontor 

Takdon med ljuddämpare och 

injusteringsspjäll 

Inget, Frånluften sugs ut 

från springan under dörr 

Blåste ut från 

rummet 

O 214 Kontor 

Takdon med ljuddämpare och 

injusteringsspjäll 

Inget, Frånluften sugs ut 

från springan under dörr Neutralt 

O 241 Datasal 

6 st takdon med ljuddämpare 

och injusteringsspjäll Takdon vid dörr 

Drog kraftigt 

in i rummet 

O 334 Grupprum 

Takdon med ljuddämpare och 

injusteringsspjäll 

Inget, Frånluften sugs ut 

från springan under dörr Neutralt 

Fikarum 

4 st takdon med ljuddämpare 

och injusteringspjäll 

8 st väggdon ovanför 

diskbänken 

Blåste ut från 

rummet 

O 104 Klassrum 

Tilluftsaggregat med värmare 

under läktaren 

Väggdon ovanför 

whiteboardtavlan  Neutralt 

 

Luftbalansen var neutral i både O214 och O334, som borde haft ett flöde ut från rummen, detta beror 

förmodligen på att ventilationen inte var igång när undersökningarna gjordes. Från 

enkätundersökningen har klagomål framförts att det är dålig luft och hög temperatur i datasalen och 

där betedde luftströmmarna sig underligt. Då ett fönster var öppet kom luften från frånluftsdonet med 

ett kraftigt drag och sögs ut från fönstret. När fönstret stängdes för att göra vidare studier under detta 

förhållande, var flödet dåligt. (Figur 4) Detta beror troligen på att ventilationssystemet inte ännu ökat 

till det flöde som det skulle haft om fönstret varit stängt under en längre period.

 

Figur 4 Luftströmmar i datasalen 
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3.3.4 Damm och smuts 

Tabell 4 över hyllfaktor och dammförhållande i olika rum i O-huset. 

Rum 

Hyllfaktor 

[m/m
3
]

 
Damm på inredning 

O 202 Kontor 0,75 Nej 

O 214 Kontor 0,56 Nej 

O 241 Datasal 0,1 Ja, lite på datorerna 

O 334 Grupprum 0,21 Nej 

Fikarum 0,19 Nej 

 

Hyllfaktorn var givetvis högre i kontoren där det finns mer hyllor, skrivbord och andra öppna ytor i 

relation till rummets volym. Men det är inget problem med damm och smutspartiklar varken i salarna 

eller i kontoret. Enligt enkäten så besväras 11 % av studenterna och 20 % av de anställda av smuts och 

damm. (Bilaga 4) Byggnaden i allmänt är väldigt lättstädad då de flesta hurtsar och andra inventarier 

har höga ben vilket underlättar vid städning. De stora salarna på bottenplan har uppfällbara skrivbord 

och stolar vilket minskar hyllfaktorn och bidra också till att gångarna blir mer lättstädade. Men detta är 

inte bara positivt, då det är klagomål på det störande moment som uppkommer om en person kommer 

för sent till en lektion eller ska gå på toaletten under lektion. Eftersom hela raden får både fälla upp 

stol och skrivbord för att personen ska komma ut, vilket stör både lärare och elever. 

3.3.5 Ljus 

Samtliga rum/lokaler som undersöktes har någon form av 

invändlig ställbar solavskärmning som i vissa fall 

kompletterats med utvändigt fast solskydd. I de kontor 

och grupprum som undersöktes finns det persienner som 

kan öppnas och stängas beroende på önskvärt ljusinsläpp, 

medan det i datasalen finns rullgardiner som inte tillåter 

samma finjustering men som kan mörklägga mer 

effektivt. Fikarummets fönster är försedda med utvändig, 

fast solavskärmning och invändiga hänggardiner. I vissa 

rum uppfattade vi solreflektioner som i vissa lägen 

uppfattas som störande. Det fanns dock alltid möjlighet 

att skärma bort dessa reflektioner med hjälp av de 

reglerbara solskydden. (Bilaga 1)  

 

 

 

 

 

Figur 5 Bild av Utvändig solavskärmning 
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Belysningen består i alla rum som undersökts av 

lysrörsarmaturer där det finns möjlighet att tända en 

allmänbelysning i form av lysrör som lyser upp mot taket, 

och att tända lysrör som lyser ner mot arbetsytan. 

Kontorsrummen var även utrustade med en 

skribordslampa. (Bilaga 1) I fikarummet består 

belysningen av infälld punktbelysning i taket som 

uppfattades något bristande, vilket även framgick från 

intervjun med Ingrid Svetoft, (Bilaga 2)samt 

punktbelysning över diskbänken. (Bilaga 1) 

Generellt uppfattades belysningen som bra i de rum som undersöktes. De stora glaspartier som finns i 

de flesta rum i byggnaden bidrar utan tvekan till den uppfattningen. En annan avgörande faktor är att 

undersökningen ägde rum en solig vårdag då det är betydligt ljusare än till exempel en vintermorgon.   

Det har dock framkommit att belysning är bristfällig i korridorerna, som ligger ”instängda” mellan 

kontorsrummen. Det har även framkommit att den rörelsestyrda belysningen utanför datasalarna kan 

uppfattas som störande under kvällstid då denna tänds och släcks beroende på om någon rör sig eller 

ej.  

Enligt resultat från enkäten så uppfattar 50 % av de anställda att belysningen ofta är för svag, medan 

motsvarande siffra från eleverna är 8 %. 31 % av de anställda anser att solljuset ofta bländar eller ger 

störande reflexer medan ingen av studenterna har uppgett att de ofta störs av detta. Dessa skillnader 

beror med största sannolikhet på det faktum att de vistas i olika delar av byggnaden och har olika 

arbetsuppgifter. (Bilaga 4) 

3.3.6 Värmesystem 

Alla rum som undersökts är utrustade med antingen 

radiatorer eller konvektorer, samt ett tilluftsystem där det i 

kontoren och grupprummet finns möjlighet själv ställa 

temperaturen på tilluften. Denna möjlighet finns inte i de 

övriga rummen, som är gemensamlokaler, där styrs 

tilluftstemperaturen med hjälp av givare. Detta resulterar i 

att alla kontor kan ställas individuellt, vilket betyder att en 

del kontor kan värmas samtidigt som andra kyls. Detta 

ökar den individuella komforten, samtidigt som 

energiförbrukningen ökar. 

I enkäten var det klagomål på att golvet kan uppfattas som 

kallt under vinterhalvåret, på grund av varma 

väderförhållanden har inga vidare undersökningar varit 

möjliga och vet därför ej om detta gäller hela byggnaden 

eller bara vissa delar. 

Vidare så uppger 50 % av de anställda och 21 % av 

studenterna att de besväras av temperaturen i lokalerna. Enligt enkätundersökningen så framgår det att 

de största temperaturproblemen inträffar vintertid då det lätt kan uppfattas som för kallt i byggnaden. 

(Bilaga 4) 

Figur 6 Bild av lysrörsarmaturer 

Figur 7 Bild av konvektor 
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4 Diskussion/Slutsats 

4.1 Inomhusklimat  

Byggnadens belysning upplevs väldigt olika av de studerande och personalen, då 47 % av personalen 

upplever att belysningen är för svag medan motsvarande siffra hos studenterna är 8 %. Vidare så 

uppger 18 % av de anställda men inga studerande att solljuset bländar.(Bilaga 4) Dessa skillnader kan 

återigen kopplas till de olika arbetsområden och arbetsuppgifter som grupperna har. 

Fikarummet på plan tre har visat sig vara det mest bristande ur ljus och belysningssynpunkt, där 

belysningen kan upplevas som bristande under de mörka delarna av året. Vintertid då solen står lågt på 

himlen är även solinstrålningen ett problem i fikarummet. (Bilaga 2) Om den störande solinstrålningen 

beror på att de reglerbara solskydden inte används eller att de är otillräckliga framgår ej. Belysningen i 

fikarummet är infällda spottar i taket, som inte ger någon större spridning av ljuset utan snarare skapar 

en upplyst yta direkt under lampan.   

Det har även framgått att de korridorer som ligger instängda mellan kontoren kan uppfattas aningen 

mörka, både på grund av dåligt ljusinsläpp och bristande belysning (Bilaga 5) som är av samma typ 

som de i fikarummet, detta problem tror vi dock kan åtgärdas med hjälp av någon form av uplights 

eller annan armatur som sprider ljuset mer i utrymmena.  

Vidare har det framkommit att belysningen utanför datasalarna är kopplad till rörelsedetektorer och att 

detta uppfattas som störande kvällstid, då belysningen släcks om man sitter still. (Bilaga 5) 

47 % av de anställda i O-huset uppger att de besväras av temperaturen i lokalerna medan bara 21 % av 

studenterna svarar att de upplever problem med temperaturen. Det problem som besvärar båda 

grupperna mest är att det är för kallt under vintern, detta har 65 % av de anställda och 44 % av 

studenterna uppgett. (Bilaga 4) Det har även framkommit att golvet är kallt i kontorsdelen under 

vinterhalvåret. (Bilaga 5) Detta kan bero på att radiatorerna inte stoppar det kallras som kommer från 

fönstren. Dessa problem kan enkelt åtgärdas genom att öka effekten på radiatorn under vintern, detta 

står dock i direkt proportion med uppvärmningskostnaderna och en balans bör hittas mellan dessa 

faktorer. Detta bör undersökas vidare eftersom mätningarna inte kunde göras under kalla 

klimatförhållanden. 

Luftkvalitén håller en bra kvalitet och är mycket bättre än många andra byggnader på campus.(Bilaga 

2) Andelen som tycker att luftkvalitén är dålig eller mycket dålig är 16 % av studenterna medan ingen 

anställd har påpekat detta. (Bilaga 4) 

Även städningen har fått bra kritik där bara 11 % av studenterna och 20 % av de anställda som vistas i 

byggnaden ansåg att dem besväras av dam och smuts. (Bilaga 4) Vilket troligen beror på att 

byggnaden är lättstädad med många öppna ytor.  

Det har framgått att akustiken i fikarummet är dålig och det är brist på textilier. (Bilaga 5) Båda dessa 

problem borde gå att lösa genom att införa mer textilier i fikarummet, som både dämpar bullret och 

fyller behovet av mer textiler. Vidare så påpekas det störande larm som låter när dörren in till 

kontorsavdelningen inte stängs korrekt. (Bilaga 5) Detta borde gå att åtgärda med hjälp av starkare 

dörrstängare eller genom att avaktivera larmet. 

Då svarsfrekvensen på enkäten från personalen i O-huset varit förvånansvärt låg 31 % bör inte dessa 

resultat ses som representativa för all personal i O-huset. Däremot var svarsfrekvensen 87 % för 

studenterna och ger därmed en mer representativ bild av studenterna åsikt.  
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Klagomål har även framkommit på trappan mellan foajén och plan två, då trappstegen smalna av 

avsevärt i innekurvan. Detta i kombination med den ljusa ytbeläggningen som gör det svårt att urskilja 

trappstegskanten gör att trappan kan uppfattas som obehaglig. (Bilaga 5) 

4.2 Energiförbrukning 

Energiförbrukningen för uppvärmningen av byggnaden har minskat för varje år från 2003 till 2007. År 

2003 var energiförbrukningen 491 MWh och år 2007 287 MWh. En minskning på 42 %. Även kylan 

har minskat från år 2003 till 2007 med hela 51 %. (Tabell 5) 

Tabell 5 Energirapport från HEM- Halmstad, Energi och Miljö  

År Värme[kWh/m
2
/år] Kyla [kWh/m

2
/år] Fastighetsel[kWh/m

2
/år] 

2002 0 0 Uppgifter saknas 

2003 166 24 Uppgifter saknas 

2004 161 25 Uppgifter saknas 

2005 139 20 Uppgifter saknas 

2006 117 26 Uppgifter saknas 

2007 97 19 77,2 

 

De normalårskorrigerade värdena (Bilaga 8) jämfördes med beräkningar av energiprestanda (Boverket, 

2008). Den normalårskorrigerade energiförbrukningen för 2007 är 208 kWh/m
2 
medan den beräknade 

energiprestanda för energianvändningen är 200 kWh/m
2
. Den normalårskorrigerade elförbrukningen är 

77.2 kWh/m
2
 och den beräknade energiprestanda för elanvändningen är 76 kWh/m

2
. 

Eftersom det kan vara svårt att ställa in alla installationer rätt direkt när byggnaden tas i bruk, tar det 

oftast ett par år för att ”lära känna” byggnaden så att alla installationerna blir rätt inställda. Ju mer 

erfarenhet man får av byggnaden desto lättare är det att ställa in alla installationer till det optimala. 

Lägg även till att fastighetsägaren har ökat intervallet för godkända gränser på temperaturen vilket 

minska energiförbrukningen. Detta kan vara två anledningar till att energiförbrukningen har minskat 

med åren. 

Beräkningar som gjorts i VIP+ med 20°C till 24°C på innetemperaturen dagtid och 20°C till 25°C 

kvällstid blev de normalårskorrigerade värdena på elen, kylan och uppvärmningen (Bilaga 

9)likvärdiga med de som VIP+ beräknade.(Bilaga 6) När temperaturen understiger/överstiger 

gränserna i temperaturintervallen går värmen/kylan igång. Detta innebär att ett bredare intervall leder 

till en minskad energiförbrukning. När beräkning gjordes med de idealiska temperaturerna på 18°C till 

22°C vintertid och 22°C till 24°C sommartid (Warfvinge, 2007) sänktes elförsörjningen med 55 %, 

uppvärmningen sänktes med hela 63 % och fjärrkylan sänktes med 58 %. (Bilaga 7) Sänkningen av 

energiförbrukningen beror främst på det årstidsberoende temperaturintervallet. Det betyder att 

byggnaden inte behöver värmas upp lika mycket vintertid och kylas ner lika mycket sommartid. 

Nu är detta temperaturintervallet årstidsberoende vilket gör att inte onödig kyla och värme kopplas in 

och då ger en minskning av energiförbrukningen. Detta gjordes inte under 2007. 
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Bilaga 1 Sol och belysnings undersökning 

 

          

 

  Rum 

Invändligt  

Solskydd 

Utvändligt  

Solskydd 

Öppningsbart  

Fönster 

Fönster -  

orientering 

   O 202 Kontor Ja, Persienner  Nej Ja, 1 st SO 

   O 214 Kontor Ja, Persienner  Nej Ja, 1 st SV 

   O 241 Datasal Ja, Rullgardin Nej Ja, 1 st SO, NO   

   O 334 Grupprum Ja, Persienner  Ja, Fast solskydd Ja, 1st NV 

   Fikarum Ja, Hänggardiner Ja, Fast solskydd Ja, 4 st + 1 st dörr SO, SV 

 

       

 

          

 

  Rum Glasarea Golvarea 

Allmän -  

belysning 

Arbetsplats - 

belysning 

 

  O 202 Kontor 3,1 10,1 Uppåtriktat Lysrör 

Nedåtriktat Lysrör 

Skrivbordslampa 

 

  O 214 Kontor 3,1 10,9 Uppåtriktat Lysrör 

Nedåtriktat Lysrör 

Skrivbordslampa 

   O 241 Datasal     Uppåtriktat Lysrör Nedåtriktat Lysrör 

   O 334 Grupprum 7,8 10,7 Uppåtriktat Lysrör Nedåtriktat Lysrör 

   Fikarum     Spottlights i Taket Spottlights 

 

        

Bilaga 2 Sammanfattning av intervju med Ingrid Svetoft 
Ingrid Svetoft har arbetat som lärare i O-huset på Högskolan i Halmstad sedan 2005. Hon är mycket 

nöjd med det rådande inomhusklimatet i byggnaden och poängterar att eftersom hon även arbetar i 

andra byggnader inom campus uppmärksammar hon de skillnader som förekommer mellan de olika 

byggnaderna. Hon anser att salarna har bra volym och en bra luftväxling, att de aldrig är för varma 

eller för kalla utan håller en behaglig inomhustemperatur. Hon är även nöjd med materialval och de 

färgsättningar som finns i byggnaden och tycker att det är en bra balans i inredningen. Även om det 

generella intrycket av byggnaden är bra så finns det några saker som kan uppmärksammans till 

exempel anser hon att belysningen i fikarummet kan vara otillräcklig och att solinstrålningen är för 

kraftig i fikarummet under vinterhalvåret, att dörrarna är aningen tunga och att det därför inte känns så 

inbjudande att gå in i vissa rum som det skulle kunna kännas. Samt att foajén har en tendens att bli 

stökig och bullrig när det är utställningar eller andra aktiviteter i den.  
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Bilaga 3 Enkät 
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Bilaga 4 Resultat från enkätundersökning 
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Resultat från personal 
     

 
Arbetsmiljö 

     

     

Ja, ofta Ja ibland Nej, aldrig 

Drag 

    

0 7 10 

För hög rumstemperatur 

  

0 7 10 

Varierande rumstemperatur 

  

4 8 5 

För låg rumstemperatur 

  

10 5 2 

Instängd luft 

   

0 11 6 

Torr luft 

    

1 7 9 

Obehaglig lukt 

   

0 3 14 

Statisk elektricitet som du får stötar av 

 

0 5 12 

Andras tobaksrök 

   

1 1 9 

Buller 

    

4 5 8 

        Belysning som är för svag eller ger bländningar och reflexer 7 6 4 

Damm och smuts 

   

0 2 15 

        

 
Nuvarande besvär 

     

     

Ja, ofta Ja ibland Nej, aldrig 

Trötthet 

    

5 10 2 

Tung i huvudet 

   

2 11 4 

Huvudvärk 

    

2 7 8 

Illamående/yrsel 

   

0 4 12 

Koncentrationssvårigheter 

  

0 9 7 

Klåda, sveda eller irritation i ögonen 

 

1 8 8 

Irriterad, täppt eller rinnande näsa 

 

0 6 11 

Heshet eller halstorrhet 

  

0 6 11 

Hosta 

    

0 5 12 

Torr eller rodnad hud i ansiktet 

  

2 3 12 

Fjällning/klåda i hårbotten/öron 

  

2 0 15 

Torr, kliande, rodnad hud på händerna 

 

1 3 13 

Ont i magen 

   

0 5 12 

        Om jag tror du att detta beror på din arbetsmiljö ? 

   

     

Ja Nej Vet ej 

Trötthet 

    

3 6 5 

Tung i huvudet 

   

4 3 6 

Huvudvärk 

    

3 4 2 

Illamående/yrsel 

   

0 3 4 

Koncentrationssvårigheter 

  

1 3 7 

Klåda, sveda eller irritation i ögonen 

 

5 1 3 

Irriterad, täppt eller rinnande näsa 

 

1 3 3 

Heshet eller halstorrhet 

  

1 1 3 

Hosta 

    

1 2 2 

Torr eller rodnad hud i ansiktet 

  

1 3 4 

Fjällning/klåda i hårbotten/öron 

  

1 4 1 

Torr, kliande, rodnad hud på händerna 

 

0 4 2 

Ont i magen 

   

1 4 3 
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Belysning och 

Ljus 

     

     

Ja, ofta Ja ibland Nej, aldrig 

Belysningen är för svag 

  

8 4 5 

Belysningen bländar 

   

0 4 13 

Belysningen ger störande reflexer 

 

0 5 12 

Solljuset bländar 

   

3 8 6 

Solljuset ger störande reflexer 

  

2 8 7 

        

 
Miljön i skolan  

     

   

Mycket bra Bra  Accseptabelt Dåligt 

Mycket 

dåligt 

Inredning  

  

5 5 6 1 0 

Färgsättning 

 

4 4 7 2 0 

Akustik 

  

3 8 5 1 0 

Städning 

  

10 7 0 0 0 

        

 
Temperaturförhållande 

    

        Besväras du av temperaturen 

  

Ja Ibland Nej 

 i lokalerna? 

  

  8 7 2 

Om problem med temperaturen är det: 

 

      

Alltför kallt på vinterhalvåret 

  

11 2 3 

Alltför kallt på andra tider 

  

6 5 4 

Alltför varmt på sommarhalvåret 

  

3 3 8 

Alltför varmt på andra tider 

  

0 2 11 

Varierande temperatur på vinterhalvåret 

 

3 5 7 

Varierande temperatur på sommarhalvåret 

 

2 5 7 

        

 
Buller 

      

     

Ja Ibland Nej 

Besväras du av buller? 

  

2 6 9 

Om Ja varför? 

      Ventilationen stör 

   

1 2 6 

Buller utifrån (trafik och dylikt) 

  

2 1 6 

Skrapljud från stolar 

   

0 1 8 

Högljudda kollegor 

   

2 3 4 

        

 
Damm och smuts 

     

     

Ja Ibland Nej 

Besväras du av damm och smuts 

 

0 3 13 

Om problem med damm och smuts är det: 

    Allmänstädningen otillräcklig 

  

0 1 3 

Damm och smuts på skåp o dylikt 

 

0 3 1 

Ingen storstädning 

   

0 0 4 

Otillräcklig toalettstädning 

  

0 0 4 
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Luftkvalitet 

     

Vad anser du om luftkvalitén Mycket bra  Bra  Accseptabelt Dåligt 

Mycket 

Dåligt 

i lokalerna i allmänhet? 2 10 4 0 0 

        Upplever du besvär av: 

     

     

Ja, ofta Ja ibland Nej, aldrig 

Instängd luft 

   

3 4 7 

Torr luft 

    

1 7 6 

Obehaglig lukt 

   

0 2 12 

Upplever du att luftkvalitén är: 

     Sämre på måndagsmorgnarna 

  

2 5 6 

Sämre på eftermiddagar 

  

3 5 5 

Sämre vid 

dubbellektion (om student) 

  

2 1 3 

Olika i olika lokaler 

   

5 6 3 
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Resultat från studenter 
     

 
Arbetsmiljö 

     

     

Ja, ofta Ja ibland Nej, aldrig 

Drag 

    

9 11 27 

För hög rumstemperatur 

  

5 10 33 

Varierande rumstemperatur 

  

3 28 17 

För låg rumstemperatur 

  

14 23 11 

Instängd luft 

   

10 24 14 

Torr luft 

    

4 22 26 

Obehaglig lukt 

   

0 3 45 

Statisk elektricitet som du får stötar av 

 

0 5 43 

Andras tobaksrök 

   

1 5 42 

Buller 

    

2 13 30 

        Belysning som är för svag eller ger bländningar och reflexer 4 16 28 

Damm och smuts 

   

2 12 34 

        

 
Nuvarande besvär 

     

     

Ja, ofta Ja ibland Nej, aldrig 

Trötthet 

    

19 25 4 

Tung i huvudet 

   

8 27 13 

Huvudvärk 

    

4 23 21 

Illamående/yrsel 

   

1 12 35 

Koncentrationssvårigheter 

  

5 30 12 

Klåda, sveda eller irritation i ögonen 

 

1 13 34 

Irriterad, täppt eller rinnande näsa 

 

4 23 21 

Heshet eller halstorrhet 

  

0 16 32 

Hosta 

    

1 11 36 

Torr eller rodnad hud i ansiktet 

  

4 7 37 

Fjällning/klåda i hårbotten/öron 

  

0 5 42 

Torr, kliande, rodnad hud på händerna 

 

2 4 42 

Ont i magen 

   

3 10 35 

        Om jag tror du att detta beror på din arbetsmiljö ? 

   

     

Ja Nej Vet ej 

Trötthet 

    

8 22 11 

Tung i huvudet 

   

11 13 10 

Huvudvärk 

    

9 12 4 

Illamående/yrsel 

   

0 9 4 

Koncentrationssvårigheter 

  

12 11 8 

Klåda, sveda eller irritation i ögonen 

 

6 5 2 

Irriterad, täppt eller rinnande näsa 

 

6 13 6 

Heshet eller halstorrhet 

  

3 9 3 

Hosta 

    

0 9 3 

Torr eller rodnad hud i ansiktet 

  

2 4 4 

Fjällning/klåda i hårbotten/öron 

  

0 3 2 

Torr, kliande, rodnad hud på händerna 

 

1 4 2 

Ont i magen 

   

3 7 3 
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Belysning och 

Ljus 

     

     

Ja, ofta Ja ibland Nej, aldrig 

Belysningen är för svag 

  

4 17 27 

Belysningen bländar 

   

0 14 34 

Belysningen ger störande reflexer 

 

1 11 36 

Solljuset bländar 

   

0 14 34 

Solljuset ger störande reflexer 

  

0 11 37 

        

 
Miljön i skolan  

     

   

Mycket bra Bra  Accseptabelt Dåligt 

Mycket 

dåligt 

Inredning  

  

4 18 21 3 0 

Färgsättning 

 

5 23 15 4 0 

Akustik 

  

4 20 21 2 0 

Städning 

  

11 28 8 0 0 

        

 
Temperaturförhållande 

    

        Besväras du av temperaturen 

  

Ja Ibland Nej 

 i lokalerna? 

  

  10 26 11 

Om problem med temperaturen är det: 

 

      

Alltför kallt på vinterhalvåret 

  

21 13 2 

Alltför kallt på andra tider 

  

7 18 10 

Alltför varmt på sommarhalvåret 

  

4 13 18 

Alltför varmt på andra tider 

  

1 9 23 

Varierande temperatur på vinterhalvåret 

 

11 20 7 

Varierande temperatur på sommarhalvåret 

 

5 16 14 

        

 
Buller 

      

     

Ja Ibland Nej 

Besväras du av buller? 

  

2 18 27 

Om Ja varför? 

      Ventilationen stör 

   

2 5 15 

Buller utifrån (trafik och dylikt) 

  

3 5 14 

Skrapljud från stolar 

   

1 2 18 

Högljudda kollegor 

   

6 9 13 

        

 
Damm och smuts 

     

     

Ja Ibland Nej 

Besväras du av damm och smuts 

 

1 4 40 

Om problem med damm och smuts är det: 

    Allmänstädningen otillräcklig 

  

1 1 9 

Damm och smuts på skåp o dylikt 

 

1 2 9 

Ingen storstädning 

   

0 4 7 

Otillräcklig toalettstädning 

  

2 4 6 
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Luftkvalitet 

     

Vad anser du om luftkvalitén Mycket bra  Bra  Accseptabelt Dåligt 

Mycket 

Dåligt 

i lokalerna i allmänhet? 3 21 14 6 1 

        Upplever du besvär av: 

     

     

Ja, ofta Ja ibland Nej, aldrig 

Instängd luft 

   

6 16 22 

Torr luft 

    

6 12 25 

Obehaglig lukt 

   

0 3 40 

Upplever du att luftkvalitén är: 

     Sämre på måndagsmorgnarna 

  

1 8 27 

Sämre på eftermiddagar 

  

6 8 23 

Sämre vid 

dubbellektion (om student) 

  

7 11 22 

Olika i olika lokaler 

   

10 7 21 
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Bilaga 5 Kommentarer från enkät 
 

 Studenter 

 Matos på andra och tredje våningen vid micron. 

 Dålig luft i datasalar (går ej att sitta för länge). 

 Dåliga bänkar i grupprummen 

 I vissa salar är det svårt att nå sittplatserna  

 Ibland dålig luft i föreläsningssalarna  

 Dålig ljudisolering mellan grupprummen 

 Bästa huset på campus (jämfört med N,T,P) 

 Slitna inventarier trots kort livslängd  

 Dålig med stolar i rader (alla måste resa sig om någon skall ut)  

 Jobbigt med långa bänkrader när man skall in/ut 

 Lampor utanför datasalar styrs av rörelsedetektor, jobbigt när man pluggar kvällstid  

 

Personal 

 Störande ljud från larm när inte en larmad dörr stängs korrekt. 

 Störande ljud när studenter går förbi. 

 Instängd luft i O103. 

 Dåligt ljus i salarna. 

 Väldigt mörka korridorer på grund av dåligt ljusinsläpp. 

 Kalla golv, särskilt under vintern. 

 Dålig trappa från våning 2 till våning 3. 

 Akustiken i fikarummen är dålig.  

 För låg temperatur i O316 (konferenslokal). 

 Dålig belysning främst i O340 och O242 

 Brist på textilier överallt. 

 Trappan mellan våning 1 och våning 2 är livsfarlig. 
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Bilaga 6 Resultat från VIP+, årstidsoberoende temperaturgränser 
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Bilaga 7 Resultat VIP+, årstidsberoende temperaturgränser 
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Bilaga 8 Normalårskorregering 

                   Normalårskorrigering 2007 

  

Summa 

kallvatten  

[m
3
] 

Summa 

varmvatten  

[m
3
] 

Energin 

varmvatten  

[kWh] 

EL  

[kWh] 

Kyla  

[kWh] 

Januari 38 19 1212 20000 1690 

Februari 33 16,5 1053 18000 280 

Mars 38 19 1212 19000 590 

April 36 18 1148 19000 1950 

Maj 38 19 1212 20000 2730 

Juni 36 18 1148 17000 10350 

Juli 38 19 1212 16000 4500 

Augusti 38 19 1212 19000 9030 

September 37 18,5 1180 19000 2240 

Oktober 39 19,5 1244 19000 640 

November 37 18,5 1180 19000 550 

December 39 19,5 1244 19000 530 

Totalt 447 223,5 14259 224000 35080 

      

  

Graddagar 

Halmstad 

Normalår 

Halmstad 

Energi 

förbrukning 

[kWh] 

Uppvärmning 

korr.  

[kWh] 

Etot  

[kWh] 

Januarui 415 551 32544 43209 66111 

Feburari 467 496 38413 40798 60131 

Mars 347 460 32192 42675 63477 

April 232 326 23610 33176 55275 

Maj 54 95 15185 26714 50657 

Juni 0 10 9332 9332 37830 

Juli 0 0 12380 12380 34092 

Augusti 13 2 9394 1445 30687 

September 71 87 16425 20126 42547 

Oktober 305 266 27520 24001 44885 

November 412 401 33865 32961 53691 

December 433 500 36068 41649 62423 

Totalt 1867 2147 286928 329960 603299 

      

 

  [kWh] [m
2
] [kWh/m2] 

 

 
EL 224000 2900 77,2 

 

 
Kyla 35080 2900 12,1 

 

 
Uppvärmning 329960 2900 113,8 

 

 
Etot 603299 2900 208,0 

 

      

 

Summa varmvatten = 0,5*kallvatten 

  

      
 

 

Uppvärmning = Energiförbrukning*Normalår/Graddagar 

 

 

Qtot = Uppvärmning kor.+ varmvatten + EL + Kyla 

 

      
 

 

Energi varmvatten = q*1,16*(tvv-Tkv) 

  

 

q = varmvattenförbrukning 50% av kallvatten 

  

 

Tvv = Varmvattentemperatur=65°C 

  

 

Tkv = Kallvattentemperatur=10°C 
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Normalårskorrigering 2006 
  

      
 

  

Summa 

kallvatten  

[m
3
] 

Summa 

varmvatten  

[m
3
] 

Energin 

varmvatten  

[kWh] 

EL  

[kWh] 

Kyla  

[kWh] 
 

Januari 38 19 1212 20000 2410 
 

Februari 33 16,5 1053 18000 3500 
 

Mars 38 19 1212 19000 3500 
 

April 36 18 1148 19000 3290 
 

Maj 38 19 1212 20000 8040 
 

Juni 36 18 1148 17000 12740 
 

Juli 38 19 1212 16000 18050 
 

Augusti 38 19 1212 19000 7010 
 

September 37 18,5 1180 19000 11510 
 

Oktober 39 19,5 1244 19000 2420 
 

November 37 18,5 1180 19000 2370 
 

December 39 19,5 1244 19000 2370 
 

Totalt 447 223,5 14259 224000 77210 
 

      
 

      
 

      
 

  

Graddagar 

Halmstad 

Normalår 

Halmstad 

Energi 

förbrukning 

[kWh] 

Uppvärmning 

korr.  

[kWh] 

Etot  

[kWh] 
 

Januarui 609 551 62245 56317 79939 
 

Feburari 510 496 59400 57769 80322 
 

Mars 606 460 59400 45089 68801 
 

April 343 326 34967 33234 56672 
 

Maj 74 95 22050 28307 57560 
 

Juni 0 10 12920 12920 43808 
 

Juli 0 0 3550 3550 38812 
 

Augusti 0 2 5628 5628 32850 
 

September 0 87 7938 7938 39628 
 

Oktober 159 266 17402 29113 51777 
 

November 315 401 30750 39145 61696 
 

December 341 500 28773 42189 64803 
 

Totalt 1838 2147 345023 403027 718497 
 

      
 

 

  [kWh] [m
2
] [kWh/m

2
] 

 
 

 
EL 224000 2900 77,2 

 
 

 
Kyla 77210 2900 26,6 

 
 

 
Uppvärmning 403027 2900 139,0   

 

 
Etot 718497 2900 247,8 

 
 

      
 

      
 

 

Då vi ej har haft tillgång till vatten och elförbrukningen under 2006 

 

har detta antagigts ha samma värden som under 2007 
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Bilaga 9 Antagande i VIP+ 
Samtliga indata i VIP+ är valda med hjälp av VIP+ manual och i samråd med Gudrun Rundberg. När 

inte några andra uppgifter varit tillgänglig har förinställda värden i VIP+ används. Nedan följer 

förklaring till några val och antagande.   

 Byggnadskonstruktionen är mängdad med hjälp av de ritningar och handlingar som vi haft 

tillgång till, både i elektroniskt och i tryckt format. Samt efter kontakt med Strängbetong som 

givit oss information om konstruktionens uppbyggnad. 

 

 Inga köldbryggor har tagits med i VIP+ beräkningar på grund av att de är försumbara i 

byggnaden. 

 

 Sedumets isolerförmåga har försummats på grund av de varierande egenskaper som taket har 

beroende på rådande klimatförhållande.     

 

 Personenergin är antagen till 3 W/m2 08.00 – 16.00 under måndag till fredag. 

 

 Högsta och lägsta rumstemperaturer är antagna medelvärde med information från HEM som 

grund.  

 

 Luftomsättningarna i byggnaden är beräknade med hjälp av flödesberäkning från ritningar.  

 

 Ventilationsaggregatets ingångsvärden är valda med hjälp av information från HEM och 

aktuell fläktkurva. 

 

 


