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Abstract 
In the University of Halmstad there is a real estate called Fanan 27. This building has several 

indoor climate-related problems such as draught, dry air and noise, according to the students 

who spend most of their time in this particular building. Common symptoms that occur due to 

these problems are headaches, concentration difficulties and tiredness. According to surveys, 

the major part of the participating students is suffering from these discomforts.  

To complement this survey, carbon dioxide levels and temperature have been analyzed in 

different lecture rooms. The results have shown that three out of four classrooms have given 

great values. Further on, key personell have been interviewed to contribute with their 

knowledge about Fanan 27.  

Through analyzes, we have reached some conclusions that could contribute to improved 

indoor climate; sound absorbing screens should be installed in this building and the existing 

ventilation valves should be replaced, to give some examples.   
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Sammanfattning 
Fanan 27 är en byggnad som ingår i högskoleverksamheten i Halmstad. Två delar av denna 

fastighet, hus R och hus S, besitter ett antal inneklimatsrelaterade problem såsom uppkomst 

av drag, torr luft och buller. Flertalet förekommande besvär som uppstår pga. bristande 

inneklimat är bland annat huvudvärk, koncentrationssvårigheter och trötthet. Genom 

omfattande undersökningar har det framkommit att större delen av de studenter som vistas i 

fastigheten Fanan 27 lider av dessa besvär. 

Utöver ovan nämnda undersökning har instrumentmätningar och intervjuer med 

nyckelpersoner såsom leverantör av fjärrvärme & fjärrkyla samt två skyddsombud. Dessa 

kontakter har bidragit med relevant fakta om Fanan 27 beträffande renovering och drift. 

Mätningarna har huvudsakligen gjorts med hänsyn till koldioxidhalter och temperatur. 

Relevanta resultat har erhållits genom att utföra dessa i flertalet salar, både tomma och 

fullsatta. Resultatet har redovisats i överskådliga tabeller för att underlätta analys.  

Dessvärre har inte samtliga salar levt upp till flertalet byggtekniska krav och studenternas 

negativa upplevelser har bekräftats. Maximigränsen för acceptabel koldioxidhalt, 600 ppm, 

har överskridits med det dubbla under mätning av sal S3316. I denna sal påvisades även 

uppkomst av drag. Förutom höga koldioxidnivåer är luften för torr i S-huset, vilket skulle 

kunna förbättras genom en sänkning av inomhustemperaturen. Samtidigt så har beräkningar 

visat att inomhustemperaturen bör anpassas efter årstid. Utifrån dessa erhållna värden och 

observationer har vi framtagit åtgärdsförslag för R- och S-huset. För att eliminera drag kan de 

befintliga donen behöva bytas ut till modeller som är bättre lämpade till det önskade 

luftflödet. Utplacering av mätpunkter som redovisar koldioxidhalter och temperaturer, kan 

bidra till förbättrad luftkvalitet då man håller sig uppdaterad om rådande situationen. För att 

reducera bullernivåerna är det klokt att installera ljudabsorberande skärmar i lärosalarna. Ett 

annat åtgärdsförslag, som även är ekonomiskt, är att tillföra växter som förutom att absorbera 

koldioxid även bidrar till en trevlig arbetsmiljö.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Högskolan i Halmstad har på sitt område en byggnad med fastighetsbeteckning Fanan 27, 

som har ett typiskt undermåligt inomhusklimat. Enligt en av oss utfärdad enkätundersökning 

anser de elever som spenderar sin studietid i de delar av byggnaden som kallas R- och S-huset 

att de har bristande ventilation och stor uppkomst av drag, samtidigt som det är väldigt mörkt 

och dystert i korridorerna och lärosalarna. En pågående renovering bidrar även till stor 

förekomst av buller. Det är av flertalet studier bevisat att studenters prestationsförmåga är 

beroende av inneklimatet. Ett bristfälligt sådant kan bidra till bland annat huvudvärk och 

koncentrationssvårigheter. För högskolan är det av stor betydelse att studenterna uppnår goda 

resultat och det är därför viktigt att studenterna erbjuds en arbetsmiljö som gynnar deras 

inlärning. Med hjälp av intervjuer, instrumentmätningar och analyser är det möjligt att komma 

fram till konkreta åtgärdsförslag, som skulle kunna tillämpas för att förbättra studenternas 

vistelse i denna byggnad på Halmstad Högskola.  

1.2 Syfte & frågeställningar 
Vårt arbete går ut på att analysera en byggnad med bristande inomhusklimat. Denna studie 

kommer lära oss vad som menas med ett bra inomhusklimat och hur man uppnår det. Genom 

enkätundersökningar, intervjuer och litteraturstudier kommer vi erhålla ökad förståelse för 

detta ämne, som sedan kan vara oss till nytta i arbetslivet. 

Våra frågeställningar är således: 

 Vad innebär ett fulländat inomhusklimat och hur uppnås det? 

 Hur ser det rådande inomhusklimatet ut i Fanan 27 och kan konkreta problem påvisas? 

 Hur kan inomhusklimatet med praktiska lösningar förbättras?  

1.3 Avgränsningar 
Då arbetet främst går ut på att utföra en inneklimatsutredning har vi valt att endast förhålla oss 

till ventilation, kyla och värme. Vi har valt att inte fördjupa oss i bullret då dess uppkomst är 

kopplad till den pågående renoveringen av byggnaden, och är således ett tillfälligt problem. 

Det är enbart delarna R- och S-huset av fastigheten Fanan 27 vi har valt att fördjupa oss i. Vi 

kommer inte gå in på de ekonomiska faktorerna gällande våra åtgärdsförslag. 
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1.4 Nomenklatur  
I figur 1.1 visas hur luften rör sig i ett FTX-system. Här 

förklaras de olika benämningarna som förekommer i figuren, 

och som kommer upprepas i rapporten:
1
 

Allmänventilation: Ventilation är till för att rena 

luftföroreningarna från människor, byggmaterial mm. 

Uteluft: Luft som kommer från det fria. 

Tilluft: Är den luft som kommer in i rummet.  

Cirkulationsluft: Det är luft som cirkulerar inne i rummet 

eller frånluft som återförs till samma rum som den hämtas från 

Överluft: Luft som förflyttas från ett rum till ett annat 

Rumsluft/Inneluft: Luften som befinner sig i rummet 

Frånluft: Luft som avlägsnas från rummet 

Avluft: Frånluft som lämnar byggnaden  

 

1.4 Disposition 
Inledningsvis kommer vi beskriva de olika faktorer som ingår under inomhusklimat, såsom 

ventilation, värme, kyla. Därefter redovisar vi intervjuer med olika skyddsombud samt 

leverantören av fjärrkyla och fjärrvärme. Sedan följer resultaten av de mätningar av koldioxid 

och temperatur som vi genomfört i byggnaden under pågående föreläsningar. Avslutningsvis 

diskuterar och analyserar vi vårt resultat och ger förslag på åtgärder.  

  

                                                           
1
 http://www.av.se/teman/ventilation/ordlista/ 2014-02-28 

Figur 1.1: FTX-system 
http://www.av.se/teman/ventilation/ordlista/ 
(2014-02-28) 
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2 Förstudie om det rådande inneklimatet 
Resultatet av en förstudie i form av en enkät har visat att de studenter som vistas i fastigheten 

Fanan 27 på Halmstad Högskola är missnöjda med dess rådande inneklimat. De faktorer som 

inkluderas är belysning, temperaturförhållanden, buller, ventilation, värme och kyla.
2
 Under 

den pågående renoveringen av denna byggnad har nya kontor byggts åt lärarna. Det är främst 

personalen renoveringen ska gynna. Den enda åtgärd som gjorts i lärosalarna är att man målat 

om dem. Stora delar av R- och S-huset har uppfattats som mörka och dystra. Därför har man 

valt att måla korridorerna i en ljusreflekterande färg samt satsat stort på belysningen.
3
  

Högskolan i Halmstad har beslutat att skära ner på sina omkostnader och säger nu upp 

kontraktet för några delar av Fanan 27. Resultatet av detta är att de elever som främst hållit till 

i den del av byggnaden som kallas S-huset nu förflyttas till R. De lärare som haft sina kontor i 

S-huset har blivit förflyttade till R-huset. Fler platser att studera på har anordnats i 

korridorerna, men då elevantalet blivit större kan risken finnas att många lokaler används för 

fler än de är avsedda för.
4
 När lokalerna förtätas finns risken att luften blir sämre då man ofta 

inte justerar ventilationen efter den ökade aktiviteten. Underhåll av ventilationssystemet sköts 

ofta dåligt i skolor, vilket får följden att t.ex. ventilationsdon får försämrad funktion. Dålig 

luftkvalitet kan i sin tur bidra till astma- och allergibesvär.
5
  

Inomhusmiljön påverkar människans välbefinnande och det är följaktligen viktigt att denna 

uppfyller de krav som ställs. Om så inte är fallet kan de som vistas regelbundet i byggnaden få 

besvär såsom huvudvärk, illamående och koncentrationssvårigheter. Studenternas 

inlärningsförmåga riskerar med andra ord att försämras drastiskt om de inte erbjuds en god 

arbetsmiljö. Ett bra inomhusklimat gynnar alltså studenternas produktivitet. 
6
 

  

                                                           
2
 Förundersökning  

3
 Intervju med skyddsombud 1 2014-01-29 

4
 Ibid 

5
 Granstedt, Annika. 2008. Dålig miljö i många skolor. Allergia 

6
 http://www.ncc.se/sv/Lokaler/Future-Today/?entry-id=66297949951123035 2014-02-07 
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3 Metod och genomförande 

3.1 Förstudie  
Vi inledde vårt arbete med att genomföra en förstudie där studenter i R- och S-huset fick 

besvara en enkät om det rådande inneklimatet. Med hjälp av denna kunde vi bilda oss en 

uppfattning om det rådande inneklimatet samt dess problem. I samband med förstudien 

intervjuade vi ett skyddsombud som tjänstgjort i byggnaden för att få en mer detaljrik 

beskrivning av den rådande renoveringen. 

3.2 Litteraturstudie 

I vår litteraturstudie läste vi in oss på inomhusklimat; hur uppnår man det bästa möjliga och 

hur löser man eventuella problem? Vi valde att förklara vanliga begrepp som ofta nämns i 

samband med detta. Därefter följer en beskrivning av R- och S-husets utseende och historia 

samt resultatet av de intervjuer vi gjort med bland annat Halmstad Energi & Miljö (HEM), 

som har hand om byggnadens drift. 

3.3 Enkätundersökning 
En enkät tryckt i 100 examplar besvarades av totalt 71 studenter som vistas i R- och S-huset. 

Denna undersökning behandlade hur studenterna upplever inomhusklimatet i byggnaden. Vi 

har sedan sammanställt resultatet och analyserat det i vår diskussionsdel. Genom denna 

undersökning kunde vi lokalisera var de största problemen i byggnaden finns, och vad 

studenterna själva ville få åtgärdat. 

3.4 Instrumentmätningar 
Under flertalet tillfällen har vi utfört mätningar av koldioxidhalt och temperaturer på flertalet 

våningar i byggnaden. Resultatet av dessa har vi sammanställt i tabeller och diagram. 

Mätningarna är utförda under pågående föreläsningar och vi har fortsatt mäta efter avslutad 

lektion för att se hur koldioxidhalten återgår till normala värden vid tom sal.  

3.5 Intervjuer 
Vi har intervjuat två av skolans skyddsombud, som haft hand om R- och S-huset. De har 

kunnat ge oss information om hur Högskolan tar hand om arbetsmiljön samt inneklimatet. Ett 

besök i kontrollrummet på Halmstad Energi & Miljö gav oss konkreta fakta om hur värme- 

och ventilationssystemet fungerar i den aktuella byggnaden. 
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4 Inneklimat 
Inneklimat kan beskrivas som hur människan påverkas av omgivningens olika faktorer som 

bland annat beror på olika tekniska installationer. Människor upplever klimatet på olika sätt 

beroende på klädsel, aktivitet, ålder, kön etc. De faktorer som har en inverkan på hur 

människan upplever inneklimatet är:
7
 

 Termiska 

 Hygieniska 

 Ljus 

 Ljud 

4.1 Termisk komfort 
Termisk komfort är ett tillstånd där en person är helt nöjd med temperaturen i rummet. 

Personen vill varken ha det varmare eller kallare. Det är omöjligt att uppnå en termisk 

komfort där alla kan vara helt nöjda med inneklimatet då vi människor upplever temperaturer 

olika. Det är två faktorer som beskriver hur vi påverkas av inneklimatet:
8
 

Personberoende: 

 Klädsel 

 Aktivitet  

Omgivningen: 

 Luftens temperatur 

 Luftens hastighet (drag) 

 Omgivande ytors temperatur 

 Luftens fuktighet 

4.1.1 Lufttemperatur 

I dagens skolor är det vanligt med ett bristande termiskt klimat. Problemen är ofta att det är 

för kallt, för varmt eller för stor uppkomst av drag. Det är viktigt att man håller en jämn 

temperatur i lokalerna då människan är känslig för små temperaturavvikelser.
9
 Under vintertid 

brukar lufttemperaturen inomhus vara mellan 18-22 °C och på sommaren ligger det mellan 

22-25 °C.
10

  

4.1.2 Värme 

För hög temperatur inomhus förekommer oftast under sommaren då temperaturen många 

gånger är högre än resten av året. Det kan också bero på direkt solinstrålning samt 

soluppvärmda byggnader. Otillräcklig ventilation kan även vara en anledning.
11

 Människorna 

som påverkas av för varm luft i lokalerna kan få besvär som t.ex. hudrodnad, huvudvärk samt 

                                                           
7
 Warfvinge, Catarina och Dahlblom, Mats. 2010. Projektering av VVS-installationer. Sid 1:1  

8
 Warfvinge, Catarina och Dahlblom, Mats. 2010. Projektering av VVS-installationer. Sid 1:2  

9
 http://www.av.se/teman/ventilation/skolor_kontor/temperaturer_drag/ 2014-02-07 

10
 Warfvinge, Catarina och Dahlblom, Mats. 2010. Projektering av VVS-installationer. Sid 1:4  

11
 http://www.av.se/teman/temperatur_klimat/varme/ 2014-02-07 
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illamående. Torr luft i byggnaden är något som också kan påverka hälsan. Enligt 

Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren en skyldighet att åtgärda alla hälsoproblem som 

förekommer på arbetsplatsen. Detta gäller både tillfälliga och långsiktiga åtgärder.
12

  

4.1.3 Kyla 

Normalt uppkommer problem med kyla under vinterhalvåret. Anledningen kan även vara 

otillräcklig isolering eller brister i byggnadens värmesystem. Av ekonomiska skäl 

dimensioneras inte värmesystemet efter de mest extrema utomhustemperaturerna på året.
13

  

I Arbetsmiljölagen, 30 § skriver de: ”För arbete året om i regel ska ha värmeinstallationer. I 

kommentarerna till paragrafen anges att värmeinstallationen bör beräknas så att den normalt 

har kapacitet för att hålla en lufttemperatur om minst +20°C i vistelsezonen, för stillasittande 

arbete som är fysiskt mindre ansträngande”
14

  

4.1.4 Komfortkyla 

Komfortkyla används för att sänka temperaturen i byggnaden för människans trevnad.
15

 

Kylbehovet är lika med det värmeöverskott som måste ledas bort från byggnaden för att 

inomhustemperaturen ska sänkas till optimal nivå.
16

 

För att göra luften svalare avleds värmen från denna, och sedan vidare ut ur rummet. Ett 

kylmedium tar till sig värmen och gör därmed luften svalare. Detta möjliggörs genom att 

kylmediets tryck regleras med hjälp av en kompressor.
17

 

Kylmediet ändrar form beroende på vilket tryck det utsätts för. Vid högt och lågt tryck är det 

en vätska respektive gas. När det går från högt till lågt tryck tas värme upp. En 

luftkonditioneringsapparat fungerar som motsatsen till en värmepump. En värmepump kan 

dock användas till att kyla rummet, men är man enbart i behov av kyla är luftkonditionering 

ett mer ekonomiskt alternativ.
18

 Det förekommer tre olika former av komfortkyla:
19

 

 Luftburen kyla 

 Vattenburen kyla 

 Kombinerade system 

Luftburen kyla finns i två former; CAV och VAV. CAV innebär ett konstant luftflöde men 

varierande tilluftstemperatur. Variabelt luftflöde, VAV, innebär då att tilluftsflödet inte är 

konstant utan varieras vid behov. Dock så hålls tilluftstemperaturen till densamma, eller 

bestäms av den rådande utomhustemperaturen.
20

  

                                                           
12

 http://www.av.se/teman/temperatur_klimat/varme/atgarder/ 2014-02-07 
13

 http://www.av.se/teman/temperatur_klimat/kyla/kallt_inomhus/ 2014-02-07 
14

 http://www.av.se/teman/temperatur_klimat/kyla/arbetsmiljoregler/ 2014-02-07 
15

 http://energihandbok.se/x/a/i/10669/Komfortkyla.html  2014-05-07 
16

 http://www.energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/kyla.pdf  2014-05-07 
17 http://www.luft-konditionering.se/ 2014-02-27 
18

 Ibid 
19

 http://www.enig.se/energiinformation/stoedprocesser/uppvaermning-och-komfortkyla/ 2014-05-07 
20

 Ibid  
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4.1.5 Fjärrvärme 

Fjärrvärmesystemet består av centrala pannor som värmer upp vatten, som i sin tur pumpas ut 

till byggnaderna som är uppbundna till nätet. I samtliga byggnader finns en värmeväxlare som 

värmer upp det vatten som cirkulerar i radiatorerna samt tappvattnet.
21

 Vattnet håller en 

temperatur på 70-120 °C. Under sin färd tillbaka till fjärrvärmecentralen kan det avkylda 

vattnet även värma upp trottoarer och förhindra isbildning på dessa. Fjärrvärmen utvinns till 

stor del av förnybara energikällor.
22

  

4.1.6 Fjärrkyla 

 

Figur 4.1 Fjärrkyleanläggning http://www.hem.se/sv/fjarrkyla/om-fjarrkyla 2014-05-07 

En central kylanläggning levererar kyla till byggnaden. I fjärrkylenätet finns kallt vatten som 

används för att kyla ned den rumsluften. Därefter förs vattnet tillbaka till 

produktionsanläggningen för att återigen kylas. I figur 4.1 visas hur en fjärrkyleanläggning 

fungerar. Fjärrkyla är ett miljövänligt val som bland annat tar till vara på spillvärmen från 

olika industrier. Användningen av fjärrkyla i Halmstad minskar koldioxidutsläppen med 5000 

ton/år och elförbrukningen minskar med 6 GWh/år. Här produceras fjärrkylan på fyra sätt: 

kyla från kompressorkylmaskin, frikyla från vattnet i Nissan, absorptionskyla samt frikyla i 

samband med att kall uteluft kyler vatten i ett kyltorn.
23

  

  

                                                           
21

 http://www.hem.se/sv/fjarrvarme-2/om-fjarrvarme  2014-05-07  
22

 http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/Sa-funkar-fjarrvarme/ 2014-05-07 
23

 http://www.hem.se/sv/fjarrkyla/om-fjarrkyla   2014-05-07 
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Figur 4.1  
Bästa Inneklimat till lägsta energikostnad: av Jan Forslund och 

Gunnel Forslund (2014-03-27) 

4.1.7 Drag  

Drag är en luftström som ofta upplevs obehaglig. Drag upplevs ofta som en lokal nedkylning 

av kroppen. Luftströmmar kommer från t.ex. fönster, väggar, kalla golv eller från 

ventilationssystemet. Enligt AFS 2009:02 (20 §), ”Drag ska undvikas. Tilluft ska tillföras så 

att inte besvärande drag uppstår”
24

. Drag kan påverka oss människor genom nackspärr, 

ögonirritation och muskelbesvär. Enligt AFS 2009:02 (Till 29 §) ”bör 

uppvärmningsanordningen placeras så att kallras från fönster eller liknande undvikas”
25

. Man 

ser tydligt i figur 4.1 nedan vad som händer om lufthastigheten är för hög. Om det är för kallt 

i rummet ser man att luften inte klarar av att spridas ut i hela rummet. Detta kan leda till att 

luften i rummet blir undermålig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Man brukar känna besvär när luftens medelhastighet överstiger 0,15 m/s. Samtidigt ska den 

operativa temperaturen vara mellan 20-24 °C. Det finns tre stora orsaker till luftrörelse i ett 

rum och de är:
26

 

 Luftstrålar från tilluftsdon eller uteluftsventiler 

 Kallras vid kalla ytor, t.ex. fönster 

 Otätheter i byggnadens klimatskal 

4.1.8 Falskt drag 

När man befinner sig nära en kall yta, t.ex. ett fönster, strålar kroppsvärmen mot den lägre 

temperaturen. Detta medför att det blir en lokal avkylning av kroppen. Fenomenet kallas för 

falskt drag.
27

 

4.1.9 Clo-och met-värden  

Vid bedömning av det termiska inneklimatet tas personernas beklädnad i beaktning. För att 

göra detta används kläders värmeisolerande förmåga, clo, som motsvarar 0,155 Km
2
/W. 

Preciseringen av 1 clo är en person som vid stillasittande aktivitet, vars klädsel erfar termisk 

                                                           
24

 http://www.av.se/teman/temperatur_klimat/kyla/arbetsmiljoregler/ 2014-02-07 
25

 Ibid  
26

 Warfvinge, Catarina och Dahlblom, Mats. 2010. Projektering av VVS-installationer. Sid 1:6–1:7  
27

 http://www.energilotsen.nu/energilotsen/kap_2_energilotsen.pdf 2014-05-06 
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komfort vid en operativ temperatur på 20 °C.
28

 Tillsammans med clo har 

ämnesomsättningsvärde (met) ett stort inflytande på den termiska komforten.
29

 I tabell 4.1 och 

4.2 nedan ges några clo-värden för olika sorters klädsel, samt ämnesomsättningsgrad för olika 

aktiviteter. 

Ämnesomsättningsvärden vid olika aktiviteter (met) 

Aktivitet  W/m
2
 met 

Vilande  46 0,8 

Sittande i lugn och ro 58 1,0 

Stående, avslappnad 70 1,2 

Stillasittande aktivitet 70 1,2 

(kontor, hem, skola, lab.) 

Lätt aktivitet stående 93 1,6 

(lab, och lätt industri) 

 

Tabell 4.2 met-värden för olika aktiviteter. Kompendium för kursen Teknisk drift och innemiljö 
av Ulf Norling 

 

Termiska motståndvid olika typer av klädstilar (clo) 

 

Klädesplagg  m
2 0

C/W clo 

Sommar 

Typisk tropisk klädstil 0,045 0,3 

Shorts, skjorta med kort 

arm, sandaler  

Typisk sommarstil 0,08 0,5 

Lätta långbyxor, skjorta 

med kort arm, skor 

Lätt arbetsklädsel 0,11 0,7 

Långarbad skjorta i  

Bomull, arbetsbyxor, 

Skor 

 

Tabell 4.3 clo-värden för olika klädesplagg. Kompendium för kursen Teknisk drift och 

innemiljö av Ulf Norling 

4.1.10 Operativ temperatur 

Trots att lufttemperaturen i ett rum är hög kan den uppfattas kall om det finns kyliga ytor i 

rummet såsom väggar och golv. För att beskriva hur människan påverkas av omgivande ytor 

använder man sig utav operativ temperatur, ett begrepp som beskriver inverkan av 

lufttemperaturen och värmestrålningen mellan människan och ytor i närheten. När man 

använder sig av operativ temperatur brukar man beräkna medelvärdet av luftens temperatur 

och den omgivande temperaturen. Den operativa temperaturen beskriver komforten bättre än 

                                                           
28

 Warfvinge, Catarina och Dahlblom, Mats. 2010. Projektering av VVS-installationer. Sid 1:2 
29

 Norling, Ulf. 2003. Kompendium för kursen Teknisk drift och innemiljö. Sid. 3:8 

Klädesplagg  m
2 0

C/W clo 
Vinter 

Typisk vinterklädstil 0,16 1,0 

Långarmad skjorta,  

byxor, kavaj, tröja, 

skor 

kraftig vinterklädstil 0,23 1,5 

bomullsunderkläder med 

långa ben, kostym, ylle- 

sockor med skor  
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lufttemperaturen då man tar större hänsyn till omgivande ytor, vilket man inte gör när man 

mäter lufttemperaturen.
30

   

Vid kravformulering av det termiska klimatet måste ett målvärde för den operativa 

temperaturen bestämmas. Vidare ska även ett förväntat temperaturintervall i lokalen baserat 

på brukarnas aktivitet (met) och klädsel (clo) fastställas, vilka behandlades under tidigare 

rubrik. Utifrån dessa faktorer och figur 4.2 bestäms ett lämpligt intervall för den operativa 

temperaturen.
31

 

 

Figur 4.2 Målvärde för den operativa temperaturen som funktion av  

Fysisk aktivitet (met) och klädsel (clo).  R1 - Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav. EMTF Förlag AB 2013 

 

4.1.11 Luftfuktighet 

Luftfuktighet, eller relativ ånghalt som det också kallas, påverkar 

fuktinnehållet i byggnadens olika komponenter beroende på materialets 

emissioner, beständighet etc. Luft innehåller alltid en viss mängd 

vattenånga. Mängden vattenånga beror helt på luftens temperatur. När 

luften är varm finns det mer vattenånga i rummet. Under vinterhalvåret 

är den relativa ånghalten inomhus mestadels låg medan den är högre på 

sommarhalvåret.  Det är svårt att hålla en jämn luftfuktighet i byggnaden 

året runt. Den relativa ånghalten inomhus bör ligga runt 40 % vid 

innetemperaturen 20 °C. Om man skulle ha en relativ ånghalt över 50 % 

ökar risken för spridning av kvalster.
32

 

För att underlätta värme- och kylberäkningar har Mollierdiagrammet, 

som finns att beskåda i figur 4.3 tagits fram. Detta diagrams syfte är att 

bekräfta specifika egenskaper hos luft och för att kunna beräkna 

eventuella tillståndsförändringar hos den.
33

  

                                                           
30

 Warfvinge, Catarina och Dahlblom, Mats. 2010. Projektering av VVS-installationer. Sid 1:5  
31

 R1 - Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav. EMTF Förlag AB 2013 
32

 Petersson, Bengt-Åke. 2001. Tillämpad Byggnadsfysik. Sid 48 2014-03-07 
33

 Warfvinge, Catarina och Dahlblom, Mats. 2010. Projektering av VVS-installationer. Sid 1:33 

Figur 4.3 Mollierdiagram. Projektering 

av VVS-installationer av Catarina 

Warfvinge & Mats Dahlblom 
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4.2 Ljus och ljud 

4.2.1 Ljus 

Tillfredsställande ljusförhållanden innebär att ljusstyrkan är tillräcklig, rätt luminans (ljushet) 

är uppnådd och inga störande reflexer eller bländningar uppträder. Vid utformning av rum är 

det viktigt att sträva efter att få tillgång till direkt dagsljus. BBR råder till att fönstren uppnår 

en total yta som är minst 10 % av golvarean i rummet. Ifall mängden dagsljus inte är 

tillräcklig ställs höga krav på belysningen i rummet. Extra omsorg bör läggas på ljusets 

kvalitet och utbredning. Man bör undvika punktbelysning i större lokaler och istället använda 

lysrör med stor räckvidd.
34

  

4.2.2 Ljud 

I en byggnad reflekteras ljudet mot väggar, tak och golv. Detta förstärker ljudet men bidrar 

även till att ljudet kan leva kvar i rummet. Fenomenet kallas efterklang. Man strävar efter att 

minska denna så mycket som möjligt. En lång efterklangstid kan bidra till negativ 

ljudupplevelse då denna försämrar förmågan att uppfatta ljud korrekt, eftersom tidigare ljud 

finns kvar i rummet i form av ekon.
35

  

Efterklangstiden kan reduceras genom att förse tak och väggar med ljudabsorberande 

material. Även gardiner besitter dessa egenskaper men är dock inte speciellt effektiva i detta 

syfte. Tjockleken hos ljudabsorbenten spelar roll; ju lägre frekvenser man vill absorbera desto 

tjockare måste materialet vara.
36

  

4.3 Föroreningar  

4.3.1 Organiskt damm 

Organiskt damm är så kallade fasta ämnen. Det kan då vara partiklar, damm och sot. Dammet 

som finns inomhus består främst av partiklar och fibrer. Partiklarna kan då innehålla bakterier, 

virus, fiber mm. Föroreningarna inomhus kommer framförallt från oss människor men även 

utifrån och då kommer de från avgaser och emissioner. Det är viktigt att man håller ett bra 

luftflöde i lokalerna i skolan så att luftkvaliteten bibehålls. Viktigt är också att man använder 

sig av filter i ventilationssystemet så att man håller ute föroreningarna. Det har visats att man 

får en minskad sjukfrånvaro om man håller god luftkvalitet i skolan.
37

 Partiklar kommer i 

olika storlekar, de kan vara allt från millimetrar till en miljondels millimeter. Hur människan 

påverkas av partiklarna beror på mängden, storleken samt förekomsten av hälsofarliga ämnen 

i partikeln.
38

 I samband med dåliga städrutiner blir effekterna av detta att damm bildas i större 

mängder, vilket i sin tur påverkar eleverna som vistas i skolan.
39

 Att andas in organiskt damm 

kan ge symptom som feber, hosta samt led- och muskelvärk. Det kan även ge kroniska 

                                                           
34

 Warfvinge, Catarina och Dahlblom, Mats. 2010. Projektering av VVS-installationer. Sid 1:38–1:39  
35

 http://www.av.se/teman/buller/forebygg/ljud_utomhus_inomhus.aspx 2014-03-24 
36

 ibid 
37

 Farr, Camfil. 2009. Filterskolan: camfil FARR 2014-05-02 
38

 http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/luftkvalitet/ 
2014-05-02 
39

 http://allergiiskolan.se/ 2014-02-17 
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sjukdomar på andningsorganen som t.ex. astma.
40

 Det är viktigt att man håller skolan 

välstädad då det finns personer som är känsliga för t.ex. damm. Det är känt att städkvaliteten 

är dålig i skolor så det är viktigt att utforma lokalerna så att de blir lättstädade.
41

      

4.3.2 Bakterier  

Bakterier finns överallt runtomkring oss. En bakterie som är vanlig i byggnader är 

endotoxiner som är delar från döda bakterier. Endotoxiner finns i en viss mängd i 

cellväggarna hos gramnegativa bakterier. När dessa bakterier dör kan endotoxiner avskiljas 

som sedan blir kvar en tid innan de bryts ner. Gramnegativa bakterier kan man hitta i t.ex. 

avloppsvatten. De kan bildas i vattenbehållare som inte hålls rena regelbundet. Endotoxiner 

förekommer även i torrare miljöer, t.ex. i organiskt damm. Då bakterien tagit sig in i 

människokroppen kan vi uppvisa symptom såsom feber, rethosta och muskelvärk.
42

    

4.3.3 Koldioxid  

Det sägs att det inte finns någon direkt konstaterande på vad bra luftkvalitet är, då upplevelsen 

av den är individuell. Dock brukar koldioxidhalten användas som en indikator på att luften är 

tillräckligt bra i de rum där vi människor är huvudkällan till förorening.
43

 Man använder även 

koldioxidhalt som en indikator på ventilationsgraden. I klassrum brukar man vilja ha en 

koldioxidhalt under 1000 ppm. Denna gräns ses inte som ett krav utan mer som en riktlinje. 

För att hålla halten under 1000 ppm fordras ett tilluftsflöde mellan 7-8 l/s/person. Det är 

viktigt att ha tillräcklig ventilation där människorna vistas så att koldioxidhalten inte ökar.
44

  

Utomhusluften har en koldioxidhalt på 300-400 ppm. Om koldioxidhalten inte överstiger 600 

ppm i vistelsezonen kan man påstå att ventilationen är mycket god. Om ventilationen inte når 

upp till en bra standard kan dessa värden stiga snabbt uppemot 2500 ppm. I tester man gjort 

angående hur koldioxidhalten påverkar prestationsförmågan visar det sig att vid stigande 

koldioxidhalt minskas prestationsförmågan snabbt. Redan vid 1000 ppm uppvisades ett 

försämrat resultat. Därför har man som riktlinje att inte låta koldioxidhalten överstiga 1000 

ppm för att värna om elevernas prestationsförmåga. Det är enkelt att reglera koldioxidhalten i 

lokalerna under sommarhalvåret. Det räcker endast med att man öppnar ett fönster så sjunker 

halterna.
45

   

4.3.4 Allergen 

Man brukar definiera allergener som ett samlingsnamn för ämnen som orsakar allergier. Det 

kan t.ex. vara djur, kvalster och mikroorganismer, kemikalier och tobaksrök. Dessa bär med 

sig partiklar som kan vara luftburna under en längre tid. Man brukar lägga stor vikt på 

ventilationen för att minska halterna av dessa partiklar i luften.
46

 Det är viktigt att tänka på att 

arbetsmiljön ska vara behaglig så att en person inte utvecklar allergi i arbetet. Astma- och 

                                                           
40

 http://www.av.se/Aktuellt/kunskapsoversikt/organiskt_damm/ 2014-02-17 
41

 http://astmaoallergiforbundet.se/vad-gor-vi/den-fysiska-arbetsmiljon/ 2014-02-17 
42

 http://www.av.se/teman/mikrobiologiska/dokument/endotoxiner.aspx 2014-02-17 
43

 http://www.av.se/fragorochsvar/150.aspx 2014-02-17 
44

 http://www.av.se/teman/ventilation/skolor kontor/koldioxid/b 2014-02-17 
45

http://www.mittvaeder.se/se/home/vaeder/vaedernyheter/news/ch/bb73f928fe5fd51d9901fa254db9bb47/
article/hoega_koldioxidhalter_paaverkar_koncentrationsfoermaagan.html 2014-02-17 
46

 http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/luftkvalitet/ 
2014-02-17 
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allergiförbundet har tagit fram ett verktyg som kallas för Allergironden som är till för skolor 

för att identifiera olika risker samt även ger förslag till åtgärder.
47

   

Det har visat sig att allergierna bland barn i Sverige har ökat. Det är så mycket som vart tredje 

barn som har någon form av allergi. Trots att allergi är en del av vardagen för vissa barn så 

saknar skolorna ett allmänt förebyggande allergiarbete. Bristerna finns i allt från 

inomhusmiljön till anpassning av mat och undervisningar. Allergirondens syfte är att hjälpa 

till att få en starkare arbetsmiljö och mindre sjukfrånvaro.
48

    

Nu när energibehovet ligger i fokus i nybyggnation samt renoveringar blir personer med 

allergi och annan överkänslighet sidosatta. Energihushållning har gett problem med 

inomhusmiljön, detta kan medföra risker för dessa personer. Exempel som framkommit är 

tätning av hus utan förbättrad ventilation, avstängd ventilation under natten samt 

återluftsystem där gammal luft återanvänds. Dessa problem gör att luften inte hålls tillräckligt 

ren för dem med astma. Den smutsiga luften cirkulerar i rummet utan att någon ny luft 

tillsätts.
49

  

För att förebygga dessa problem vill Astma- och allergiförbundet höja kraven på 

energihushållningen. De önskar att följande punkter uppfylls:
50

 

 Tydliga krav på hur god inomhusmiljö ska säkerställas vid energieffektivisering - 

alternativt hänvisning till andra avsnitt i byggreglerna där detta finns med  

 För att undvika risker bör det krävas att energirådgivare, byggare m.fl. har kunskap 

om vilka energieffektiviseringsåtgärder som kan ha negativ inverkan på 

inomhusmiljön  

 Hälsokonsekvensbeskrivningar om hur inomhusmiljön kan påverkas när man inför 

olika energieffektiviseringsåtgärder och hur risker undviks.  

 Skötselkrav för mekaniska ventilationssystem och krav på hur uppföljning av 

inomhusluftens kvalitet ska ske  

  

                                                           
47

 http://astmaoallergiforbundet.se/vad-gor-vi/den-fysiska-arbetsmiljon/ 2014-02-17 
48

 http://www.allergironden.se/information 2014-02-17 
49

 http://news.cision.com/se/astma--och-allergiforbundet/r/skarpta-krav-pa-energihushallning-riskerar-
manniskors-halsa,c536984 2014-02-18  
50

 Ibid  
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5 Ventilation och värmesystem 

5.1 Olika typer av don 

5.1.1 Tilluftsdon 

Det finns flera exempel på tilluftsdon lämpade för lokaler, såsom tilluftsdon med galler, dysor 

och koner. I de tre figurerna nedan illustreras dessa. 

 

 

 

 

 

 

 

Som figur 5.1 och 5.3 visar är en låda ansluten till donen. Det är en anslutningslåda som 

jämnar ut lufthastigheten så att tilluftsstrålen blir kontrollerbar. Det finns även ett spjäll i 

lådan som justerar ventilationsflödet.
51

 

5.1.2 Takplacerade tilluftsdon 

Ett don som är placerat i taket sprider tilluften ut i rummet. Luften följer takytan och styrs 

sedan nedåt vid mellanväggarna. Med takplacerade don minskas risken för drag då luften 

fördelas på en stor yta, samt att luftströmmarnas nedåtriktade 

rörelse landar utanför vistelsezonen. Viktigt att tänka på är att man 

inte placerar två eller flera tilluftsdon i taket för nära varandra. 

Luftstrålarna kan då krocka med varandra och bilda drag i 

vistelsezonen. Det är dock möjligt att rikta luftstrålarna med 

dagens tilluftsdon.
52

 I figur 5.4 kan man se hur luften rör sig i 

rummet innan den åker ut i frånluftsdonen i väggen eller taket.    

 

 

 

  

                                                           
51

 Warfvinge, Catarina och Dahlblom, Mats. 2010. Projektering av VVS-installationer. Sid 2:18–2:28 
52

 Ibid  

Figur 5.1: Dysdon och 

sitter i taket 
http://www.klimatbyran.se/
web/DRT-TK.aspx (2014-03-07) 

Figur 5.2: Galler och 

sitter i väggen 
http://www.klimatbyran.se/
web/DSK.aspx (2014-03-07) 

Figur 5.3: Koner och 

sitter i taket 
http://www.klimatbyran.se
/web/RA-TK.aspx (2014-03-07) 

Figur 5.4: Bästa Inneklimat till lägsta 

energikostnad: av Jan Forslund och Gunnel 
Forslund (2014-03-27) 
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5.1.3 Golvdon 

Golvdon tillför tilluft i rummet med en låg hastighet som ”rinner” ut längs golvet med en 

temperatur som är ca 2-3 grader lägre än rumstemperaturen. Temperaturen vid golvet ökar 

successivt med stigande luftströmmen. I figur 5.5 och 5.6 ser man hur luften rör sig från 

golvdonen upp till frånluften. När luften kommer från donet är temperaturen något svalare än 

rumsluften i sig. Luften stiger med värmekällor som människor och datorer.
53

    

 

 

5.1.4 Frånluftsdon 

Placeringen och antalet frånluftsdon i en byggnad eller rum beror helt på luftflödets storlek. 

Man brukar ha fler tilluftsdon än frånluftsdon. Detta har inget med dragsynpunkten att göra då 

frånluftsdonet inte har någon påverkan på lufthastighetsfördelningen i rummet.  Enda gången 

drag kan uppstå är när frånluftsflödet är alldeles för stort runt en frånluftsöppning. Detta 

uppstår då bara vid huvar ovanför spishällar, men detta är inte vanligt. Syftet med ett 

frånluftsdon är att det ska få bort så mycket partiklar, värme, gaser och lukt som möjligt. 

Därför bör man placera ett frånluftsdon så att det får en så stor inverkan på luftkvaliteten som 

möjligt och att det lätt kan föra bort den gamla luften från rummet.
54

 

Den luft som kommit in som tilluft och har blivit förorenad måste i sin tur lämna plats åt ny 

ren luft. Den förorenade luften förs då bort utav frånluftsdon som är anslutna till 

frånluftskanaler som för vidare luften ut ur huset eller renas av värmeväxlaren i FTX-

systemet. Det finns även något som heter överluft vilket fungerar som så att luften i ena 

rummet förs vidare till intilliggande rum där luften i sin tur förs ut via ett frånluftsdon.
55

  

  

                                                           
53

 Forslund, Jan och Forslund, Gunnel. 2012. Bästa inneklimat till lägsta energikostnad.  
54

 Warfvinge, Catarina och Dahlblom, Mats. 2010. Projektering av VVS-installationer. Sid 2:32–2:33 
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Figur 5.5: Bästa Inneklimat till lägsta energikostnad: av 

Jan Forslund och Gunnel Forslund (2014-05-06) 

Figur 5.6: Bästa Inneklimat till lägsta energikostnad: av Jan 

Forslund och Gunnel Forslund (2014-05-06) 
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Figur 5.7 och 5.8 är ex. på frånluftsdon. Dessa kallas för kontrollsventil och tallriksventil.  

 

 

 

 

 

5.1.5 Överluftsdon 

Den luft som passerar ett rum innan den går vidare till frånluftskanalerna kallas överluft. Då 

ljud lätt sprids via öppningar i väggar är det vanligt att man ljudisolerar överluftsdonen. 

Ibland behöver man inte använda sig av överluftsdon, utan det kan räcka med en springa vid 

dörrkarmens överstycke eller vid tröskeln, men detta är vanligare i bostäder än vid lokaler då 

tillförsel av luft är större i lokaler.
56

  

Överluftsdon har alla samma uppgift och det är att leda luften från ett rum till ett annat. De 

kan t.ex. se ut som på figur 5.9 och 5.10 nedan: 
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Figur 5.7: Kontrollventil 
som reglera spaltöppningen 

för önskat luftflöde 
http://www.klimatbyran.se/we
b/KV.aspx (2014-03-07) 

Figur 5.8: Tallriksventil för 

självdragsventilation eller 
överluft 
http://www.klimatbyran.se/we
b/VT.aspx (2014-03-07) 

Figur 5.9: Överluftsdon 

med ljuddämpning 
http://www.klimatbyran.se/we
b/OLSA.aspx (2014-03-07) 

Figur 5.10: Cirkulärt 

överluftsdon med galler 
http://www.klimatbyran.se/
web/E5O_overluft.aspx 
(2014-03-07) 
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5.2 Olika typer av ventilation 

5.2.1 Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning  

Till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning, FTX, tar tillvara på värmen i frånluften. 

På så sätt är FTX-systemet energieffektivt.
57

 Till skillnad från självdrags- eller 

frånluftsventilerade byggnader kan tilluften värmas och renas, vilket är en stor fördel ur 

miljösynpunkt.
58

  

För att mer ingående beskriva FTX-systemets delar och funktion är det lämpligt att 

inledningsvis nämna att det är kanalsystemen som leder bort frånluften och tillför ny, frisk 

tilluft. Innan den uppvärmda inomhusluften helt avletts så passerar den ett 

värmeåtervinningsaggregat. Detta använder frånluftens energi för att värma upp den 

inkommande tilluften. Metoden bidrar till friskare inomhusluft.
59

 Systemets filter ska bytas 1-

2 ggr/år beroende på var i landet byggnaden är belägen och exakt vilken typ av FTX-system 

man har. Det rekommenderas att systemet rensas grundligt minst vart femte år.
60

  

FTX-system är det vanligaste förekommande ventilationssystemet i skolor. Skolor behöver i 

regel ventileras kraftigare än bostäder och är ofta i behov av kylning.
61

  

5.2.2 Omblandande ventilation 

Luften tillförs med relativt hög hastighet och luftrörelserna bidrar till att mängden 

föroreningar blir jämn och låg i vistelsezonen. Det blir även små temperaturvariationer. Denna 

ventilationstyp är lämplig för både värmning och kylning.
62

 Vid omblandande ventilation kan 

man placera tilluftsdonen i bakkant, i framkant, under fönster eller i taket.
63

 Risk för drag i 

kontorsmiljö minskar vid framkantsinblåsning jämfört med bakkantsinblåsning. Detta beror 

på att luftstrålens sträcka till arbetsplatsen blir längre. Inblåsningen kan underlättas med hjälp 

av konvektionsluften från radiatorn, om den är sådan att den motverkar kallraset från fönstret. 

För lång kastlängd i kombination med öppen dörr kan innebära risk för att tilluften lämnar 

rummet utan att ha ventilerat det.
64

 

Kastlängd är ett viktigt mått vid val av tilluftsdon samt lufthastighet. Vid isoterm tillförsel 

eftersträvas en kastlängd som understiger 0.2 m/s Isoterm betyder att tilluften har samma 

temperatur som rumsluften. Kastlängden anpassas efter donets placering, storlek på rummet 

samt geometri. Om kastlängden skulle vara för lång upplevs drag, medan en för kort sådan ger 

en dålig luft i rummet då luften inte klarar av att tillföra frisk luft till hela rummet. Det 

eftersträvas normalt efter en kastlängd på ¾ av avståndet från vägg med don till motsatt 

vägg.
65
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Vid omblandande ventilation bör don med justerbar flödesbild och kastlängd väljas. Väggdon 

ska placeras 50-200 mm från taket. Lämpligt val av don vid en takhöjd på 4-6 meter är don 

med vertikal inblåsning. Dock så ska golvplacerade låghastighetsdon väljas om takhöjden är 6 

meter eller högre. Se upp för föremål som hindrar luftstrålarnas framfart, såsom 

belysningsarmaturer. Dessa bör istället installeras infällda i taket. Det är viktigt att vara 

medveten om att ljudnivån i rummet ökar med 2-3 dB om både från- och tilluft finns i 

rummet.
66

 

5.2.3 Deplacerande ventilation 

Vid deplacerande ventilation placeras donet i golvnivå. Luft kallare än rumsluften tillförs med 

låg hastighet och flyter på så sätt längs golvet. Då varm luft stiger kommer tilluften göra 

följande när den kommer i kontakt med varma ytor, såsom våra kroppar. Detta medför att 

föroreningar följer med luftströmmen uppåt och sugs ut genom frånlufts- eller överluftsdon, 

vanligen placerade högt upp i rummet. Temperaturen i rummet kommer öka med höjden. 

Denna ventilationstyp kan inte användas för tillförsel av varm luft Sedan finns det risk för att 

ljud tar sig genom kanalsystemet in i rummet, vilket kan uppfattas som ett störningsmoment.
67

 

För bästa resultat bör man använda så många don som möjligt. Det är dock viktigt att granska 

den totala ljudnivån som blir till följd av detta. Precis som vid omblandande ventilation kan 

man förvänta sig att ljudnivån ökar om både från- och tilluft finns i rummet. Frånluften ska 

bortföras på högpunkterna i rummet. Den bäst fungerande ventilationen uppnås om man 

placerar donen så långt ifrån värmekällorna, såsom radiatorer, i rummet som möjligt.
68

 

5.2.4 Symmetriskt kanalsystem 

I skolor förekommer det ofta ett symmetriskt kanalsystem i större klassrum. Symmetriska 

kanalsystem gör det lättare att få rätt luftflöde i till- och frånluftsdonen. Det är viktigt att alla 

grenkanaler med tilluftsdon ska ha samma luftflöde. För att få detta måste donen nära fläkten 

strypas. Detta är för att tilluftsdonen ska få samma luftflöde. Det finns en risk att störande ljud 

och stort tryckfall kan förekomma vid större strypningar. Viktigt att tänka på är att om man 

stryper kanalerna med hjälp av spjäll så måste samtliga strypas exakt lika mycket, annars blir 

luften ojämn i rummet vilket kan upplevas som obehagligt.
69
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5.2.5 Don under stolar (DUS) 

DUS fungerar som deplacerande ventilation. När luften tillförs rummet stiger den underifrån 

stolarna med hjälp av människornas kroppsvärme. Detta är ett låghastighetssystem. 

Temperaturen kommer vara lägre vid golv än vid huvudhöjd, dock bör inte 

temperaturskillnaden överstiga 3 K. Ur komfortsynpunkt är omblandande ventilation att 

föredra.
70

 I figur 5.11 kan vi se exempel på DUS som är installerade i en hörsal i R-huset. 

5.3 OVK  
År 1991 infördes bestämmelser om obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Det är 

byggnadens ägare som är ansvarig att följa lagen och vända sig till en besiktningsman som har 

behörighet. Endast den som har rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.71  

Den första funktionskontrollen av byggnadens ventilationssystem ska göras innan det tas i 

bruk, sedan följer regelbundna besiktningar. I en skola ska OVK-besiktning utföras vart tredje 

år.
72

 Vid den återkommande besiktningen ska följande kontrolleras:
 73

  

 Att ventilationssystemets funktion och egenskaper överensstämmer med de 

föreskrifter som gällde när systemet installerades 

 Att inga hälsovådliga föroreningar kan påvisas i ventilationssystemet 

 Att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt åtkomliga  

 Att ventilationssystemet generellt fungerar på åsyftat sätt 

 

Ifall ventilationssystemet på någon punkt blir underkänt ska funktionskontrollanten undersöka 

vilka åtgärder som är möjliga. Det är ytterst viktigt att dessa åtgärder inte bidrar till ett 

försämrat inomhusklimat. Byggnadens ägare bör informeras ifall ventilationssystemet inte är 

anpassat för byggnaden.
74
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Figur 5.11 DUS i R-huset 
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5.4 Energideklaration 
Enligt lag måste byggnader - med en uppvärmd golvarea på minst 500 kvadratmeter - som 

regelbundet besöks av allmänheten ha en energideklaration. Denna ska utföras av en 

oberoende person som är insatt i ämnet. En energideklaration beskriver hur stor byggnadens 

energianvändning är, den så kallade energiprestandan. Denna redogör för hur mycket energi 

som går åt till uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel. Om energianvändningen är för 

hög ska förslag på åtgärder finnas med. Det ska även finnas uppgift på om radonmätning och 

ventilationskontroll utförts. När energideklarationen utförts är den giltig i 10 år. 
75

 

5.5 Värmesystem 

5.5.1 Allmänt om radiatorer 

Radiatorer är den vanligaste rumsvärmaren i en byggnad. Det är ett slags värmeväxlare 

mellan varmvatten och rum. Radiatorer placeras oftast under fönster där kall luft kyler ner 

rummet. Med hjälp av radiatorer värmer man upp rumsluften så att det blir en behaglig 

komfort i rummet. De vanligaste vattenburna radiatorerna är sektions- och panelradiatorer, 

figur 5.11 och 5.12 visar de två alternativen.76  

 

 

 

 

 

 

En panelradiator är uppbyggd med ett eller flera element som är parallella med väggen. Varje 

element är uppbyggt av stålplåtar som tryckts ihop så att det bildas horisontella kanaler med 

vertikala mellanrum, som sedan fylls med varmvatten. Fördelen med panelradiatorer är att de 

ofta är billigare än sektionsradiatorer samt att de kan reglera värmen i rummet snabbare.
77

  

Sektionsradiatorer är uppbyggda av ett flertal vertikala element som har sammanbundits till 

den längd som önskas. Sektionsradiatorer är gjutna och rymmer en stor vattenmängd jämfört 

med panelradiatorer. Nackdelen med den stora vattenmängden är att det kan ta en stund innan 

det har nått den önskade temperaturen. Fördelen är dock att dessa radiatorer har en stor 

motståndskraft mot rost.
78

    

Värme tillförs från radiator till rum genom strålning och konvektion. Genom strålning avges 

värme från radiatorn som tas upp av omgivande ytor, detta utan att luften mellan radiator och 
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Figur 5.11.: Sektionsradiator 
http://www.nackaror.se/radiator.
shtml (2014-03-11) 

Figur 5.12: Panelradiator 
http://www.alibaba.com/product-detail/steel-panel-
radiator_150832047/showimage.html (2014-03-11) 
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den absorberande ytan värms upp. Den andra typen av värmeavgivning, konvektion, innebär 

att den luftström radiatorn omsluts av transporterar värme från radiatorn till rummet. Den 

varma radiatorn värmer upp den omgivande luften och får den att stiga. Strålning och 

konvektion förekommer olika mycket beroende på radiatormodell. En panelradiator 

transporterar huvudsakligen värme genom strålning, medan en sektionsradiator mestadels 

transporterar värme genom konvektion.
79

 

6 Fysisk arbetsmiljö  
Den fysiska arbetsmiljön handlar om hur vår omgivning uppfattas, t.ex. hur det ser ut i 

utrymmen som vi vistas i. Den fysiska arbetsmiljön påverkas även av ventilation, belysning 

och buller.
80

  

Det finns regler för hur skolans lokaler ska utformas när det gäller belysning, akustik, 

luftkvalitet och personalutrymmen. Dessa regler gäller inte bara för personalen utan även 

eleverna.
81

 

6.1 Ljud, Ljus och luft 
När man upplever trötthet och huvudvärk kan det bero på dålig belysning, dålig luftkvalitet 

eller hög ljudnivå i skolan.
82

  

Det är ofta problem med inomhusluften i skolor. Anledningen till dålig inomhusluft beror 

oftast på för hög inomhustemperatur eller att luftombytet i lokalerna är för dålig. Man bör 

sträva efter att ha en inomhustemperatur på ca 20 ᴼC.
83

  

Dålig belysning i klassrum kan leda till huvudvärk. Skolor använder sig ofta utav 

lysrörsarmaturer. Problemet med dessa är att de kan ge ifrån sig ett flimmer, vilket kan 

upplevas ansträngande för ögonen. För att lösa detta kan man byta ut dessa armaturer mot 

högfrekvensdon. Det är viktigt att man uppnått en ljusstyrka som är behaglig för ögonen. Om 

belysningen är för svag eller om ljuset reflekteras mot blanka ytor kan upplevas ansträngade 

för ögonen. Det finns riktlinjer om hur ljuset ska vara i skollokaler.
84

 

Total tystnad är något som är ovanligt idag. Det finns ofta något ljud i bakgrunden som man 

kanske inte tänker på. Men de ljud som leder till koncentrationssvårigheter eller huvudvärk är 

sådana ljud du ofta finner störande i ett klassrum. Det kan t.ex. vara småprat, drag i stolar, 

fläktar eller buller utifrån. Det är viktigt att man är försiktig med höga ljud eftersom örat är en 

känslig del av kroppen. I lokaler där man använder högljudda maskiner bör man använda 

hörselskydd. Skolan har en skyldighet att förse eleverna med hörselskydd vid ohälsosamma 

ljudnivåer enligt Arbetsmiljöverket.
85
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6.2 Ergonomi  
Ergonomi handlar om att människan, miljö och teknik ska gå ihop på ett bra sätt. Det handlar 

om hur arbetsmiljön ska se ut för att inte slita på kroppen i onödan. Därför är det viktigt att 

tänka på ”arbetsställning, arbetshöjd, ljus och klimat men även hur kroppen används på ett 

riktigt sätt, till exempel skjuta, dra lyfta, bära och kroppshållning”.
86

  

6.3 Psykologisk faktor 
Det är inte bara den fysiska faktorn utan även den psykologiska som måste tas hänsyn till när 

det kommer till trivsel.  Denna behandlar huvudsakligen hur man som individ trivs på 

arbetsplatsen, i det här fallet högskolan. Alla i skolan ska känna sig respekterade och känna att 

de kan påverka. Trivs inte studenten psykiskt kommer de fysiska faktorerna påverka föga. 
87

 

6.4 Örebromodellen 
Vid utredning av inneklimatproblem har i många fall Örebromodellen använts. Metoden är 

väl beprövad och har använts med goda resultat i flertalet stora projekt. Det grundläggande i 

denna metod är de så kallade MM-enkäterna.
88

  

Framtagandet av MM-enkäterna påbörjades vid Universitetssjukhuset Örebro 1985 och den 

första standardiserade enkäten gavs ut 1989. Samtliga MM-enkäter utgår från samma princip, 

vilket ger möjlighet till ett brett användningsområde.
89

  

Vid genomförandet av en enkätundersökning av denna typ är det av stor betydelse att se den 

som ett delmoment av en strategi. Undersökningen besvarar inte alla frågor och det kommer 

att ske bortfall. Detta kan dock minimeras. När man vidtagit åtgärder till problemen är det 

klokt att göra en uppföljande enkätundersökning, fördelaktigast vid samma årstid som den 

tidigare.
90

 

6.5 Allergironden 
Astma- och allergiförbundet tog år 1995 fram Allergironden. Denna ska hjälpa skolor att 

förebygga och åtgärda allergirisker. Skolor har ofta bristande inomhusmiljö visar 

Socialstyrelsens undersökningar. En bristfällig inomhusmiljö påverkar närvaron i skolan samt 

studenternas prestationsförmåga. Allergironden har visat sig ge positiva resultat beträffande 

sjukfrånvaro och arbetsmiljö i skolan.
91

  

6.6 Byggnadsmaterialets betydelse 
Det är viktigt att i skolor ha en jämn inomhustemperatur då forskning visar att med jämn 

temperatur kan inlärningsförmågan öka med 20 %. Man har tidigare inte trott att valet av 

byggmaterial har haft en så stor relevans för elevernas inlärning. Forskning har visat hur tegel 
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påverkar inomhusklimatet i skolor positivt. Man har fastställt att när koldioxidhalten och 

temperaturen ökar så sjunker inlärningsförmågan markant. Istället för en ojämn tempratur vill 

man istället ha en temperatur som ska ligga mellan 21 till 22 ᴼC vilket då enligt forskningen 

ska öka inlärningsförmågan. För att få denna jämna temperatur ska man använda sig utav 

tunga material, som i detta fall då är tegel. Detta ska då bidra till en stabil temperatur och bra 

koldioxidvärden. Det som gör tegel till ett bra materialval mer än att det är tungt är bland 

annat:
92

 

 Reducerar buller 

 God isoleringsförmåga 

 Svalt på sommaren och varmt på vintern 

 Avger inga gaser, lukt- eller allergiframkallande ämnen 

 Liten risk för röta och fuktproblem 

 Minimalt underhåll 

 Det mest brandsäkra materialet 

När man renoverar och bygger nya skolor bör man alltså välja tegel eller andra tunga material 

för att få störst trivsel samt störst inlärningsförmåga.
93

  

6.7 Skolans inneklimat påverkar elevernas studieprestation 
En dansk studie visar hur viktigt det är med ett bra inneklimat för att elever ska prestera. 

Denna studie handlar om en undersökning om effekten av att optimera en 10 år gammal 

anläggning med enkla lösningar. Lösningarna var t.ex. en ökad luftmängd genom att byta 

fläktmotorer samt att byta luftfiltret för en bättre luftkvalitet.
94

  

Man kollar på hur temperaturen påverkar eleverna samt om de påverkas av om det är bättre 

med ett högre luftflöde. I studien deltog ca 300 elever i årskurs 4-6. De tester som 

genomfördes gick ut på att eleverna fick vara i ett klassrum under en vecka med den vanliga 

ventilationen och i slutet av denna vecka fick de skriva ett prov. Veckan efter fick de vistas i 

ett klassrum som hade den förbättrade ventilationen. Precis som veckan innan fick de göra ett 

skriftligt prov. Skillnaden mellan dessa två ventilationstest blev att vid den vanliga 

ventilationen och en temperatur vid 23.5 ᴼC läste eleverna långsammare. Även 

prestationsförmågan blev sämre. Den nya ventilationen höll en temperatur på 20 ᴼC och då 

var eleverna mer koncentrerade och läste på i en bra takt. Här får man alltså ett tydligt bevis 

på hur eleverna påverkas av den gamla respektive den nya ventilationen i rummet.
95
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Det undersöktes även om prestationsförmågan förbättrades av ökad luftmängd. I det vanliga 

ventilationssystemet hade man en luftgenomströmning på 5 l/s och person, vilket också är 

minimikravet. I samband med det nya ventilationssystemet strävades det efter att öka 

luftgenomströmningen till den grad att man undvek att störas av brus. Man uppnådde ca 9,5 

l/s och person utan brus. När man jämförde dessa resultat kunde det konstateras att 

prestationsnivån stod i proportion till ökningen av ventilationshastigheten. Resultatet visar att 

procentuellt sett så är inte ökningen så stor men visar ändå att prestationen ökar, vilket är det 

väsentliga i denna undersökning.
96
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7 R- och S-huset 

7.1 Högskolan satsar på besparingar och renovering 
Högskolan i Halmstad har beslutat att skära ner på omkostnaderna och säger därför upp en del 

hyresavtal av lokaler. Detta sker främst för att Högskolan sagt upp lokaler i hus P och 

Kårhuset, samt att många lokaler är i behov av renovering. Det strävas även efter att 

Högskolan i Halmstad inte ska vara så utspridd lokalmässigt.
97

 Detta har medfört att den 

personal som haft sina kontor i S-huset istället blir förflyttade till hus R.
98

 

Sedan sommaren 2013 pågår en ytskiktsrenovering av hus R där bland annat lärosalar och 

korridorer målas om. Syftet med renoveringen är att förbättra arbetsmiljön för både studenter 

och personal.
99

  

7.2 Beskrivning av byggnaderna 
Hus R tjänstgjorde tidigare som en del av AB Malcus Holmquists fabriker i Halmstad.

100
 

Detta företag var en stor leverantör av bland annat kranar, traverser, borr- och 

formmaskiner.
101

 Byggnaden genomgick en totalrenovering i fyra etapper för att passa in i 

högskoleverksamheten. År 2000 stod den klar med lärosalar, datasalar och kontor. Med sitt 

öppna glassprång i taket och hela fem våningar är hus R en spännande och vackert designad 

byggnad.
102

 Dess framsida samt glassprång går att beskåda i Figur 7.1 nedan. 
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Figur 7.1 R-huset 

http://fragerus.se/ 2014-04-14 
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I S-huset är lärosalarna främst ämnade för sjuksköterskeprogrammet. Sedan finns det även 

experimenteringssalar för de som studerar till lärare. Den personal som tidigare hade sina 

kontor här har nu förflyttats till R-huset i samband med dess renovering och Högskolans 

nedskärning av omkostnader.
103

 I figur 7.2 nedan kan vi se S-husets entré. 

 

 

 

 

 
 

 

7.3 Våra åsikter om R- och S-huset 
I samband med våra instrumentmätningar fotade vi korridorerna i R- och S-huset. I figur 7.3 

nedan visas hur mörkt det är i korridorerna i S-huset och att sal S3316 är riktad mot den. 

Enbart glas skiljer salen och korridoren åt. Den mörka färgen gör att korridoren känns smalare 

och bidrar till en känsla av trötthet.  

  

                                                           
103

 Intervju skyddsombud 1 2014-01-29 

Figur 7.2 S-huset 

http://fragerus.se/ 2014-04-14 

 

Figur 7.3 Sal S3326 till vänster och angränsande korridor 
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I figur 7.4 kan vi se två renoveringsåtgärder som har 

vidtagits i R-huset. Till skillnad från S-huset har 

punktbelysningen bytts ut mot lysrör med stor 

räckvidd. Detta ger en behaglig vistelse i lokalen. 

Väggarna har målats med en ljusreflekterande färg och 

därmed har den instängda känslan eliminerats.  

 

 

 

 

7.4 Värmeförsörjning och ventilation 
Halmstad Energi & Miljö levererar fjärrvärme och fjärrkyla till fastigheten Fanan samt sköter 

dess drift. Under ett ledsagat besök i deras kontrollrum erhölls en grundlig beskrivning av hur 

värme- och ventilationssystemet fungerar i byggnaden. 

I frånluftskanalen i R-huset eftersträvas ett undertryck på 360 Pa, medan det på natten sänks 

till 90 Pa. Nattrycket är även det som ges under helgerna, vilket är betydligt bättre än ett helt 

uteblivet tryck. Tilluften regleras på liknande sätt så att totalt uppnås balans i byggnaden. 

Börvärdet på tilluften i R- och S-huset är utetemperaturskompenserad mellan 21 respektive 

18.6 °C. Ventilationens gångtid (högfart) äger rum mellan 06:15 – 17:45 på veckodagarna. 

Framledningstemperaturerna för radiatorsystemen i R- och S-huset är 60-20 °C respektive 63-

20 °C. 

I figur 7.5 nedan visas framledningstemperaturen för radiatorerna i R-huset under olika 

utetemperaturer. Denna anpassas efter den rådande utomhustemperaturen. Av parametrarna y2 

och x2 framgår att framledningstemperaturen blir 51 °C vid utomhustemperaturen -5.0 °C.  

Figur 7.5 Statistik av radiatorernas framledningstemperatur i 

R-huset. Erhållen av HEM 

Figur 7.4 Korridor i R-huset 
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När ventilationssystemet installerades i R-huset ställdes rumsspjällen in efter det projekterade 

luftflödet. Luftflödet i salarna regleras linjärt från ställbart minvärde och styrs av 

närvarogivare samt temperaturgivare. Dessa anpassar luftomsättningen efter den aktuella 

aktiviteten och temperatur. Detta innebär att ventilationen alltid ska vara tillräcklig, oavsett 

antal människor i salen. Lärosalarna på tredje våningen i S-huset har samma typ av forcerad 

ventilation som i R-huset, om än något äldre, och vissa är även kompletterade med kyla. 

Komfortkyla aktiveras när inomhustemperaturen når 22 °C.
104

  

7.5 Skyddsombudens roll 
Två skyddsombud har under arbetets gång intervjuats. Under dessa intervjuer erhölls 

information om hur ett skyddsombud arbetar och egna synpunkter på Fanans inomhusklimat. 

7.5.1 Skyddsombudets roll 

Skyddsombudet har rätt att bryta verksamheten om situationen är ohållbar. Varje år görs en 

arbetsmiljörond som organiseras av arbetsgivarens initiativ. Under ronden sammanfattas 

eventuella problem, som sedan går vidare till representanten. Allt noteras och jämförs med 

föregående års rapport. Vanliga klagomål är buller och dålig stämning i fikarum. Tekniska 

problem tas omhand av den tekniska avdelningen. Om det till exempel lämnas klagomål på 

luftkvaliteten i en sal så kan kontrollmätningarna av detta ske under relativt okontrollerade 

former. Det finns alltså en möjlighet att de utförs när det inte är några personer i lokalen. 

Mätningarna kan då bli missvisande.
105

 

7.5.2 Synpunkter på inneklimatet 

Enligt det andra skyddsombudets utsago bekräftar flertalet personer problem med torr luft, 

dvs för varm tilluft, i den aktuella byggnaden och har i samband med detta upplevt besvär. 

Förslagsvis skulle man kunna välja ut olika mätpunkter för luftfuktighet. 
106

 

  

                                                           
104

 Intervju med skyddsombud 1. 2014-01-29 
105

 Ibid  
106

 Intervju med skyddsombud 2. 2014-04-03 
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9 Resultat/Analys 
Resultatet från enkäter och mätningar. 

9.1 Enkäter 
Enkätens syfte var att studenter som vistas i R- och S-huset skulle besvara frågor om hur de 

upplever inneklimatet. Det är frågor som behandlar hur studenterna påverkas av skolans 

miljö, om de upplever några besvär, temperaturförhållanden, innemiljö, buller, damm och 

smuts samt om de upplever problem med luftkvaliteten.  

Enkäten är från februari/mars 2014 och totalt 71 stycken besvarades av studenter som vistas i 

R- samt S- huset. Här tar vi också hänsyn till att en renovering sker samtidigt som vi gör 

denna enkät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten, ca 75 %, av eleverna i R- och S-huset är kvinnor. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Diagram 9.1 En bakgrundskontroll på könsfördelningen i 

byggnaderna.   

 

Diagram 9.2 Undersökning av hemförhållanden gjordes för att få en 

uppfattning om dessa kunde vara orsak till besvär. 
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Av alla tillfrågade var 68 % bosatta i lägenhet. 30 % av de tillfrågade hade husdjur hemma. 

De flesta som hade husdjur bodde i villa. 6 % nämnde också att det förekommer mögel eller 

fukt i bostaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de faktorer som studenterna påverkas mest av är buller och för låg temperatur 

framträdande. Även instängd luft är ett problem i lokalerna.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de faktorer som påverkar men inte lika ofta är instängd luft, varierande temperatur samt 

torr luft. 

Diagram 9.3 En undersökning om hur eleverna påverkas av inomhusmiljöns olika faktorer. 

Diagram 9.4 En undersökning om hur eleverna påverkas av inomhusmiljöns olika faktorer. 
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Några av de faktorer som studenterna inte ansåg sig påverkas av är obehaglig lukt, för hög 

temperatur samt belysning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Av dessa besvär är de som studenterna mest känner av trötthet, koncentrationssvårigheter 

samt torra händer.  

 

 

 

Diagram 9.5 En undersökning om hur eleverna påverkas av inomhusmiljöns olika faktorer. 

Diagram 9.6 Här visas hur eleverna känner sig i skolan. 
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De besvär som studenterna påverkas av ibland är koncentrationssvårigheter, tung i huvudet, 

trötthet samt huvudvärk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de besvär som studenterna aldrig anser sig påverkas av är ex illamående/yrsel, 

fjällning/klåda i hårbotten/öron, torr eller rodnad hud i ansiktet, hosta och halsont de mest 

framträdande.  

 

 

 

Diagram 9.7 Här visas hur studenterna känner sig i skolan. 

Diagram 9.8 Här visas hur studenterna känner sig i skolan. 
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Endast 14 % av studenterna anser att städningen är mycket bra både i lärosalarna samt 

korridorena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenterna anser att innemiljön i salarna och korridoren är bra. Det är ingen större skillnad 

gällande studenternas tycke om de samtliga alternativen. 

 

 

 

 

 

Diagram 9.9 Här jämförs hur studenterna upplever skolans innemiljö gällande inredning, 

färgsättning, akustik samt städning. Vi jämför skillnaden mellan lärosal och korridor. 

Diagram 10 Här jämförs hur studenterna uppfattar skolans innemiljö gällande inredning, 

färgsättning, akustik samt städning. Vi jämför skillnaden mellan lärosal och korridor. 
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Det visar sig att studenterna i större utsträckning accepterar hur innemiljön är i skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som studenterna anser vara dåligt gällande skolans innemiljö är färgsättningen och 

akustiken i salarna och korridorena.  

  

Diagram 9.11 Här jämförs hur studenterna uppfattar skolans innemiljö gällande inredning, 

färgsättning, akustik samt städning. Vi jämför skillnaden mellan lärosal och korridor. 

 

Diagram 9.12 Här jämförs hur studenterna uppfattar skolans innemiljö gällande inredning, 

färgsättning, akustik samt städning. Vi jämför skillnaden mellan lärosal och korridor. 
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Det som studenterna tycker är mycket dåligt i salarna och korridorena är inredningen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Det är 56 % av studenterna som anser att temperaturförhållandena i lokalerna är bra och 38 % 

som anser att den är dålig. 

 

  

Diagram 9.13 Här jämförs hur studenterna uppfattar skolans innemiljö gällande inredning, 

färgsättning, akustik samt städning. Vi jämför skillnaden mellan lärosal och korridor. 

Figur 9.14 Här ser man hur studenterna upplever temperaturförhållandena i skolan.  
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Av de som upplevde problem med temperaturen var det 65 % som tyckte det berodde på att 

det var för kallt i lokalerna under vinterhalvåret.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är majoriteten, ca 70 %, av studenterna som påverkas av buller i lokalerna. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 9.16 Här ville man ha fram om studenterna påverkas av buller i skolan. 

Diagram 9.15 Här ser man studenterna upplever temperaturförhållandena i skolan.  
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Hela 94 % av studenterna anser att byggarbetet bidrar till för höga bullernivåer. Utöver det så 

är det 22 % som stör sig av buller från skrapljud från stolarna samt 20 % som stör sig på 

högljudda studenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela 82 % besväras inte på något sätt av damm eller smuts. 

  

Diagram 9.17 Nu vill vi veta på vilket sätt studenterna stör s av bullret i skolan. 

Diagram 9.18 Här ville vi veta om de som vistas i byggnaderna besväras av damm 

och smuts.  
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Av de som påverkades av dammet är det 31 % som klagar på att det ligger damm och smuts 

på skåpen och det är även 31 % som klagar på att det inte sker någon storstädning i lokalerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten av studenterna, ca 75 %, tyckte att luftkvaliteten i lokalerna var bra.  

 

  

Diagram 9.19 Här vill vi veta varför man påverkas av det vad skulle det då vara? 

Diagram 9.20 Här gjordes en undersökning om vad studenterna tyckte om 

luftkvaliteten i skolan. 
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De som tyckte att luftkvaliteten var dålig ansåg att det berodde på avsaknaden av 

vädringsmöjligheter i vissa salar samt att den skiljer sig i olika salar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagram 9.21 Här vill vi veta vad det är som gjorde att luftkvaliteten är dålig. 
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9.2 Mätning 

9.2.1 Mätning i R4147 (datum 28/4) 

Dimensionerad för 63 personer 
Typ av ventilation: Don under stol (DUS) 

Mätning med CO2-Mätare 

Koldioxidhalten i:  

 Sal   360 ppm (vid start) 

 Uteluften  430 ppm  

 Tilluften  370 ppm 

 Frånluften  345 ppm 

Mätning av temperaturfördelningen i rummet 

Avläst temperatur: 

 Utetemp. 11 ⁰C (sol) 

 Vid tak 19,9 ⁰C 

 300 cm över golv 19,7 ⁰C 

 200 cm över golv 19,6 ⁰C 

 100 cm över golv 19,2 ⁰C 

 Vid golv 19.1⁰C  

 Tilluften 19.1 ⁰C (tillförseln kommer underifrån stolarna) 

 Mitt i rummet 19.5 ⁰C 

 Frånluften 19.8 ⁰C 

Mätning av radiatorn 

Temperaturen: 

 Överkant 34 ⁰C 

 Underkant 32 ⁰C 

 Medeltemp. 33 ⁰C 

9.2.2 Mätning av grupprum i S-huset (datum 4/4) 

Mätning med CO2-Mätare 

Koldioxidhalten i: 

 Rum  486 ppm (vid tom sal) 

 Rum  547 ppm (efter 60 min) 

 Uteluften 443 ppm 

 Tilluften 495 ppm 

 Frånluften 536 ppm 
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Mätning av temperaturfördelningen i rummet 

Avläst temperatur: 

 Utetemp. 11 ⁰C (sol) 

 Vid tak 22 ⁰C 

 120 cm över golv 21,7 ⁰C  

 Vid golv 21,6 ⁰C 

 Tilluften 21,7 ⁰C 

 Mitt i rummet 21,8 ⁰C 

 Frånluft 22 ⁰C 

9.2.3 Mätning av R3149 tom sal (Datum 17/4) 

Dimensionerad för 29 personer 
Typ av ventilation: Omblandande ventilation  

Mätning med CO2-Mätare 

Koldioxidhalten i:  

 Sal  354 ppm (vid tom sal) 

 Uteluften 310 ppm 

 Tilluften 408 ppm 

 Frånluften 354 ppm 

Mätning av temperaturfördelningen i rummet 

Avläst temperatur: 

 Ute temp. 11 ⁰C (mulet) 

 Vid tak 21 ⁰C 

 200 cm över golv 20,9 ⁰C 

 100 cm över golv 20,9 ⁰C 

 Vid golv  20,5 ⁰C 

 Tilluften 20,8 ⁰C 

 Mitt i rummet 20,8 ⁰C 

 Frånluften 21,0 ⁰C 

Mätning av radiatorn 

Temperaturen: 

 Överkant 35 ⁰C 

 Underkant 33 ⁰C 

 Medeltemp. 34 ⁰C 
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9.2.4 Mätning av R3149 sal med 15 pers. (Datum 24/4) 

Dimensionerad för 29 personer 
Typ av ventilation: Omblandande ventilation    

Mätning med CO2-Mätare 

Koldioxidhaltens utveckling under lektionstid: 

 

CO2 efter lektionen slutat: 

 5 min: 396 ppm 

 10 min: 365 ppm 

Mätning av temperatur 

Temperaturens utveckling under lektionstid: 

 Utetemp. 16 ⁰C (mulet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatur efter lektionen slutat:  

 5 min: 21,5 ⁰C 

 10 min: 21,1 ⁰C 
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9.2.5 Mätning av R1104 tom sal (Datum 17/4) 

Dimensionerad för 29 personer 
Typ av ventilation: Deplacerande ventilation  

Mätning med CO2-Mätare 

Koldioxidhalten i: 

 Sal  423 ppm (vid tom sal) 

 Uteluften 310 ppm 

 Tilluften 323 ppm 

 Frånluften - 

Mätning av temperaturfördelningen i rummet 

Avläst temperatur: 

 Ute temp. 11 ⁰C (mulet) 

 Vid tak 20,1 ⁰C 

 200 cm över golv 19,9 ⁰C 

 100 cm över golv 19,7 ⁰C 

 Vid golv  19,6 ⁰C 

 Tilluften 19,8 ⁰C 

 Mitt i rummet 20,0 ⁰C 

 Frånluften -  

Mätning av radiatorn 

Temperaturen: 

 Överkant 35 ⁰C 

 Underkant 33 ⁰C 

 Medeltemp. 34 ⁰C 
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9.2.6 Mätning av R1104 sal med 12 pers. (Datum 30/4) 

Dimensionerad för 36 personer 
Typ av ventilation: Deplacerande ventilation  

Mätning med CO2-Mätare 

Koldioxidhaltens utveckling under lektionstid: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 efter lektionen slutat: 

 5 min: 347 ppm 

 10 min: 327 ppm 

Mätning av temperatur 

Temperaturens utveckling under lektionstid: 

 Utetemp. 15 ⁰C (soligt) 

 

Temperatur efter lektionen slutat:  

 5 min: 20,6 ⁰C 

 10 min: 20,7 ⁰C 
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Detta var en stor sal med högt i tak. 
Två golvdon fanns installerade. CO2-
halten ökar vid rörelse i rummet. 
Den gick även ner i nivå trots att vi 
var samma antal personer i salen 
hela tiden och ingen rörelse 
förekom. Salen var välisolerad då 
inga störande ljud hördes från 
korridoren.  
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9.2.7 Mätning av S1116 sal med 11 pers. (Datum 5/5) 

Dimensionerad för 14 personer 
Typ av ventilation: Omblandande ventilation 

Mätning med CO2-Mätare 

Koldioxidhaltens utveckling under lektionstid: 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 efter lektionen slutat: 

 5 min: 544 ppm 

 10 min: 516 ppm 

Mätning av temperatur 

Temperaturens utveckling under lektionstid: 

 Utetemp. 12 ⁰C (mulet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatur efter lektionen slutat:  

 5 min: 20,6 ⁰C 

 10 min: 20,7 ⁰C 

  

En stor sal med högt i tak. Inga 
störande ljud från ventilation eller 
korridor hördes. Vi upplevde luften 
som instängd trots det låga antalet 
personer i salen. Temperaturen var 
behaglig, men en av studenterna 
ansåg att det var kallt. Frånluften var 
placerad i taket. Salen och den 
angränsande korridoren har ej 
tillfredsställande belysning eller 
färgsättning. 
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9.2.8 Mätning av S3316 sal med 32 pers. (Datum 7/5) 

Dimensionerad för 36 personer 
Typ av ventilation: Omblandande ventilation  

Mätning med CO2-Mätare 

Koldioxidhaltens utveckling under lektionstid: 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 efter lektionen slutat: 

 5 min: 1208 ppm 

 10 min: 1180 ppm 

Mätning av temperatur 

Temperaturens utveckling under lektionstid: 

 Utetemp. 9 ⁰C (mulet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatur efter lektionen slutat:  

 5 min: 21,9 ⁰C 

 10 min: 21,7 ⁰C 

  

Denna sal hade mycket fönster både 
utåt och mot korridoren (dessa var 
dock fördragna med gardiner). Vid 
mätningen satte vi oss längst bak i 
salen då denna var totalt fullsatt 
under föreläsningen. För oss var det 
svårt att koncentrera oss på vad 
föreläsaren sa då all aktivitet i 
korridoren hördes utan problem i 
salen. Även frånluften uppnådde 
höga, störande ljudnivåer. Det var 
ett väldigt tydligt drag som berodde 
på att frånlufts- och tilluftsdonet var 
placerade för nära varandra. 
Temperaturen var relativt jämn, 
men kändes kallare. Dock så var 
CO2-halten anmärkningsvärt hög. Vi 
ansåg dock att luften kändes bra 
trots detta.  Vi satt i 
tilluftsströmmen. Salen och den 
angränsande korridoren har ej 
tillfredsställande belysning eller 
färgsättning. 
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9.3 Mätning av termisk komfort 

9.3.1 Optimal operativ temperatur 

Vi har valt att ta fram den termiska komforten under sommar- och vinterförhållanden genom 

att använda oss av clo- och met-värden. Nedan presenteras de scenarion med tillhörande 

värden som vi valt att granska: 

 

SOMMARTID 

 Sittande i klassrum under föreläsning: 1 met 0.3 clo. Ur tabell avläses den optimala 

operativa temperaturen till 27 ⁰C 

 Sittande vid dator: 1.2 met 0.3 clo. Ur tabell avläses den optimala operativa 

temperaturen till 27.5 ⁰C 

 Stående: 1.6 met 0.3 clo. Ur tabell avläses den optimala operativa temperaturen till 

27.5 ⁰C 

 

VINTERTID 

 Sittande i klassrum under föreläsning: 1 met 1.0 clo. Ur tabell avläses den optimala 

operativa temperaturen till 24 ⁰C 

 Sittande vid dator: 1.2 met 1.0 clo. Ur tabell avläses den optimala operativa 

temperaturen till 23 ⁰C 

 Stående: 1.6 met 1.0 clo. Ur tabell avläses den optimala operativa temperaturen till  

20 ⁰C 
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9.3.2 Luftfuktighet 

Vi har räknat ut den relativa fuktigheten i respektive lärosal. För att göra detta utgick vi ifrån 

att den rådande utomhustemperaturen värms upp till samma temperatur som den inomhus. 

Antagen relativ fuktighet utomhus har satts till 80 %.  
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10 Diskussion  
Vårt beslut att inleda arbetet med en förundersökning om det rådande inneklimatet i R- och S-

huset gav oss en gynnsam start, då vi själva inte har vistats nämnvärt i dessa byggnader. 

Resultatet visade att många studenter upplevde renoveringen som ett störande moment och 

därför tror vi att det kan ha påverkat hur de valt att svara på enkäterna. Den nytta vi haft av 

förstudien är att vi erhöll hjälp med att lyfta fram de inneklimatsrelaterade problemen. Utifrån 

dessa kunde vi bestämma vad vi ville lägga störst tyngd på. 

Resultatet av förstudien kunde i sin tur vara oss till stor hjälp när vi utformade vår intervju 

med skyddsombud 1. Vi kunde få mer djupgående information om renoveringen och dess 

syfte. I samband med denna intervju erhölls idéer på hur vi skulle gå vidare med arbetet. I och 

med att de flesta studenter klagade på temperaturförhållandena och dålig luft i lokalerna ansåg 

vi att mätningar av koldioxidhalter samt temperaturer var en naturlig väg att gå.  

Innan vi utförde våra mätningar ville vi ta reda på hur studenterna påverkades av inneklimatet 

i dessa byggnader. Därför tryckte vi en enkätundersökning i 100 examplar som totalt 

besvarades av 71 studenter. Buller, för låg temperatur och instängd luft klagade de flesta på 

gällande byggnadernas inneklimat. De besvär som var vanligast förekommande i svaren var 

koncentrationssvårigheter och trötthet. Som tidigare nämnt var största delen av bullret kopplat 

till renoveringsarbetet och kan därför ses som tillfälliga störningsmoment. Dock så la vi 

märke till störande ljudnivåer från korridor och ventilation när vi utförde mätningar i S3316.  

Att många ansåg att temperaturen är för låg, trots att våra mätningar visar det motsatta, kan 

bero på stor förekomst av drag. Det stora glassprång som finns i R-husets tak kan även bidra 

till att temperaturen upplevs kallare än vad den egentligen är. 

Inledningsvis utförde vi mätningar i tomma lektionssalar för att sedan kunna jämföra det 

resultatet med mätningar utförda i fullsatt sal. Vi ville mäta i minst en sal per våning i båda 

byggnaderna för att se om resultaten skulle skilja sig åt. Vi kunde snart se att resultaten enbart 

varierade mellan R- och S-huset specifikt, och inte mellan våningsplanen som vi först anade. I 

litteraturstudien nämndes att en god koldioxidhalt helst ska underskrida 600 ppm och detta har 

varit en av våra referenspunkter. Av de fullsatta salarna i R-huset som vi genomförde 

mätningar i låg koldioxidhalten mellan 300-600 ppm. Här anser vi att inomhusmiljön är 

mycket bra och att det inte direkt behövs några drastiska åtgärder till förbättring, då värdena 

ligger inom de föreskrivna kraven som nämnts i teorin. 

Vi mätte i totalt två salar i S-huset, och resultaten skiljer sig en hel del från varandra. 

Mätningsresultaten från salen på första våningen visade en koldioxidnivå på 500-600 ppm, 

medan salen på tredje våningen visade förvånansvärt höga värden inom intervallet 800-1400 

ppm. Detta är långt över resultatet från de övriga mätningarna. R-huset har alltså levererat 

bättre värden än S-huset. Detta kan bero på att ventilationssystemet är äldre i S-huset. Kan 

även bero på att luftflödet var så stort i salen att all luft kom rakt mot oss innan den lämnade 

rummet genom frånluftsdonet, dvs. luftflödet kortslöts. Trots de höga koldioxidhalterna i sal 

S3316 upplevde vi att luften kändes bättre jämfört med sal S1116, som uppvisade låga halter. 

Vi funderar på om denna upplevelse i S3316, i samband med att temperaturen kändes kallare 

än den egentligen var, beror på att vi satt i draget vid frånluftsdonet när vi mätte. Våra 
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mätningar visar att temperaturen i båda byggnaderna och samtliga salar ligger mellan 20-22 
⁰C, vilket är optimalt med avseende på koncentrationsförmåga och komfort. I S-huset är inte 

innemiljön optimal, därför måste vidtas åtgärder för att minska koldioxidhalterna samt 

förekomsten av drag som förekommer i lokalerna.  

Vid beräkningarna av den optimala operativa temperaturen under olika scenarion ansåg vi det 

vara viktigt att göra dessa utifrån både sommar- och vinterförhållanden, då människan klär sig 

olika under dessa årstider. Hålls samma inomhustemperatur året om kommer detta resultera i 

att studenterna under sommaren kommer frysa inne i fastigheten, då de är lättare klädda. Detta 

inträffar när de lämnar hettan utomhus och går in i de betydligt svalare lärosalarna. Därför bör 

inomhustemperaturen höjas något under sommaren enligt de operativa temperaturerna vi tagit 

fram i vårt resultat, för att sedan sänkas igen under vintern. 

Luften anses som torr om RÅ inte ligger högre än 20-30 %. I lärosalarna belägna i S-huset 

räknade vi fram en relativ fuktighet på 43 respektive 38 %. Dessa nivåer är låga och ligger 

väldigt nära gränsen och bör ses över. I R-huset räknade vi fram en relativ fuktighet på 55 

respektive 57 %, vilket vi anser ligger på normala nivåer. 

De intervjuer vi gjort har varit oss till stor nytta under arbetets gång. I efterhand kan vi dock 

känna att vi skulle ha intervjuat fler nyckelpersoner för att erhålla mer fakta som är specifik 

för Fanan 27.  

En av de största begränsningarna vi upplevt under arbetets gång är att vi inte fått tillgång till 

alla salar vi önskat mäta i. Detta för att det bland annat inte funnits någon lektionstid. De salar 

vi trots allt fått mäta i har inte alla varit fullsatta, vilket också kan ha lett till något 

missvisande resultat. Vi kände oss även begränsade gällande de mätinstrument som fanns att 

tillgå. Det optimala hade varit att på ett korrekt sätt även kunna mäta från- och tilluftsflöden i 

samtliga salar och jämföra dessa med föreskrivna riktlinjer. 
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11 Slutsats 
Vår litteraturstudie har behandlat de viktigaste parametrarna beträffande inomhusklimat. 

Genom att fördjupa oss i dessa har vi kunnat avgöra ur vilka synvinklar vi skulle granska 

lärosalarna vi utförde mätningar i. Utifrån mätningarna kunde vi se att 3 av 4 salar uppnår 

rekommendationerna för koldioxidhalter. Den sal som inte höll måttet är den vi 

huvudsakligen kommer lägga fokus beträffande åtgärdsförslag, men det betyder inte att vi 

bortser från resterande delar av byggnaderna. Vi vill poängtera att då S-huset levererat sämre 

resultat med avseende på framför allt koldioxidhalter, buller och belysning i jämförelse med 

R-huset, bör ett förebyggande arbete huvudsakligen utföras där. 

Nedan följer de åtgärdsförslag vi valt att föreslå för att förbättra Fanan 27’s inomhusklimat. 

 Installation av ljudabsorberande skärmar som ska hindra att störande ljud från 

korridorerna tar sig in i lärosalarna. Dessa förekommer i alla möjliga former och 

storlekar, och kan placeras direkt på golvet, väggarna eller i taket. Detta är en snabb 

och enkel förebyggande åtgärd.  

 För att minska förekomsten av drag i sal S3316 anser vi att de befintliga donen bör 

bytas ut till modeller som passar det önskade luftflödet bättre.  

 Ett enkelt och kostnadseffektivt förslag för att förbättra luftkvaliteten i lokalerna är att 

förse dessa med växtlighet, som absorberar koldioxid. 

 De närvarogivare som anpassar luftomsättningen efter aktivitet i lärosalarna bör ses 

över, då det är ett högt antal studenter som klagat på dålig luft. Denna installation 

kanske inte klarar av att tillgodose det behov den är avsedd för. Ett alternativ kan vara 

att ersätta närvarogivarna med koldioxidgivare. 

 Ett sätt att bidra till bättre luftkvalitet i lokalerna kan vara att granska strategiskt 

utsatta mätpunkter som mäter koldioxidhalter och eventuellt luftfuktighet. 

 I S-huset bör man måla om till en mer tillfredsställande och ljusreflekterande kulör. I 

kombination med detta är det lämpligt att förse byggnaden med lysrör med stor 

räckvidd istället för den belysning som nu finns där. Vistelsen här skulle således bli 

betydligt trevligare. Belysningen skulle kunna kompletteras med närvarogivare så den 

blir energieffektiv. 

 Anpassa inomhustemperaturen efter årstid. 

Med dessa åtgärder tror vi att inomhusmiljön i Fanan 27 skulle förbättras och att studenterna i 

sin tur förbättrar sin prestation i skolan och ökar koncentrationsförmågan.  
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13 Bilagor 

13.1 Enkät (Förundersökning) 

Förundersökning av inneklimat i hus R, S samt X 
 

Vi är två studenter vid Högskolan i Halmstad som läser det sista året på Byggingenjörsprogrammet 

med inriktning Fastighet & Energi. Vårt valda ämne för examensarbetet är att genomföra en 

energiberäkning för R, S samt X-huset. Vi behöver nu Er hjälp med att få en uppfattning om det 

befintliga inneklimatet i dessa byggnader.  

 

1: Vad tycker du generellt om inneklimatet i denna byggnad?  

Bra  Dålig 

2: Finns det någon specifik sal eller del av denna byggnad där du anser att inneklimatet är särskilt 

undermåligt?   

 

__________________________________________________________ 

2: Finns det någon specifik sal eller del av denna byggnad som känns väl ventilerad? 

 

 

3: Besväras du av drag i byggnaden?  

Ja  Nej 

Om ja, var? 

__________________________________________________________ 

 

4: Hur tycker du att värmen är i byggnaden under sommar- resp. vinterhalvåret?  

SOMMAR:   Bra Dålig 

VINTER:   Bra Dålig 
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5: Besväras du av obehaglig lukt i byggnaden? 

Ja  Nej 

Om ja, vad? (unken lukt, mögellukt t.ex.) 

__________________________________________________________ 

 

6: Hur tycker du att luftkvaliteten är i byggnaden? 

Bra  Dålig 

7: Upplever du att luften är torr i denna byggnad? 

Ja  Nej  

8: Besväras ni av buller?  

Ja  Nej 

Om ja, ange sal eller del av byggnad! 

__________________________________________________________ 

 

9: Är belysning tillräcklig?  

Ja  Nej   

      

Om nej, ange sal eller del av byggnad! 

__________________________________________________________ 

 

Övriga synpunkter på inomhusmiljön? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Tack för Er medverkan! 
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13.2 Enkät (Inomhusklimat) 

INOMHUSKLIMAT 
Skolmiljö – elevenkät 
 
 
BAKGRUNDSFAKTORER 
 
Kön Man □ Kvinna □ 

Hur länge har du gått på skolan? Sedan 20□□  
 
HEMFÖRHÅLLANDEN 
 
Bostadstyp Villa, radhus □  Lägenhet □ 
 
Finns heltäckningsmatta? Ja □ Nej □ 
 
Finns husdjur?  Ja □ Nej □ 
 
Finns tecken på fukt/mögelskador? Ja □ Nej □ 
 
 
SKOLMILJÖ  
 
Har Du de senaste 3 månaderna känt dig besvärad av någon eller några av följande faktorer i Din 
skola? 

Ja, ofta Ja ibland Nej, aldrig 
Drag   □ □ □ 
 
För hög rumstemperatur  □ □  □ 
 
Varierande rumstemperatur   □ □ □ 
 
För låg rumstemperatur  □ □ □ 
 
Instängd (”dålig”) luft  □ □ □ 
 
Torr luft   □ □ □ 
 
Obehaglig lukt   □ □ □ 
 
Buller   □ □ □ 
 
Belysning som är svag eller bländande □ □ □  
 
Damm och smuts  □ □ □ 
 
Anser du att inomhusklimatet   
I skolan påverkar dina skolprestationer? □ □ □ 
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NUVARANDE BESVÄR 

 
Har Du under de senaste 3 månaderna haft något/några av nedanstående besvär/symtom som Du 
tror beror på inomhusmiljön i skolan? 
 
   Ja, ofta Ja, ibland Nej, aldrig 
Trötthet   □ □ □ 
 
Tung i huvudet  □ □ □ 
 
Huvudvärk   □ □ □ 
 
Illamående/yrsel  □ □ □ 
 
Koncentrationssvårigheter  □ □ □ 
 
Klåda, sveda, irritation i ögonen □ □ □ 
 
Irriterad, täppt eller rinnande näsa □ □ □ 
 
Halsont   □ □ □ 
 
Hosta   □ □ □ 
 
Torr eller rodnad hud i ansiktet □ □ □ 
 
Fjällning/klåda i hårbotten/öron □ □ □ 
 
Torra händer   □ □ □ 
 
Annat_________________________________________________________ 
 

SKOLANS INNEMILJÖ 

Vad tycker Du om Mycket bra Bra Acceptabel Dålig Mycket dålig 

Miljön i skolsalarna 
 
Inredning  □ □ □ □ □ 
Färgsättning  □ □ □ □ □ 
Akustik  □ □ □ □ □ 
Städning  □ □ □ □ □ 
 

Miljön i korridorerna 

Inredning  □ □ □ □ □ 
Färgsättning  □ □ □ □ □ 
Akustik  □ □ □ □ □ 
Städning  □ □ □ □ □ 



65 
 

 
OM TEMPERATURFÖRHÅLLANDENA 
 
Vad anser Du om temperatur- Mycket bra Bra Dåliga Mycket dåliga 
förhållandena i skolan i allmänhet? □ □ □ □ 
 

Om problem med temperatur: Alltför kallt på vinterhalvåret  □ 

   Alltför varmt på sommarhalvåret □ 

 

BULLER 
  Ja  Nej 
Besväras Du av buller? □  □  
 
Om Ja, varför?   Ventilationen stör □ 
(flera alternativ möjliga)  Buller utifrån  □ 
   Buller från byggarbete □ 
   Skrapljud från stolar □ 
   Högljudda elever □ 

Annat, ange vad: _____________________________________ 
 
DAMM OCH SMUTS 
   Ja Nej 
Besväras Du av damm och smuts? □ □ 
 
Om Ja, varför?   Allmänstädning otillräcklig □ 
(flera alternativ möjliga)  Allmänstädning dåligt utförd□ 
   Damm och smuts på skåp □ 
   Ingen storstädning □ 
  Annat, ange vad: _____________________________________ 
 
LUFTKVALITETEN  
 
Vad anser Du om luft- Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt 
kvaliteten i skolsalarna? □ □ □ □ 
 
Finns lokaler med dålig luftkvalitet? Ja  Nej 
   □  □ 

Om Ja, ange vilka salar: ________________________________________________________ 

Om problem med luftkvaliteten: Sämre på måndagsmorgnar □ 
(flera alternativ möjliga)  Sämre på eftermiddagar □ 
   Sämre vid dubbellektioner □ 
   Olika i olika lokaler □ 
   Lukter förekommer □ 
   Vädringsmöjligheter saknas □ 
 

Tack för Er medverkan! 
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Intervju med skyddsombud 1 
Fråga 1: Vad gör ett skyddsombud? 

Fråga 2: Hur ser skyddsombudets roll ut i högskoleverksamheten? 

Fråga 3: Vilka förändringar i R- och S-huset har gjorts i samband med renoveringen? 

Fråga 4: Vet Ni om det är något särskilt många har klagat på gällande inomhusklimatet i R- 

och S-huset? 

Intervju med skyddsombud 2 
Fråga 1: Vad gör ett skyddsombud? 

Fråga 2: Hur ser skyddsombudets roll ut i högskoleverksamheten? 

Fråga 3: Hur upplever Du och dina kolleger inomhusklimatet i R- och S-huset? 

Intervju med tekniker på Halmstad Energi & Miljö (HEM) 
Fråga 1: Kan ni se från- och tilluftstemperaturer i R-och S-huset i ert kontrollrum? 

Fråga 2: Vad är framledningstemperaturerna för radiatorerna? 

Fråga 3: Finns det tillgång till datahistorik för olika tidsperioder? 

Fråga 4: Finns det t.ex. mätpunkter för att se bl.a. temperaturfördelning i byggnaden? 

Intervju med tekniker på Klimatbyrån  
Fråga 1: I en av hörsalarna sitter tilluften under stolraderna. Vet Ni exakt hur detta fungerar 

och vad som är särskilt viktigt att lyfta fram beträffande detta? 
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