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Förord 
Ett stort tack till Energimyndigheten som genom sitt program Spara och Bevara har finansierat 
forskningsprojektet. Ett stort tack till Statens Fastighetsverk som har haft de flesta byggnaderna till 
förfogande att mäta i samt till personalen som har ställt upp med hjälp. Ett stort tack också till övriga 
byggnaders ägare och personal.  
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Sammanfattning 
Projektet som redovisas genom denna rapport har kartlagt ventilationens funktion i kontorsbyggnader som 
i huvudsak bygger på självdrags- eller hybridventilation och som har höga kulturvärden. Projektet svarar på 
frågorna om hur ventilationen fungerar, vilka luftomsättningar som finns, vilka åtgärder som kan vara 
möjliga och behövs och vad dessa åtgärder bör kunna resulterar i vad gäller energianvändning och innemiljö. 
Detta ger alla ägare av byggnader med höga kulturvärden och som har självdrags- eller hybridventilation råd 
om förvaltandet för att uppnå rätt luftomsättning.  

Metod 

Mätningar gjordes genom avklingning av spårgas samt delades enkäter ut till människor som arbetar i kontor 
som finns i 12 olika byggnader på flera platser i Sverige. Förutom avklingningsförsök med spårgas mättes 
koldioxidkoncentration, innetemperatur och relativ fuktighet i byggnaderna under en period, samt i vissa 
byggnader även utslag från en VOC-blandgasgivare för att bedöma om en sådan ger utslag som kan kopplas 
till mer eller mindre emitterande inredning. På så har luftomsättningar bestämts som, jämte kännedom om 
byggandens volym, gör att man kan skatta ventilationsluftflöde. Dessutom har information erhållits om 
kvantitativt mätt inomhustemperatur samt upplevelsen av inneklimatet. Detta har jämförts med vad man 
väntar sig i självdragsventilerade byggnader och generellt i kontor. Ett fåtal rum har mätts per byggnad.  

Översiktliga åtgärdsförslag togs fram med hjälp av ett seminarium med experter för att ge en bild av 
möjligheter till energibesparing. Här har kulturbevarandeaspekter beaktats samt enkätresultat och mätningar 
på inneklimatet. Som ett led i att sprida kunskaper om nyttan med energiåtgärder i ventilationssystem har 
ett PC-program utvecklats för att på ett översiktligt plan skatta storleksordningen på besparingar som kan 
göras med hjälp flödesreducerande åtgärder och värmeåtervinningsåtgärder.  

Resultat 

Nedan visas resulterande luftomsättningar. Mest representativa är siffrorna för ”Stängd dörr”. Den 
översiktliga slutsatsen är att luftomsättningarna är rimliga men ibland för låga och ibland för höga och att 
man behöver utreda detta specifikt för respektive byggnad före beslut om åtgärder fattas.  

 Luftomsättning /h-1 

Byggnad 
Öppen dörr, 
kontorstid – 

Vinter 

Stängd dörr, 
ej kontorstid 

– Vinter 

Öppen dörr, 
kontorstid – 

Sommar 

Stängd dörr, ej 
kontorstid - 

Sommar 

Diff. ej 
kontorstid 
Vinter – 
Sommar 

Gamla rådhuset 
Ystad 

0,70 0,54 5,50 0,38 -0,16 

Kalmar Slott - 1,09 - 1,64 0,55 
Karlskrona 
Residens 

1,45 - 5,25 0,35 - 

Kastellet 1,28 0,52 0,63 0,42 -0,1 
Krognoshuset 1,24 1,3 1,29 1,11 -0,19 

Luleå Residens 1,52 0,98 2,31 0,91 -0,07 
Skokloster 1,43 1,26 1,11 1,10 -0,16 

Stockholm Slott - 0,65 0,43 0,29 -0,36 

Södra Bankohuset 1,10 0,46 1,64 -  

Tjolöholms Slott 0,87 0,77 3,21 0,37 -0,4 
Ulriksdals Slott 2,83 1,27 3,26 1,39 0,12 

Ulriksdals Slott - 
Annexet 

1,41 1,04 2,38 0,47 -0,57 

MEDEL 1,38 0,90 2,46 0,77 -0,13 
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Summary 
The project presented in this report has investigated the function of the ventilation systems in office-
buildings of high cultural value. The ventilation in these buildings is mainly based on natural ventilation or 
hybrid ventilation. The project answers questions on the functionality of the ventilation system, on how 
high the air change rates are in the buildings, on how the indoor environmental quality is and is perceived 
by the occupants. Possible measures have been discussed with regards to these factors and the high cultural 
value of the buildings.  The results from this project should serve as a reference for all owners of buildings 
with high cultural values and with natural or hybrid ventilation. Furthermore the results can serve as advice 
on how to manage such buildings in order to achieve proper air change rates. 

The study presented in this report included 12 buildings, spread across Sweden. Measurements of the air 
change rates were conducted through tracer-gas decay techniques, and a questionnaire was distributed to 
people who worked in the offices. Measurements were also conducted on carbon dioxide concentration, 
indoor temperature and relative humidity for longer time periods. In some buildings the results from a 
mixed-gas sensor was used in order to assess if a value can be acquired that is linked to more or less emitting 
interiors. Through these measurements, air change rates were obtained which, along with knowledge of the 
building's volume, make it possible to estimate the ventilation airflow. In addition, information was obtained 
about the indoor temperature and the occupants’ perceptions of the indoor environment. This was then 
compared to what is expected in naturally ventilated buildings as well as offices in general. The 
measurements have been conducted in a few rooms per building. 

Based on the results from a seminar which included academia and experts within the industry, energy saving 
measures were proposed (synoptically) for each building.  The measures that were proposed regarded the 
results from the project and the possibility to improve the indoor environmental quality. Besides this, 
cultural conservation aspects were considered. As a part of spreading knowledge about the benefits of 
energy saving measures in ventilation systems, a PC program is available to estimate the magnitude of 
savings that can be made with the aid of flow-reducing measures and heat recovery measures at a general 
level. Below is the resulting air change rates. Most relevant are the “Closed door” values. The overall 
conclusion is that the air exchange rate is reasonable but sometimes too low and sometimes too high and 
that one needs to investigate this in a given building prior to action. 

 Air change rate /h-1 

Building 
Open door, 
office hours  

– Winter 

Closed door, 
out of hours 

– Winter 

Open door, 
office hours – 

Summer 

Closed door, 
out of hours - 

Summer 

Seasonal 
difference – 
out of hours 

Gamla rådhuset 
Ystad 

0.70 0.54 5.50 0.38 -0.16 

Kalmar Slott - 1.09 - 1.64 0.55 
Karlskrona 
Residens 

1.45 - 5.25 0.35 - 

Kastellet 1.28 0.52 0.63 0.42 -0.1 
Krognoshuset 1.24 1.3 1.29 1.11 -0.19 

Luleå Residens 1.52 0.98 2.31 0.91 -0.07 
Skokloster 1.43 1.26 1.11 1.10 -0.16 

Stockholm Slott - 0.65 0.43 0.29 -0.36 

Södra Bankohuset 1.10 0.46 1.64 -  

Tjolöholms Slott 0.87 0.77 3.21 0.37 -0.4 
Ulriksdals Slott 2.83 1.27 3.26 1.39 0.12 

Ulriksdals Slott - 
Annexet 

1.41 1.04 2.38 0.47 -0.57 

AVERAGE 1.38 0.90 2.46 0.77 -0.13 
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1 Introduktion 
Projektet som redovisas genom denna rapport har kartlagt ventilationens funktion i kontorsbyggnader som 
i huvudsak bygger på självdrags- eller hybridventilation och som har höga kulturvärden. Projektet svarar på 
frågorna om hur ventilationen fungerar, vilka luftomsättningar som finns, vilka åtgärder som är möjliga och 
behövs och vad dessa åtgärder bör kunna resultera i vad gäller energianvändning och innemiljö. Detta ger 
alla ägare av byggnader med höga kulturvärden och som har självdrags- eller hybridventilation råd om 
förvaltandet för att uppnå rätt luftomsättning.  

 

1.1 Bakgrund 
Tre fjärdedelar av den uppvärmda arean i det svenska byggnadsbeståndet är äldre än 30 år. I många fall 
baseras ventilationen i dessa hus på självdrag, särskilt om de är byggda före 1960 och inte har genomgått 
genomgripande renoveringar. I dessa system är det svårt att reglera luftomsättningen. Sommartid blir ofta 
luftomsättningen för låg, om inte detta kompenseras med omfattande vädring, och vintertid för hög. 
Otillräcklig ventilation kan ge innemiljöproblem och fuktskador samt minska produktiviteten hos 
personalen (12–14). För hög luftomsättning leder till onödigt hög energianvändning, och kan också leda till 
drag och dålig komfort. I byggnader med höga kulturvärden är möjligheterna att införa moderna 
konventionella ventilationsinstallationer med värmeåtervinning ofta begränsade. Ventilationskanaler, 
ventilationsaggregat, huvar, etc. kräver stora utrymmen och är svåra att tillföra utan stor negativ påverkan 
på byggnadernas interiör och exteriör. Om system med värmeåtervinning inte kan installeras, är 
flödesstyrning den kvarvarande åtgärd som har bäst potential (15). Ur byggnadsantikvariskt hänseende är 
tilläggsisolering ofta inte möjlig och den enda åtgärd som återstår för att minska användningen av 
värmeenergi är att begränsa luftflöden när lokalerna inte används eller att återvinna värme ur frånluften.  

Forskningen inom området är begränsad, speciellt när det gäller sammanställd kunskap om faktiska 
förhållanden. Inom projektet Ventilationsåtgärder i kulturbyggnader (P40453-1, Spara och bevara-
programmet, Energimyndigheten) har en state-of-the-art studie som visat att det finns en del möjligheter till 
innovativa lösningar för värmeåtervinning och flödesstyrning i kulturbyggnader, men det saknas kunskap 
om hur stora luftomsättningarna är i självdrags- och hybridventilerade kontorsbyggnader med kulturvärden, 
och därmed är det svårt att bedöma potentialen för dessa åtgärder. För skolor utan särskilt kulturvärde finns 
råd om vädring (16).  

CO2-koncentrationen i inneluften används ofta för att beskriva prestandan på ventilationen, utifrån absoluta 
nivåer och skillnad mellan inne och ute samt förändringar över tid, vilket beskrivs som av- eller påklingning.  
CO2-koncentrationen i inneluften är en viktig parameter att undersöka då höga koncentrationer har 
associerats med besvär hos brukarna (17,18). Seppänen & Fisk (12) studerade sambandet mellan 
ventilationssystem och Sick Building Syndrome (SBS) hos kontorsarbetare och resultatet visade att det var 
mindre SBS symptom i byggnader med självdragsventilation jämfört med mekaniskt ventilerade byggnader 
och byggnader med luftkonditionering. Hummelgaard et al. (19) studerade brukarnas upplevelse av 
innemiljön i kontor med mekanisk- respektive självdragsventilation. Det visade sig att innetemperaturen och 
CO2-koncentrationen varierade mer i de självdragsventilerade kontoren men trots det var brukarna mer 
nöjda med innemiljön och uppvisade färre symptom. 

Chenari et al (20) konstaterade att genom att använda hybridventilation och applicera styrning på denna kan 
stora mängder energi sparas då ventilationen används när det finns behov medan den kan minskas när det 
inte finns någon närvaro i byggnaden. Chenari et al. (20) påpekar att det finns stora skillnader mellan 
nationella och internationella standarder avseende luftomsättningar och påpekar att det behövs en 
diskussion och en harmonisering gällande vilka luftomsättningar som krävs.  

Det behövs kunskap om vilka luftomsättningar som finns i självdrags- och hybridventilerade lokaler i 
kulturhistoriskt intressanta byggnader samt hur dessa varierar med tiden och det behövs kunskap om hur 
de som arbetar i dessa lokaler upplever innemiljön. Samband behöver studeras mellan brukarnas upplevelse 
av innemiljön kopplat till ventilationens funktion och andra parametrar såsom emissioner från material som 
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det kan vara mindre av i äldre byggnader med äldre ytskikt. Med hjälp av denna kunskap kan råd och riktlinjer 
skapas som möjliggör att energi kan sparas i byggnader som annars inte skulle gå att energieffektivisera då 
de kulturhistoriska värdena skulle äventyras. 

Flera EU-direktiv framhåller att den offentliga sektorn ska vara ett föredöme. De drygt 3 000 byggnader 
med en byggnadsarea av cirka två miljoner kvadratmeter som SFV förvaltar har därmed i detta avseende en 
viktig funktion. En viktig drivkraft är att SVF har ambitiösa mål att minska energianvändningen i sitt 
bestånd.  Målen innebär samtidigt en unik möjlighet att utvinna och sprida kunskap som kan komma hela 
branschen till godo och därmed förverkliga rollen som ett föredöme.  

Programmet Spara och bevara har som syfte formulerat att det ska utveckla och förmedla kunskap och 
tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och 
inventarier förstörs eller förvanskas. Ett arbete som bottnar i den konkreta verkligheten som SFV:s bestånd 
representerar, bör ha mycket goda möjligheter att bidra till detta syfte. 

 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka ventilationens funktion genom att kartlägga luftomsättningar och inneklimat samt 
upplevd inomhusmiljö i kulturhistoriskt värdefulla kontorsbyggnader med självdrags- eller 
hybridventilation. Dessutom bedöms möjligheten till energibesparing som enklare åtgärder och styrning av 
dessa system kan ge med beaktande av kulturvärde, god innemiljö och fuktsäkerhet. 
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2 Metod 
För att kartlägga luftomsättningar och uteluftsflöden samt upplevd inomhusmiljö i kulturhistoriskt 
värdefulla kontorsbyggnader med självdrags- eller hybridventilation har mätningar gjorts genom avklingning 
av spårgas samt enkät delats ut till människor som arbetar i dessa kontor. Detta har gjorts i 12 byggnader på 
flera platser i Sverige och förutom avklingningsförsök med spårgas uppmättes även koldioxidkoncentration, 
innetemperatur och relativ fuktighet byggnaderna under en längre period. Samtidigt har mätningar utförts 
med en VOC-blandgasgivare för att bedöma om en sådan ger utslag som kan kopplas till mer eller mindre 
emitterande inredning. På så sätt har luftomsättningar mätts upp som, jämte kännedom om byggandens 
volym, gör att man kan skatta ventilationsluftflöde. Dessutom har information erhållits om kvantitativt mätt 
inomhustemperatur samt upplevelsen av inneklimatet. Detta har jämförts med vad man väntar sig i 
självdragsventilerade byggnader. Ett fåtal rum har mätts per byggnad.  

Översiktliga åtgärdsförslag togs fram med hjälp av ett seminarium med experter för att ge en bild av 
möjligheter till energibesparing. Här har kulturbevarandeaspekter beaktats samt enkätresultat och mätningar 
på inneklimatet. Som ett led i att sprida kunskaper om nyttan med energiåtgärder i ventilationssystem har 
ett PC-program utvecklats för att på ett översiktligt plan skatta storleksordningen på besparingar som kan 
göras med hjälp flödesreducerande åtgärder och värmeåtervinningsåtgärder, som beskrivs i 
parallellprojektets rapport inom Spara och bevara. Beroende på resultatets spridning kan mer eller mindre 
konkreta råd ges till fastighetsägare gällande denna typ av byggnader.  

2.1 Val av byggnader 
Byggnaderna ska för att stämma med projektets avgränsning ha självdrag, eventuellt med fläktförstärkning, 
och ha kontor som nyttjas. Det har inte funnits så många sådana byggnader att tillgå som har önskats så 
därför har byggnader sökts både inom och utanför Statens fastighetsverk. Tanken är att byggnaderna inte 
representerar byggnader med kända problem, och detta bedömer vi har lyckats. Även om slumpmässighet 
alltid kan diskuteras när man måste söka rätt på byggnader att utföra mätningar i bedöms byggnaderna vara 
representativa för kontor i kulturbevaransvärda, äldre byggnader med självdrag. Nedan följer bilder på några 
av de 12 byggnaderna, och referenser för alla byggnader till länkar innehållande allmän information.   

 Gamla Rådhuset i Ystad (1) 
 Kalmar slott. (2) 
 Karlskrona residens (3) 
 Kastellet, Skeppsholmen (Stockholm) (4) 
 Krognoshuset, Lund (5) 
 Skokloster slott (Stockholm) (6) 
 Residenset Luleå (7) 
 Stockholm Slott  (8) 
 Södra Bankohuset, Gamla Stan (Stockholm) (9) 
 Tjolöholms slott. (10) 
 Ulriksdals Slott – Stockholm (11) 
 Ulriksdals slott – Annexet (11) 
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Figur 2.1: Kalmar slott.  

 

 

Figur 2.2: Karlskrona residens.  
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Figur 2.3: Skokloster slott (Stockholm). 

 

 

Figur 2.4: Tjolöholms slott. 
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Figur 2.5: Ulriksdals slott – Annexet.   

 

2.2 Inventering 
Vid besöken togs fotografier och anteckningar för att beskriva byggnaden så att eventuella kopplingar kan 
göras med tanke på högemitterande eller lågemitterande material eller annat. För varje byggnad har en tabell 
presenterats i resultatavsnitten med information om byggnadsteknik, arkitektonisk utformning, rummet, 
tekniska system, ytskikt, m.m.  

 

2.3 Enkätstudie 
För att studera hur de som använder byggnaden upplever inneklimatet har enkäter delats ut i varje byggnad. 
Enkäter av Örebromodellen(21) delades ut när sensorerna installerades och de initiala inducerade 
avklingningsmätningarna utfördes, vilket var under uppvärmningsperioden. Analysen i denna rapport 
fokuserar på de frågor som ställdes i enkätstudien gällande inneklimatet vilka anses vara relaterade till 
självdrag som ventilationslösning. Frågorna presenteras här i följande figurer. 

För byggnader med fler enkätsvar än nio har resultatet jämförts med data från Miljömedicin MM Konsult 
AB (22) i Figur 2.5, som visar en referenstabell på hur brukare vanligtvis upplever sin kontorsmiljö. Om 
färre än nio enkätsvar finns för en byggnad har svaren bedömts kvalitativt. I båda fall har brukarnas 
upplevelse relaterats till de uppmätta luftomsättningarna samt inneklimatet. 
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Figur 2.1: Fråga gällande temperaturförhållanden på arbetsplatsen. 

 

 

Figur 2.2: Fråga gällande luftkvalité på arbetsplatsen. 

 

 

Figur 2.3: Fråga gällande akustisk miljö på arbetsplatsen. 
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Figur 2.4: Fråga gällande besvär på arbetsplatsen. 

 

2.3.1 Referenstabell 
Referenstabellen nedan presenterar resultat på enkätundersökningar för ett stort antal kontor, och visar 
andel (i procent) enkätsvar som har angett specifika svar på frågor presenterade i Figur 2.1, Figur 2.2 och 
Figur 2.3. Rubrikerna (t.ex. ”Ref. Bra kontor”) anger hur kontoren klassas beroende på frekvenserna för de 
olika frågorna, t.ex. är det 43% som har svarat att temperaturförhållandena är  ”Acceptabla” i  ”Bra” kontor. 
Raden direkt under rubrikerna anger antalet svar som utgör materialet för svaren i de olika kolumnerna.  I 
de olika delarna kommer först svar på generella frågor och sedan på specifika frågor.  Summan av svaren 
för de generella frågorna ”Bra”, ”Acceptabla” och ”Dåliga” blir cirka 100% för varje klassificering. För t.ex. 
”Ref Bra kontor” blir summan av andelarna för de som svarat på frågan om temperaturförhållanden: 
36+43+21 = 100 %.  För de specifika frågorna anges den andel som har angett att de anser att det är t.ex. 
”alltför kallt…”, dvs. har övriga ej svarat pga. de ej upplevt att det har varit så. T.ex. har 26% svarat att det 
är ”alltför kallt på vinterhalvåret” i de kontor som anses vara ”Bra”, medan det är (100-26=) 74% i samma 
kontor som inte anser att det är så. Svar (i andelar) för byggnader med mer än nio stycken enkätsvar har 
jämförts med denna tabell. Jämförelser har främst skett mellan andelen som anser att jämförts de olika 
förhållandena/ situationerna har svarat att det är ”Dåliga”. 
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Figur 2.5: Referenstabell från Miljömedicin MM Konsult AB i Örebro (22).  

 

2.4 Luftomsättningar 
För att bedöma luftomsättningen i lokaler med självdrag har spårgasmätningar använts och luftomsättningar 
beräknats baserat på uppmätta avklingningar. Nedanstående punkter beskriver översiktligt hur 
spårgasmätningen utfördes: 

1. Uppmätning av (i försöken) ingående gasers koncentration före försökens påbörjan. 
2. Utsläpp av vald spårgas i lokal medan omblandning har skett av luften i lokalen med hjälp av en 

kraftig golvfläkt, för att få en konstant koncentration av gasen . 
3. Då tillräcklig koncentration har uppnåtts vid arbetsplatsen (skrivbord) stoppas utsläpp av gasen. 
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4. Mätning pågår så länge som praktiskt möjligt, utan att besvära hyresgästerna. 

Under avklingningsmätningar utförda under kontorstid öppnades kontorsdörren när tillräcklig 
koncentration hade uppnåtts för att mäta det typiska arbetsklimatet i rummet. Efter kontorstid hölls 
dörrarna stängda för att mäta luftomsättningar pga. självdrag. 

Uppmätta värden på spårgasen har under avklingningen sedan analyserats med hjälp av följande ekvation, 
som gäller för helt omblandad luft: 

𝑛
ln 

𝑐 𝑡
𝑐 𝑡

𝑡 𝑡
 

I ekvationen anger n omsättningar/timme, c2 koncentrationen av gasen i ppm vid tiden t2 och c1 
koncentrationen av gasen vid tiden t1, där t2 är tiden efter t1 i timmar. För att få ett medelvärde för mättiden 
efter att avklingning påbörjar, normallogaritmerades hela kurvan. För alla mätvärden har lägst uppmätt 
bakgrundskoncentration subtraherats före logaritmering. En regressionslinjes lutningen på den 
normallogaritmerade kurvan gav då luftomsättningen i rummet. I de fall lustgas användes som spårgas 
användes en Bedfont G200 (23) ±(1 % av mätområdet + 2 % av avläst värde) portabel spårgasanalysator 
med en inflödeskanal för mätningen. Till analysatorn användes CO2-filter samt fuktfilter för att ej störa 
instrumentet. I de fall CO2 användes som spårgas användes givare av typ IC-Meter (24) eller Extech (25) 
för mätning.   

2.4.1 Beräknade luftomsättningar under långtidsmätningar 
Automatiska beräkningar av luftomsättningar för långtidsmätningar på koldioxidhalter utfördes genom ett 
egenutvecklat datorprogram som identifierade avklingning för att beräkna omsättning enligt ovan beskriven 
metod. Avklingningarna i detta fall är dock naturliga avklingningar som uppstår när produktionen av 
koldioxid avtar, och är alltså inte inducerade avklingningar som i ovan beskrivna metod. Programmet 
beräknar omsättningen för timintervall och inkluderar endast beräknade omsättningar över där 
regressionslinjen av de logaritmerade värdena har minst en vald förklaringsgrad, och i denna studie fall har 
varje beräknad omsättning en förklaringsgrad på minst 90%. 

 

2.5 Klimat 
Data för uteklimat har hämtats av SMHIs tjänst MetObs (26), och saknad data har ersatts med medelvärden 
mellan datapunkter som finns. För varje ort har klimatdata hämtats från klimatstationer som befinner sig i 
närheten av byggnaden i fråga. Dock har det i vissa fall inte funnits en klimatstation i närheten, eller så har 
den närmsta klimatstationen saknat någon eller flera parametrar. I sådana fall har data för saknade 
parametrar hämtats från olika klimatstationer i området. 

Mätningar av inneklimat utfördes med hjälp av givare som mäter temperatur, relativ luftfuktighet och 
koldioxidnivåer. För detta har vi använt tre sorters givare: 

‐ IC-meter Mobile (GSM) (24) med en  
o Sensirion SHT21(27) (T±0.3°C, RH ±2.0 %) och en  
o SenseAir S8 (28) (CO2±30ppm, ±3% “reading”)  

‐ Extech (25)  (T±0.8°C, RH ±4.0 %, CO2 ±40ppm) 
‐ HOBO UX100-011 (29) (T±0.21°C mellan 0-50°C, RH±2.5% mellan 10-90%) 
‐ HOBO U12-013 (30) (T±0.35°C mellan 0-50°C, RH±2.5-3.5% mellan 10-90%) 

Dessa placerades i kontor eller utrymmen som direkt har påverkats eller indirekt skulle kunna ha påverkats 
av de utförda åtgärderna.  
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2.5.1 Riktlinjer för inneklimat 
Vid bedömning av inneklimatet baserat på mätdata har resultaten jämförts med Arbetsmiljöverkets riktlinjer 
enligt AFS 2009:2 (31). Eftersom arbetstider kan skilja sig åt mellan kontor och från arbetare till arbetare 
har inte någon tid exkluderats vid analysen av mätdata, vilket man måste ha i minnet när man betraktar 
resultatet. Hänsyn har tagits till detta i bedömningen av inneklimatet. 

Följande riktlinjer finns för lufttemperaturen enligt AFS 2009:2 (31): 

Om lufttemperaturen vid lätt och stillasittande arbete varaktigt avviker från 20–24 °C 
vintertid och 20–26 °C sommartid bör det termiska klimatet undersökas närmare.  

Följande riktlinjer finns för luftfuktigheten enligt AFS 2009:2 (31): 

Luftfuktighetens betydelse för upplevelsen av det termiska klimatet är liten. Dess 
effekt på upplevelsen av besvär och på hälsotillståndet är mer svårbedömd. 
Erfarenheten har visat att en låg fukthalt i regel godtas i kontorslokaler med 
lufttemperaturer vintertid på ca 20 °C. Om lufttemperaturen höjs med 2 grader eller 
mera uppkommer inte sällan obehag och klagomål på torr luft.  

Följande riktlinjer finns för luftkvalitén enligt AFS 2009:2 (31): 

I lokaler där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom personbelastning 
kan koldioxidhalten användas som en indikator på om luftkvaliteten är 
tillfredsställande. I sådana lokaler ska en koldioxidhalt under 1 000 ppm (miljondelar) 
eftersträvas.  

Koldioxidhalten 1 000 ppm ska inte ses som ett värde som aldrig får överskridas. 
Däremot är det ett värde som man inte bör ligga över mer än tillfälligt under korta 
stunder. Det innebär också att ett medelvärde på 1 000 ppm över en dag inte är 
acceptabelt om nivån är högre under längre perioder. 

Följande riktlinjer finns för luftflödet enligt AFS 2009:2 (31): 

För lokaler där personer vistas mer än tillfälligt kan ett uteluftsflöde på minst 7 l/s 
och person behövas vid stillasittande arbete.  

Med hänsyn till föroreningar från andra källor än personer bör ett tillägg på lägst 0,35 
l/s och m2 golvarea göras.  

 

2.5.2 Emissioner 
Med blandgasgivare iAQ-100 (32–36) har mätningar på emissioner utförts under några besök i byggnaderna. 
Denna blandgasgivare reagerar på ämnen som vi typiskt inte vill ha i inneluften: alkoholer, aldehyder, 
alifatiska kolväten, amin, aromatiska kolväten, kolmonoxid, metan, gasol, ketoner och organiska syror. 
Givaren ger ett utslag mellan 0-1,2 V, och är funktionell mellan 5-90% RF (32). En analys har utförts av 
denna mätdata och jämförts mot de inventeringar som har gjorts av byggnaderna. 

 

2.6 Workshop om studieresultat och ventilationsåtgärder 
En Workshop har hållits mellan akademi och bransch i vilken forskare inom byggnadsfysik samt 
installationsteknik tillsammans med experter inom branschen har diskuterat resultatet från studien. Baserat 
på detta har möjligheten till eventuella åtgärder för energibesparing och förbättring av inneklimat 
diskuterats. Resultatet av denna diskussion, samt förslag på åtgärder, presenteras i avsnitt 3.14. 
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3 Resultat och diskussion 
I detta kapitel beskrivs först hur det generellt ser ut i de byggnader som har ingått i studien, därefter 
behandlas varje byggnad för sig i sitt egna avsnitt. För varje byggnad ges först 1) resultatet av inventeringen, 
därefter 2) analyseras enkätresultaten, därefter 3) analyseras resultaten från de inducerade 
avklingningsmätningarna för bestämning av luftomsättningar, och till sist 4) analyseras resultat för mätningar 
på inneklimatet. För varje byggnad har det försökts att identifiera möjliga orsaker till 1) eventuella brister 
eller besvär som brukarna har upplevt, 2) otillräckliga eller för höga luftomsättningar, 3) för höga, låga eller 
för varierande innelufttemperaturer, 4) för höga koldioxidhalter, samt 5) för höga, låga eller varierande 
luftomsättningar bestämda genom naturliga (ej inducerade) avklingningsförlopp. Till detta har vissa förslag 
på möjliga förbättringar givits, dock måste det uppmärksammas att sådana förslag är spekulativa och endast 
baserade på de presenterade resultaten. Dvs. bör för varje byggnad ytterligare utredningar utföras före beslut 
om eventuella åtgärder vidtas. 

3.1 Alla byggnader 
3.1.1 Inventering 
De flesta av dessa lokaler har modernt möblemang, relativt nyligen målade ytor, synliga installationer, 
vattenburna uppvärmningssystem, persienner, gardiner samt rullgardiner. Typiskt är att byggnaderna har 
tjocka ytterväggar i massivt stenmaterial (främst tegel) på alla våningar. Bärande vägar är av liknande material 
som ytterväggarna och mellanbjälklagen i trä. Ofta består ytskikt på golv av parkett eller massivt trä, men i 
vissa fall av plastmatta eller heltäckningsmatta. Ytskikt på tak och väggar brukar oftast vara av målad puts. 
Utfackningsväggar finns pga. ombyggnationer eller förändrad användning, och det är vanligt att dessa är av 
träregelkonstruktion med gips.  

Tabell 3.1: Inventering av byggnad. 

Parameter Beskrivning 
byggnadsteknik,   Ca år 1300-1900.  

 Stenväggar (tegel), träbjälklag, trätakstomme, källare. 
arkitektonisk utformning  Tegelgotik, Barock, Senbarock, Renässans, Nyklassicism. 
planlösning  
(cellkontor, landskap, trapphus 
m.m.) 

 Cellkontor med en men oftast flera arbetsplatser i varje 
kontorsrum. I vissa fall väldigt stora kontorsrum med 
kontorslandskap.  

 Varierande kontorslösningar, stora och små, delade och 
enskilda. 

 Ofta finns även konferensrum/ möteslokaler, och i vissa 
fall utställningar och museum. 

relation mellan golvyta och volym,   Högt i tak i de flesta kontor, stora volymer. 
tekniska system  
(värme, ventilation, styr- och 
regler) 

 Vattenburna radiatorer eller eldrivna. 
 Termostater. 
 Självdrag genom kanaler i skorstenar. 
 Vädring genom fönsteröppning. 

ytskikt  
(golv, väggar och tak),  

 Trägolv, stengolv, plastmatta även fritt liggande mattor. 
 Putsade och målade väggar, tapetserade/ träinklädda 

väggar. 
 Putsat tak, målat. 

solavskärmning  
(vilken typ och hur den används) 

 Gardiner, rullgardiner, och i ett fall - utvändiga markiser. 
 Används. 

byggnadens placering  
(tät stadsmiljö, i öppet landskap 
etc., buller från vägar, m.m.)  

 Både tätbebyggt och i öppet landskap. 
 Oftast nära vatten. 
 Kan ha omkringliggande skog. 
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3.1.2 Enkätresultat 
I Figur 3.1 och Figur 3.2 presenteras svar på relevanta frågor (se avsnitt 2.3) för alla byggnader, och jämförs 
med Figur 2.5 som visar en referenstabell på hur brukare vanligtvis upplever sin kontorsmiljö.  

Generellt visar resultaten att a) 30% av brukarna upplever problem med luftkvalitén, b) 18% med buller, 
och c) 38% med temperaturförhållandena. I jämförelse med referenstabellen skulle dessa kontor vara a) 
medel (>25%) med hänsyn till luftkvalitén, b) medel (>14%) med hänsyn till bullersituationen, och c) 
problematiska (>36%) med hänsyn till temperaturförhållandena.  

Frågan gällande brukarnas uppfattning av luftkvalitén visar att det största problemet med luftkvalitén har 
med att det är varierande luftkvalité i de olika lokalerna. En jämförelse med referenstabellen visar att det 
situationen vanlig i medel-kontorsmiljöer. Figur 3.2 visar dock att många anger att de ibland eller ofta har haft 
besvär pga. torr, instängd eller obehaglig lukt inomhus – dock är det svårt att säga om detta är på grund av 
ventilationslösningen eller pga. något annat. Generellt sett är luftkvalitén i lokalerna acceptabel, men det går 
inte att säga att den är bra. 

Frågan gällande brukarnas uppfattning av bullersituationen visar att det största problemet är pga. störning 
från andra i kontorsmiljön. En jämförelse med referenstabellen visar att problemet är större i dessa lokaler 
än vad det vanligtvis är i även i problematiska kontorsmiljöer. Figur 3.2 visar att de flesta som har besvärats 
av buller har besvärats endast ibland. Generellt sett kan bullersituationen behöva förbättras i dessa lokaler.  
Problemet kan bero på att arbetarna delar kontor med någon annan, men även att väggarna i dessa äldre 
byggnader är i stenmaterial vilket isolerar bättre mot ljud än porösare material. Förmodligen kan 
skärmväggar mellan kontorsplatser och ljuddämpande material på väggar och/ eller i tak förbättra 
situationen. 

Frågan gällande brukarnas uppfattning av temperaturförhållandena på arbetsplatsen visar att en betydande 
andel av brukarna upplever problem både med a) för varmt under sommaren och b) för kallt under vintern. En 
jämförelse med referenstabellen visar att problemet är större i dessa lokaler än vad det vanligtvis är i a) medel-
kontorsmiljöer respektive b) problematiska kontorsmiljöer. Figur 3.2 visar att majoriteten av brukarna har 
besvärats av (i storleksordning) 1) för låg rumstemperatur, 2) varierande temperatur, och 3) drag. Figuren visar även 
att en betydande andel har besvärats av 4) för hög rumstemperatur. Problemen som beskrivs kan förväntas i 
lokaler med självdrag som ventilationslösning, eftersom ventilationsflödet är högst beroende av 
temperaturskillnaden mellan luften inomhus och luften utomhus. Under vintern, då uteluften är som kallast, 
bör flödet bli som störst. Inflödet av kall luft orsakar därmed drag och lägre innetemperaturer, vilket besvärar 
brukarna. Under sommaren, då uteluften är som varmast, bör flödet bli som minst. Ett minimerat inflöde 
orsakar då höga temperaturer och ett dåligt utbyte av inneluften vilket bör leda till problem med 
inneklimatet. Förmodligen vädrar brukarna ofta på sommaren, och tar till åtgärder för att minimera flödet 
på vintern. 
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Figur 3.1: Svar på enkätfrågor presenterade i avsnitt 2.3. Frågor om: allmänt inneklimat (överst vänster), termisk komfort 
(överst höger), akustisk miljö (nederst vänster), luftkvalité (nederst höger).  

 

Figur 3.2: Svar på enkätfråga om besvär på arbetsplatsen, presenterad i avsnitt 2.3.  
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3.1.3 Luftomsättningar 
Figur 3.3 visar ett exempel på två inducerade CO2-mätningar, och bestämningen av luftomsättning genom 
logaritmerade kurvor. För de logaritmerade kurvorna har regressionslinjer tagits fram, och lutningen på 
dessa ger ett medelvärde på luftomsättningen under den undersökta perioden. 

   

Figur 3.3: Två inducerade avklingningsmätningar med CO2 (vänster), samt logaritmer för bestämning av luftomsättning 
(mitten och vänster). 

Tabell 3.2 visar medelvärden för luftomsättningen i byggnaden och har beräknats baserat på mätningar i 1-
4 rum per byggnad (se avsnitt för respektive byggnad för detaljer). I tabellen inkluderas värden för de 
byggnader som ingick i projektet och för de olika fall som luftomsättningen bestämdes. Mätningarna visar 
klara skillnader mellan öppen och stängd dörr till kontoren, oavsett årstid. Dock är skillnaderna mellan 
sommar- och vintermätning efter kontorstid inte lika markanta. Vad som också är tydligt är att 
luftomsättningen under dagen är nästan dubbelt så stor under sommartid än under vintertid.  

För byggnader med självdrag förväntas att luftomsättningen är lägre under sommaren än under vintern 
eftersom temperaturskillnader mellan ute- och inneklimatet är mindre under sommaren. Dock visar inte 
resultaten att det är så i alla dessa fall, vilket kan bero på att brukarna tar till de vädringsmöjligheter som 
finns för att få till ett behagligt arbetsklimat. Något som tyder på detta är skillnader i luftomsättningen under 
kontorstid mellan vintern och sommaren.  Det är även möjligt att något eller några vädringsfönster står 
öppna över natten för passiv kylning av innemiljön, vilket kan förklara den obetydliga skillnaden i 
luftomsättningen mellan vinter- och sommarfallen utanför kontorstid. Förmodligen skulle skillnaden vara 
större mellan sommar och vinterfallet under kvällen om vädring inte sker även efter kontorstid. Det är även 
möjligt att den tunga stommen påverkar och gör att flödena blir större under kvällen i sommarfallet. 

Mätningar efter kontorstid under vintern bör vara mer representativa för ventilationens funktion än andra 
tider eftersom de visar luftomsättningen utan påverkan från brukarna. Dessa mätningar visar att 
luftomsättningen genom öppningar för självdrag är för låg (eller på gränsen till för låg) i majoriteten av 
byggnaderna. Under sommaren, efter kontorstid, är flödena ännu lägre, och alldeles för låga. För 
kontorsmiljöer generellt rekommenderas högre omsättningar än de som har uppmätts. 

Tabell 3.3 visar värden för temperaturen inomhus och utomhus, samt vindhastigheten, under mätningar 
utförda med stängd dörr A) vintertid och B) sommartid. Dessutom presenteras differensen i potentialen för 
drivkrafterna.  I de flesta fall är potentialen sett till den termiska drivkraften mycket större under vintern än 
under sommaren, vilket är förväntat. Den enda mätning som har en nästan marginell skillnad med hänsyn 
till detta är den som är utförd i Skokloster Slott, dock har denna störst skillnad i potential sett till vindtrycket 
(högre i vinterfallet), vilket bör ha påverkat resultatet på samma sätt som skillnader i den termiska potentialen 
i övriga byggnader. I övriga fall bedöms skillnader i vindhastigheter vara oväsentliga för någon större 
inverkan på mätresultatet.  
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Tabell 3.2: Medelvärden på uppmätt luftomsättning genom avklingning. 

 Luftomsättning /h-1 

Byggnad 
Öppen dörr, 
kontorstid – 

Vinter 

Stängd dörr, 
ej kontorstid 

– Vinter 

Öppen dörr, 
kontorstid – 

Sommar 

Stängd dörr, ej 
kontorstid - 

Sommar 

Diff. ej 
kontorstid 
Vinter – 
Sommar 

Gamla rådhuset 
Ystad 

0,70 0,54 5,50 0,38 -0,16 

Kalmar Slott - 1,09 - 1,64 0,55 
Karlskrona 
Residens 

1,45 - 5,25 0,35 - 

Kastellet 1,28 0,52 0,63 0,42 -0,1 
Krognoshuset 1,24 1,3 1,29 1,11 -0,19 

Luleå Residens 1,52 0,98 2,31 0,91 -0,07 
Skokloster 1,43 1,26 1,11 1,10 -0,16 

Stockholm Slott - 0,65 0,43 0,29 -0,36 

Södra Bankohuset 1,10 0,46 1,64 -  

Tjolöholms Slott 0,87 0,77 3,21 0,37 -0,4 
Ulriksdals Slott 2,83 1,27 3,26 1,39 0,12 

Ulriksdals Slott - 
Annexet 

1,41 1,04 2,38 0,47 -0,57 

MEDEL 1,38 0,90 2,46 0,77 -0,13 
 

Tabell 3.3: Värden på inneluftstemperatur, uteluftstemperatur och vind utomhus då avklingningsmätningar utfördes. Under 
mätningar utförda A) Stängd dörr, ej kontorstid – Vinter, B) Stängd dörr, ej kontorstid – Sommar, se Tabell 3.2. Differens 
i potential = (Tin, A- Tut, A) - (Tin, B- Tut, B). Differens i vindhastighet = vut, B - vut, A. 

 Tin /°C Tut /°C ΔT /°C vut /(m/s) 
Byggnad (kapitel) A B A B diff. pot. A B diff. 

Gamla rådhuset Ystad 23 23 1,8 19,7 +17,9 4 3,1 -0,9 
Kalmar Slott 20 24 2,9 22,1 +15,2 8 6 -2 

Karlskrona Residens - 23 - 20 - - 4 - 
Kastellet 22 22,5 3,6 13,7 +9,6 3 3 0 

Krognoshuset 14 24 2,7 20,7 +8 0 1,3 1,3 
Luleå Residens 21,5 24 0,3 22,5 +19,7 2 4 2 

Skokloster 21 22 7 11,1 +3,1 8 3 -5 
Stockholm Slott 22 24 7,5 25,7 +16,2 3 2 -1 

Södra Bankohuset 22 - 3,9 - - 3 - - 
Tjolöholms Slott 21 27 -0,1 26,3 +20,4 0 1,1 1,1 
Ulriksdals Slott 21 26 -1,2 20 +16,2 2 1 -1 

Ulriksdals Slott - Annexet 22 26 5,3 20 +10,7 3 1 -2 
 

3.1.4 Klimat 
Tabellen nedan redovisar antalet rum per byggnad som överstiger eller understiger gränsvärdet en väsentligt 
lång tid under sommaren respektive vintern. Med väsentligt lång tid menas värden utanför de svarta strecken 
i ett boxplotdiagram som beskrivs i figur 3.6 eller att det har funnits många extremvärden utanför de svarta 
strecken. Av tabellen nedan verkar en liten majoritet av rummen ha ett acceptabelt inneklimat, dock är det 
en väsentligt stor andel av rummen som inte uppfyller Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Generellt visar detta att 
byggnader med självdrag som ventilationslösning har värmesystem som inte fungerar bra nog för att reglera 
innetemperaturen och därmed åstadkomma ett gott arbetsklimat. 
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Tabell 3.4: Antalet rum per byggnad som överstiger eller understiger gränsvärden enligt riktlinjer från Arbetsmiljöverket. 

Byggnad 
T vinter<
20°C? 

/Antal rum 

T sommar>
26°C? 

/Antal rum 

CO2 vinter> 1000 
ppm? 

/Antal rum 

CO2 sommar> 
1000 ppm? 
/Antal rum 

 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
Gamla rådhuset Ystad 1 3 1 2 2 2 1 2

Kalmar Slott 1 1 1  1 
Karlskrona Residens  4 4 1 3 1 3

Kastellet 1 3 4 2 2 2 2
Krognoshuset 1 1 1  1 

Luleå Residens  4 1 3 4  4
Skokloster 1 3 1 3 1 3 1 3

Stockholm Slott 2 4 2 4 3 1 4 
Södra Bankohuset 2 1 3 3 2 1
Tjolöholms Slott 4 2 4  2
Ulriksdals Slott 3 1 4 1 3 1 3

Ulriksdals Slott - Annexet 3 1 2 2 3 1 3 1
TOTALT /absolut 19 24 13 27 15 26 17 21
TOTALT /relativt 44% 56% 33% 68% 37% 63% 45% 55%

 

3.1.5 Emissioner 
I följande tabell har utslaget på emissioner under mättillfällena analyserats statistiskt. Statistiska värden för 
varje byggnad har jämförts med samma värden i övriga byggnader. Tyvärr finns ej riktlinjer för denna typ 
av mätning på emissioner för eventuella jämförelser. 

Tjolöholms slott har lägst medelvärde, dock har ett vädringsfönster varit öppet under mättillfället. Generellt 
sett har Krognoshuset lägst värden bland övriga byggnader. Vad som gör Krognoshuset unikt är att alla ytor 
är målade, även golvet. Hur detta påverkar emissionerna från byggnadsmaterialen är svårt att bestämma 
endast baserat på denna mätning, dock verkar resultatet indikera att målarfärgen reducerar emissioner från 
byggnadsmaterialen (specifikt golvet). 

Generellt sett har kontoret i Kalmar slott högst nivåer på emissioner av byggnaderna. Sett på interiören är 
det endast möbleringen som gör kontoret i Kalmar unikt eftersom möblerna är antika (äldre och bevarade 
möbler). Bland övriga byggnader har ju även Tjolöholms slott behandlat trägolv, och flera byggnader har 
målade väggar och tak. Denna mätning räcker dock inte för att bestämma den exakta orsaken till de höga 
emissionerna i detta kontor. 

Förutom Kalmar slott når även Södra Banko relativt höga nivåer vad gäller utslag på emissioner. Det som 
gör Södra Banko unikt bland dessa byggnader är att det finns (heltäckande) tygmattor och plastmattor i 
kontoren, vilket kanske kan ha bidragit till detta resultat.  

Den byggnad med högst standardavvikelse är Residenset i Karlskrona. Varför det är så är svårt att precisera, 
dock kan detta bero på skilda väderförhållanden som kan ha påverkat luftomsättningen drastiskt i detta 
kontor. Det är även möjligt att vädring i andra delar av byggnaden kan ha påverkat luftomsättningen under 
mättillfället, särskilt under arbetstid då dörren öppnades vid genompassage. 
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Tabell 3.5: Uppmätta emissioner under besök i fem byggnader. *Vädringsfönster öppnat under mättillfälle. 

 

  

Enhet

Gamla 

Rådhuset 

Ystad

Kalmar 

Slott

Residenset 

i Karlskrona

Krognos‐

huset

Södra 

Banko 

Mätn. 1

Södra 

Banko 

Mätn. 2

Tjolöholms 

Slott*

MIN Volt 0,41 0,45 0,11 0,40 0,41 0,41 0,14

MEDEL Volt 0,60 1,18 0,52 0,45 0,78 0,60 0,30

MAX Volt 0,84 1,21 1,07 0,62 1,17 0,72 0,52

STDAV Volt 0,10 0,11 0,26 0,05 0,22 0,08 0,07

10‐perc Volt 0,44 1,18 0,14 0,40 0,43 0,50 0,24

25‐perc Volt 0,51 1,20 0,46 0,43 0,60 0,57 0,26

MEDIAN Volt 0,62 1,20 0,50 0,44 0,82 0,60 0,28

75‐perc Volt 0,67 1,20 0,61 0,49 0,94 0,65 0,30

90‐perc Volt 0,71 1,21 0,98 0,53 1,05 0,71 0,41

Startdatum 2018‐05‐22 2018‐06‐20 2018‐06‐25 2018‐05‐17 2017‐03‐14 2017‐03‐13 2018‐05‐31

Mättid min 392 208 1424 328 303 31 339

Golv Parkett
Behandlat 

trägolv
Parkett

Målat 

trägolv

Tygmatta 

eller 

plastmatta

Tygmatta 

eller 

plastmatta

Behandlat 

trägolv

Vägg
Målad 

puts/ gips
Målad puts

Målad 

puts/ gips

Målad puts/ 

gips
Målad puts Målad puts Tapet/ trä

Tak Målad puts Målad puts

Undertak 

med 

ljuddämpn.

Målat 

innertak i 

trä

Målad puts Målad puts
Målad 

(puts)

Möblering Modern Antik Modern Modern Modern Modern Modern

Bemanning Ingen Ingen Bemannat Bemannat ‐ ‐ Bemannat

MÄTDATA ‐ STATISTIK

YTOR, MÖBLERING och BEMANNING under mättillfället
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3.2 Gamla Rådhuset i Ystad 
3.2.1 Inventering 
 

Tabell 3.6: Inventering av byggnad. 

Parameter Beskrivning 
byggnadsteknik,  1400-talet till 1800-talets mitt (ombyggnad).   
arkitektonisk utformning Nyklassicism. 
planlösning  
(cellkontor, landskap, trapphus 
m.m.) 

Cellkontor med en arbetsplats per kontor. 
Trapphus, stort och rymligt. 

relation mellan golvyta och volym,  Högt i tak, stora volymer.  
Rymliga kontor. 

tekniska system  
(värme, ventilation, styr- och 
regler) 

Vattenburet radiatorvärmesystem.  
Termostater. 
Hybridventilation med självdrag i kontor och frånluft i hall. 

ytskikt  
(golv, väggar och tak),  

Parkettgolv/ kakel i kontor. 
Kakel i korridor. 
Målade putsade ytterväggar. 
Målade innerväggar, gips, förmodligen träregelkonstruktion. 

solavskärmning  
(vilken typ och hur den används) 

Invändig solavskärmning i form av inbyggda persienner. 
Används förmodligen. 

byggnadens placering  
(tät stadsmiljö, i öppet landskap 
etc., buller från vägar, m.m.)  

Tät stadsmiljö, omringad av mindre vägar och byggnader av 
samma storlek, torg framför byggnaden 

 

3.2.2 Enkätsvar 
I de följande figurerna presenteras svar på relevanta frågor (se avsnitt 2.3) för Gamla Rådhuset i Ystad. De 
som besvarade enkäten var de som har kontor i den del av byggnaden som undersöktes. Totalt besvarade 
fyra av fyra denna enkät. Trots den höga svarsfrekvensen anses underlaget vara för litet (<9 svar) för att 
statistiskt jämföra resultatet mot referenstabellen i Figur 2.5. 

Generellt anser en person att luftkvalitén är dålig, men förövrigt kan innemiljön anses vara åtminstone 
acceptabel. Två personer anser att lukter förekommer i lokalerna och att luftkvalitén varierar mellan 
rummen. En person anser att luftkvalitén är sämre på morgnar och eftermiddagar, och att 
vädringsmöjligheter saknas. Alla medverkande har upplevt besvär med instängd luft, torr luft, statisk 
elektricitet och andras tobaksrök. 

Vad gäller det termiska klimatet anser två personer att det är alltför varmt under sommaren och alltför kallt 
under vintern, och åtminstone tre personer har upplevt besvär med för hög rumstemperatur, och varierande 
rumstemperatur. Någon anger att de har upplevt besvär pga. drag.  

Ventilationssystemet består av ett hybridsystem med självdrag i kontor och frånluft i korridoren. Besvär 
med tobaksrök kan bero på att luftintag är placerade i en vägg vid med ett torg precis utanför. Övriga besvär 
beror också förmodligen på att frisk, ouppvärmd och filtrerad luft tas in genom friskluftsventiler, se 
resonemang om självdrag som ventilationslösning i avsnitt 3.1.2. 
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Figur 3.4: Svar på enkätfrågor presenterade i avsnitt 2.3. Frågor om: allmänt inneklimat (överst vänster), termisk komfort 
(överst höger), akustisk miljö (nederst vänster), luftkvalité (nederst höger).  

 

Figur 3.5: Svar på enkätfråga om besvär på arbetsplatsen, presenterad i avsnitt 2.3.  
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3.2.3 Luftomsättningar 
3.2.3.1 Momentana mätningar 
 

Tabell 3.7: Medelvärden på uppmätt luftomsättning. 

 Luftomsättning /h-1 

Rum 
Öppen dörr – 
Vinter 

Stängd dörr – 
Vinter 

Öppen dörr – 
Sommar 

Stängd dörr - 
Sommar 

A011352 0,37 - - 0,42 
A012100 1,13 0,33 5,76 0,34 
A010670 0,89 0,74 5,24 - 
A010671 0,41 - - - 
MEDEL 0,70 0,54 5,50 0,38 

 

Mätresultatet i Tabell 3.7 visar stora skillnader mellan olika rum under vintern. Skillnaderna är inte lika stora 
mellan rummen under sommaren. Något som också skiljer sig åt mellan de olika scenarierna är hur 
luftomsättningar förhåller sig mellan de olika rummen. I fallet med öppen dörr under vintern har rum 
A010670 lägre luftomsättning än rum A012100, medan det är tvärtom mellan rummen i fallet med stängd 
dörr. Det är svårt att bestämma vad detta kan bero på, men en orsak kan vara att tryckförhållandena i 
rummen förändras med stängd mot öppen dörr.  

Skillnaden är dessutom stor mellan att ha öppen och stängd dörr, och denna skillnad är störst under 
sommaren. Att omsättningen blir så stor under sommaren med öppen dörr kan bero på att ett eller flera 
vädringsfönster är öppna i andra delar av byggnaden. Det är då möjligt att korsdrag uppstår, vilket kan 
förklara de höga omsättningarna.  

Sett endast på dessa mätningar kan luftomsättningen bedömas vara låg jämfört med vanliga kontorsmiljöer. 

3.2.4 Klimat 
Figur 3.6 och Figur 3.7 beskriver hur uteklimatet var under en kall (vinter) och en varm (sommar) månad, 
för vilka mätningar på inneklimatet analyseras i det följande. Skillnader i temperatur är förväntade för orten, 
och det är betydligt lägre temperaturer under den kalla månaden än den varma. Dock skiljer sig inte den 
relativa luftfuktigheten åt väsentligt, och medianen kan inte anses skilja sig åt signifikant. Detta kan bero på 
att Ystad är en stad vid kusten vilket kan innebära att ånghalter under sommaren är mycket högre utomhus.  

Figur 3.8 visar snarlika temperaturer under vinter som sommar i åtminstone två rum, och för ett rum är 
temperaturerna betydligt högre på sommaren än på vintern. Relativa luftfuktigheter är i åtminstone tre rum 
högre på sommaren än på vintern. Relativa fuktigheter är acceptabla i alla rum, och temperaturer verkar vara 
acceptabla i åtminstone i tre rum. I ett av rummen kan det bli för varmt på sommaren och för kallt på vintern. 
Detta bekräftar i alla fall en av två personers enkätsvar, som har angett att de har besvärats av detta. 

Figur 3.9 visar snarlika koldioxidhalter och luftomsättningar under vinter som sommar i åtminstone tre rum. 
1000 ppm är en allmänt accepterad riktlinje för god luftkvalité, och i åtminstone rum överstiger 
extremvärdena denna riktlinje, dock är detta inte normen för dessa rum sett på ”whiskers” eller 75 % -
percentiler. Dessutom är det inte så tätt mellan extremvärdena att detta kan anses ske frekvent. De beräknade 
luftomsättningarna visar att luftomsättningen är generellt väldigt låg i dessa kontor, vilket överensstämmer 
med de momentana mätningar presenterade i föregående avsnitt. Trots de låga omsättningarna är 
koldioxidhalter acceptabla, vilket indikerar att inneklimatet är gott med hänsyn till luftkvalitén. Dock har 
besvär rapporterats av brukarna med hänsyn till luftkvalitén, vilket bör tas i hänsyn vid beslut av eventuella 
åtgärder.   
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Figur 3.6: Boxplots för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) utomhus under en kall och en varm månad då 
mätningar utfördes på inneklimatet i byggnaden. Nedre svart streck och övre svart streck: s.k. ”whiskers”, data inom detta 
intervall bedöms vara representativ för mätningen. Avståndet mellan whiskers och kvartiler motsvarar som mest 1,5 ggr längden 
av kvartilavståndet, som här är avståndet mellan 75- och 25-percemtilerna. Nedre blåa och övre blåa strecken motsvarar 25 
- och 75 -percentiler. Den röda linjen motsvarar medianen. Allt utanför, ”whiskers”, räknas som extremvärden och markeras 
med +. Om extremvärden saknas anger det svarta strecket det allra högsta respektive lägsta värdet även om det inte är så 
mycket som 1,5 kvartilsavstånd utanför 75- respektive 25-percentilen.  

 

Figur 3.7: Beräknade ånghalter utomhus under en kall (vänster) och en varm (höger) månad då mätningar utfördes på 
inneklimatet i byggnaden. 
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Figur 3.8: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) inomhus under en 
kall och en varm månad. 

 

Figur 3.9: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för koldioxidhalt inomhus (vänster) och beräknad luftomsättning inomhus 
(höger) baserad på långtidsmätningar av koldioxid under en kall och en varm månad. 
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3.3 Kalmar Slott 
3.3.1 Inventering 
 

Tabell 3.8: Inventering av byggnad. 

Parameter Beskrivning 
byggnadsteknik,  1200-talet, restaurerad slutet av 1800-talet 

Stenväggar, träbjälklag, trätakstolar. 
arkitektonisk utformning Renässans. 
planlösning  
(cellkontor, landskap, trapphus 
m.m.) 

Ett cellkontor med två arbetsplatser. 
Trapphus, stort och rymligt. 
Utställningar, museum, mycket stora utställningsrum. 

relation mellan golvyta och volym,  Högt i tak, mycket stora volymer.  
Rymligt kontor. 

tekniska system  
(värme, ventilation, styr- och 
regler) 

Eldriven radiator. 
Självdrag genom kanaler i skorsten. 

ytskikt  
(golv, väggar och tak),  

Trägolv i kontor. 
Målade putsade väggar och tak. 
Stenväggar (förmodligen tegel). 

solavskärmning  
(vilken typ och hur den används) 

Invändig solavskärmning i form av gardiner. 
Används. 

byggnadens placering  
(tät stadsmiljö, i öppet landskap 
etc., buller från vägar, m.m.)  

Utkanten av staden på en liten ö, omringad av vatten. 

 

3.3.2 Enkätsvar 
I det presenteras svar på relevanta frågor (se avsnitt 2.3) för Kalmar Slott. Den som besvarade enkäten var 
den som har ett kontor i den del av byggnaden som undersöktes. Dvs. besvarade totalt en person denna 
enkät för denna byggnad. Underlaget anses vara för litet (<9 svar) för att statistiskt jämföra resultatet mot 
referenstabellen i Figur 2.5. Följande problem anser personen finnas med inneklimatet på arbetsplatsen: 

‐ Luften är dålig, och besväras ibland av ”torr luft”, och ofta av ”instängd luft”. 
‐ Temperaturförhållandena är dåliga, och besväras ibland av: 

o För låg rumstemperatur 
o Varierande rumstemperatur 

3.3.3 Luftomsättningar 
3.3.3.1 Momentana mätningar 
 

Tabell 3.9: Medelvärden på uppmätt luftomsättning. 

Luftomsättning /h-1 
Stängd dörr, dagtid 
– Vinter 

Stängd dörr, kvällstid 
– Vinter 

Stängd dörr, dagtid – 
Sommar 

Stängd dörr, kvällstid – 
Sommar 

0,97 1,09 1,60 1,64 
 

Eftersom kontoret brukar hålla dörren stängd även under arbetstid utfördes mätningarna endast med stängd 
dörr. Det är uppenbarligen ingen väsentlig skillnad mellan mätningar kvälls- och dagtid, vilket tyder på att 
ventilationen inte varierar mycket över dygnet. Dock är luftomsättningen mycket högre under sommaren 
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än under vintern, vilket tyder på att brukarna vädrade kontoret under sommaren. Dessa mätningar visar inte 
direkt på några problem med kontorsrummet som är relaterade till ventilationen. 

3.3.4 Klimat 
Figur 3.10 och Figur 3.11 beskriver hur uteklimatet var under en kall (vinter) och en varm (sommar) månad, 
för vilka mätningar på inneklimatet analyseras i det följande. Skillnader i temperatur är förväntade för orten, 
och det är betydligt lägre temperaturer under den kalla månaden än den varma. Den relativa luftfuktigheten 
skiljer sig dessutom åt markant mellan de två månaderna, även om de kan nå lika höga nivåer. Det är 
väsentligt lägre relativa luftfuktigheter utomhus på sommaren än på vintern, dock varierar ånghalter 
utomhus kraftigt vid höga uteluftstemperaturer, vilket i en lägre frekvens kan medföra högre relativa 
luftfuktigheter inomhus på sommaren än på vintern. 

Figur 3.12 visar en generellt lägre temperaturer under vintern än under sommaren i kontoret, och generellt 
högre relativa luftfuktigheter. Det verkar dessutom vara generellt svalare i rummet än utomhus på 
sommaren. Temperaturer under vintern fallet till 20°C med 25-percentilen och kan falla ännu lägre, men på 
sommaren kan temperaturer anses vara acceptabla. Denna observation stämmer överens med enkätsvaret 
som säger att temperaturerna inomhus kan vara för låga ibland. 

Figur 3.13 visar snarlika koldioxidhalter under vinter som sommar. Figuren dessutom att luftomsättningen 
är lägre under sommaren sett till medianen, men högre sett till 75 % -percentilen. Luftomsättningen varierar 
dessutom mer under sommaren.  Endast extremvärden verkar överstiger 1000 ppm oavsett årstid. De 
beräknade luftomsättningarna visar att luftomsättningen är varierar kraftigt i detta kontor, vilket kan vara 
orsaken till de besvär som brukaren upplever med det termiska klimatet.  

 

Figur 3.10: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) utomhus under en 
kall och en varm månad då mätningar utfördes på inneklimatet i byggnaden. 
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Figur 3.11: Beräknade ånghalter utomhus under en kall (vänster) och en varm (höger) månad då mätningar utfördes på 
inneklimatet i byggnaden. 

 

Figur 3.12: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) inomhus under en 
kall och en varm månad. 
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Figur 3.13: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för koldioxidhalt inomhus (vänster) och beräknad luftomsättning inomhus 
(höger) baserad på långtidsmätningar av koldioxid under en kall och en varm månad. 
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3.4 Karlskrona residens 
3.4.1 Inventering 
 

Tabell 3.10: Inventering av byggnad. 

Parameter Beskrivning 
byggnadsteknik,  Början av 1900-talet (1911).   
arkitektonisk utformning Exteriör inspirerad av 1700-talet (nyklassicism). Interiör 

restaurerad 2001. 
planlösning  
(cellkontor, landskap, trapphus 
m.m.) 

Cellkontor på bottenvåning med en till två arbetsplatser per 
kontor. 
Ej trapphus. 

relation mellan golvyta och volym,  Normala höjder inomhus, ej högt i tak (uppskattningsvis 2,5 m). 
Rymliga kontor. 

tekniska system  
(värme, ventilation, styr- och 
regler) 

Vattenburet radiatorvärmesystem.  
Termostater. 
Självdrag. 

ytskikt  
(golv, väggar och tak),  

Parkettgolv i kontor. Ventilerat undertill pga. fuktproblem. 
Målade putsade ytterväggar. Har haft problem med 
fuktinträngning, puts och färg som flagnat av. 
Målade innerväggar. Vissa i gips, förmodligen 
träregelkonstruktion. Andra i stenmaterial. 
Undertak med ljuddämpande isolering, döljer installationer. 

solavskärmning  
(vilken typ och hur den används) 

Invändig solavskärmning i form av rullgardiner och gardiner. 
Används. 

byggnadens placering  
(tät stadsmiljö, i öppet landskap 
etc., buller från vägar, m.m.)  

Tät stadsmiljö, omringad av väg och byggnader av samma 
storlek, hav framför byggnaden. 

 

 

 

3.4.2 Enkätsvar 
I de följande figurerna presenteras svar på relevanta frågor (se avsnitt 2.3) för Karlskrona residens. De som 
besvarade enkäten var de som har kontor i den del av byggnaden som undersöktes. Totalt besvarade fem 
av fem personer denna enkät. Trots den höga svarsfrekvensen anses underlaget vara för litet (<9 svar) för 
att statistiskt jämföra resultatet mot referenstabellen i Figur 2.5. 

Generellt anser en två personer att luftkvalitén och bullersituationen är dåliga, en person anser att 
temperaturförhållandena är dåliga, men för övrigt anses att innemiljön är åtminstone acceptabel.  

En person anser att lukter förekommer i lokalerna och att luftkvalitén är sämre tidiga mornar. Två personer 
anser att luftkvalitén är sämre på eftermiddagar, och att det saknas vädringsmöjligheter. Åtminstone två 
personer har upplevt besvär med instängd luft, torr luft och obehaglig lukt. Besvären som beskrivs gällande 
det luftkvalitén verkar vara typiska för byggnader med självdrag. Placeringen av byggnaden vid kajen kan 
vara en orsak till obehaglig lukt utifrån, dock är det svårt att tro att brukarna skulle besväras av sådana lukter 
då de säkert är medvetna om att de kan uppstå vid kusten. Besvär med obehaglig lukt kan annars generellt 
indikera problem med emissioner från byggnadsmaterial eller något annat problem i kontorsmiljön.  

Två personer anser att det är alltför varmt under sommaren och alltför kallt under vintern och har upplevt 
besvär med för hög rumstemperatur. Åtminstone tre personer har upplevt besvär med drag och för låg 
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rumstemperatur. Fyra personer har upplevt besvär med varierande rumstemperatur. Besvären som beskrivs 
gällande det termiska klimatet verkar vara typiska för byggnader med självdrag. 

 

Figur 3.14: Svar på enkätfrågor presenterade i avsnitt 2.3. Frågor om: allmänt inneklimat (överst vänster), termisk komfort 
(överst höger), akustisk miljö (nederst vänster), luftkvalité (nederst höger).  

 

Figur 3.15: Svar på enkätfråga om besvär på arbetsplatsen, presenterad i avsnitt 2.3.  
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3.4.3 Luftomsättningar 
3.4.3.1 Momentana mätningar 
 

Tabell 3.11: Medelvärden på uppmätt luftomsättning. Öppet vädringsfönster samt entrédörr. 

 Luftomsättning /h-1 

Rum Öppen dörr, 
kontorstid – 
Vinter 

Stängd dörr, ej 
kontorstid – 
Vinter 

Öppen dörr, 
kontorstid – 
Sommar 

Stängd dörr, ej 
kontorstid – 
Sommar 

A004 1,44 - 2,80 0,40 
A007 1,45 - 7,70* 0,29 
MEDEL 1,45 - 5,25 0,35 

 

Mätningar visar högre omsättning med öppen dörr på sommaren än på vintern. Ett fönster var öppet under 
mättillfället i det rum med högst omsättning under kontorstid på sommaren, vilket visar hur stor inverkan 
vädring kan ha på mätresultatet. Skillnad mellan rummen är väsentlig under sommaren, oavsett 
mätförfarande, men under vintern är skillnaden marginell (med öppen dörr). Med stängd dörr och stängt 
vädringsfönster är luftomsättningen under sommaren som lägst. Tyvärr var det inte möjligt att få till en 
vintermätning utanför kontorstid.  

3.4.4 Klimat 
Figur 3.16 och Figur 3.17 beskriver hur uteklimatet var under en kall (vinter) och en varm (sommar) månad, 
för vilka mätningar på inneklimatet analyseras i det följande. Skillnader i temperatur är förväntade för orten, 
och det är betydligt lägre temperaturer under den kalla månaden än den varma. Det är dessutom signifikant 
lägre relativa luftfuktigheter under sommaren än vintern, även om maxvärdet når ungefär samma nivå. Att 
maxvärdet når samma nivå kan bero på att Karlskrona är en stad vid kusten.  

Figur 3.18 visar generellt lägre temperaturer under vinter än under sommar i alla rum, och lägre relativa 
luftfuktigheter. Relativa fuktigheter verkar vara acceptabla i alla rum under båda årstider. Temperaturer 
verkar vara acceptabla under vintern, dvs. endast sett på mätningarna, dock har två personer angett att det 
är för kallt på vintern. Besvären på vintern kan bero på drag, vilket tre personer har angett att de besväras av 
ibland.  Temperaturer på sommaren kan bli relativt höga i åtminstone två rum men överstiger inte 26°C, 
trots att två personer angett att det är för varmt på sommaren. Att mätningarna inte reflekterar enkätsvaren 
gällande denna punkt kanske beror på att brukarna tar till de vädringsmöjligheter som finns för att få ett 
behagligt inomhusklimat. 

Figur 3.19 visar snarlika koldioxidhalter och luftomsättningar under vinter som sommar i alla rum. 1000 
ppm är en allmänt accepterad riktlinje för god luftkvalité, och i alla rum överstiger extremvärdena denna 
riktlinje. Dock är detta inte normen för dessa rum sett på ”whiskers” eller 75 % -percentiler, och tyder inte 
mängden extremvärden på att luftomsättningen är otillräcklig – men marginalen är låg. Dessutom visar 
beräknade luftomsättningarna att luftomsättningen är generellt väldigt låg i dessa kontor.  

Allt ovan tyder på att ventilationen kan förbättras genom en ökning av ventilationsflödet samt möjligen ett 
lämpligare läge för uteluftsintagen. Om tilluftsflödet ökar kan dock besvär med det termiska klimatet under 
vintertid förvärras. Ett sätt att lösa detta på är att ha uppvärmd tilluft, vilket ett FTX-system kan bidra med 
på ett energieffektivt sätt. 



Sida 38 av 98 
 

 

Figur 3.16: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) utomhus under en 
kall och en varm månad då mätningar utfördes på inneklimatet i byggnaden. 

 

Figur 3.17: Beräknade ånghalter utomhus under en kall (vänster) och en varm (höger) månad då mätningar utfördes på 
inneklimatet i byggnaden. 
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Figur 3.18: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) inomhus under en 
kall och en varm månad. 

 

Figur 3.19: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för koldioxidhalt inomhus (vänster) och beräknad luftomsättning inomhus 
(höger) baserad på långtidsmätningar av koldioxid under en kall och en varm månad. 

  



Sida 40 av 98 
 

3.5 Kastellet, Skeppsholmen (Stockholm) 
3.5.1 Inventering 
 

Tabell 3.12: Inventering av byggnad. 

Parameter Beskrivning 
byggnadsteknik,  Mitten av 1800-talet (1848). Förmodligen: Ytterväggar i sten 

(tegel), träbjälklag, trätakstolar.  
arkitektonisk utformning Exteriör (Nyrenässans) med anor av 1660-talet (Senbarock).  
planlösning  
(cellkontor, landskap, trapphus 
m.m.) 

Kontor på bottenvåning. Konferensrum övrigt. 
Trapphus. 

relation mellan golvyta och volym,  Högt i tak. Stora volymer. 
Små och delade kontor. 

tekniska system  
(värme, ventilation, styr- och 
regler) 

Vattenburet radiatorvärmesystem.  
Termostater. 
Självdrag. 

ytskikt  
(golv, väggar och tak),  

Trägolv. 
Tak i sten, putsat och målat. 

solavskärmning  
(vilken typ och hur den används) 

Ingen avskärmning. 

byggnadens placering  
(tät stadsmiljö, i öppet landskap 
etc., buller från vägar, m.m.)  

På en ö, placerad på en kulle, omringad av vatten. 

 

3.5.2 Enkätsvar 
I de följande figurerna presenteras svar på relevanta frågor (se avsnitt 2.3) för Kastellet på Skeppsholmen i 
Stockholm. De som besvarade enkäten var de som har kontor i den del av byggnaden som undersöktes. 
Dvs. besvarade totalt fyra av fyra denna enkät. Trots den höga svarsfrekvensen anses underlaget vara för 
litet (<9 svar) för att statistiskt jämföra resultatet mot referenstabellen i Figur 2.5. 

Generellt anser en person att luftkvalitén är dålig, men förövrigt kan innemiljön anses vara åtminstone 
acceptabel, om inte bra.  

En person anser att luftkvalitén varierar mellan rummen och att luftkvalitén är sämre under eftermiddagar. 
Två personer anser att lukter förekommer i lokalerna och att vädringsmöjligheter saknas. Tre personer anser 
att luftkvalitén är sämre tidiga morgnar. Alla medverkande har upplevt besvär med instängd luft, tre med 
obehaglig lukt och två med torr luft. Besvär med instängd lukt kan tyda på en otillräcklig ventilation, men 
övriga besvär kan ha andra orsaker – t.ex. lukter utifrån eller emissioner från byggnadsmaterial eller möbler. 

Tre personer anser att det är alltför kallt under vintern och en person anser att det är alltför varmt under 
sommaren. Att det är för kallt under vintern är typiskt för byggnader med självdrag som ventilationssystem, 
eftersom klimatet i sådana byggnader är högst beroende av uteklimatet. Dessutom är Kastellet placerat på 
en kulle, på en ö, vilket gör att byggnaden är vindutsatt. Kombinationen av dessa faktorer bör göra det svårt 
för brukarna att få kontroll på sitt inneklimat. 
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Figur 3.20: Svar på enkätfrågor presenterade i avsnitt 2.3. Frågor om: allmänt inneklimat (överst vänster), termisk komfort 
(överst höger), akustisk miljö (nederst vänster), luftkvalité (nederst höger).  

 

Figur 3.21: Svar på enkätfråga om besvär på arbetsplatsen, presenterad i avsnitt 2.3.  
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3.5.3 Luftomsättningar 
3.5.3.1 Momentana mätningar 
 

Tabell 3.13: Medelvärden på uppmätt luftomsättning. 

 Luftomsättning /h-1 

Rum 
Öppen dörr – 
Vinter 

Stängd dörr – 
Vinter 

Öppen dörr – 
Sommar 

Stängd dörr - 
Sommar 

KonfrA 0,40 0,35 0,16 0,38 
KonfrB 0,21 0,48 1,14 0,33 
KontorA 2,04 0,74 0,58 0,58 
KontorB 2,47 0,49 0,64 0,38 
MEDEL 1,28 0,52 0,63 0,42 

 

Mätresultatet visar skillnader mellan olika rum under vintern, mer så med öppen dörr än med stängd dörr. 
Liknande skillnader kan observeras under sommaren. Ett av rummen utmärker sig med högst omsättning i 
tre olika scenario.  

Det är högre omsättningar under vintern för alla fall, vilket är förväntat i hus med självdrag. I denna byggnad 
verkar inte vädring tillämpas under någon av mätningarna. Detta kan vara pga. det saknas 
vädringsmöjligheter, vilket två av fyra enkätsvar anger.    

Skillnaden är stor mellan att ha öppen och stängd dörr, och denna skillnad är störst under vintern. Detta 
kan bero på att det möjligtvis är större temperaturskillnader mellan rum under vintern än under sommaren, 
eller att de öppna dörrarna orsakar korsdrag pga. ventilationsöppningarna för självdrag. 

Sett endast på dessa mätningar kan luftomsättningen bedömas vara låg relativt till vanliga kontorsmiljöer, 
och för hög under vintertid då dörrarna är öppna till kontoren och då ouppvärmd luft kommer in genom 
öppningar för självdragsventilation. 

 

3.5.4 Klimat 
Figur 3.22 och Figur 3.23 beskriver hur uteklimatet var under en kall (vinter) och en varm (sommar) månad, 
för vilka mätningar på inneklimatet analyseras i det följande. Skillnader i temperatur är förväntade för orten, 
och det är betydligt lägre temperaturer under den kalla månaden än den varma. Det är dock snarlika relativa 
luftfuktigheter mellan de två mätperioderna. Detta gör att ånghalter är mycket högre under den varma 
månaden än den kalla, vilket kan påverka den relativa luftfuktigheten inomhus. Något som bör observeras 
är att klimatdata är hämtad för Gamla Stan, och att mikroklimatet vid klimatstationen kan skilja sig åt 
väsentligt från mikroklimatet vid Kastellet som är placerad på en ö. 

Figur 3.24 visar generellt lägre temperaturer under vinter än under sommar i alla rum, och lägre relativa 
luftfuktigheter. Relativa fuktigheter verkar vara acceptabla i alla rum under båda årstider, även om de är 
relativt höga under sommaren – vilket kan bero på byggnadens placering. Temperaturer verkar vara 
acceptabla i åtminstone tre rum under vintern, dvs. endast sett på mätningarna. I ett av rummen faller alla 
percentiler på lufttemperaturen under 20°C och ibland når temperaturen ca 18°C. I samma rum varierar 
temperaturen kraftigt på sommaren. Tre av fyra personer har angett att det är alltför kallt på vintern, vad detta 
kan bero på framgår inte direkt av mätningarna, men något som kan orsaka detta förutom låga 
lufttemperaturer är låga yttemperaturer, och en undersökning på dessa ingår i denna studie.  Temperaturer 
på sommaren kan bli relativt höga i åtminstone två rum men överstiger inte 26°C, trots att en person har 
angett att det är för varmt på sommaren. Att mätningarna inte reflekterar detta enkätsvar gällande denna punkt 
kanske beror på att brukarna tar till de vädringsmöjligheter som finns för att få ett behagligt inomhusklimat, 
medan den som upplevt besvär pga. för höga rumstemperaturer inte har haft samma möjlighet att vädra. 
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Figur 3.25 visar skilda koldioxidhalter och luftomsättningar under vinter och sommar i alla rum. 1000 ppm 
är en allmänt accepterad riktlinje för god luftkvalité, och för åtminstone två rum överstiger extremvärdena 
denna riktlinje. Dessa två rum är konferenslokaler och inte kontor, och personbelastningen i dessa rum 
förklarar de höga värden som uppnås i Figur 3.26. Något som bör noteras är att Figur 3.25 visar att detta 
inte är normen för dessa rum sett på ”whiskers” eller 75 % -percentiler, dock exkluderar inte denna figur 
tid utanför kontorstid, givetvis påverkar resultatet. Figurerna reflekterar därmed inte helt brukarnas 
upplevelse i rummen, medan det samtidigt är tre av fyra personer som anser att luftkvalitén är åtminstone 
acceptabel. Vad gäller luftomsättningarna går det inte att signifikant bestämma om medianen skiljer sig åt 
mellan sommar och vinterfallet. Dock visar figuren att luftomsättningarna är generellt högre under vintern 
med hänsyn till andra percentiler samt ”whiskers” i åtminstone tre av rummen. De beräknade 
luftomsättningarna visar att luftomsättningen är generellt väldigt låg i dessa kontor, vilket överensstämmer 
med de momentana (inducerade) spårgasmätningarna.  

 

Figur 3.22: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) utomhus under en 
kall och en varm månad då mätningar utfördes på inneklimatet i byggnaden. 
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Figur 3.23: Beräknade ånghalter utomhus under en kall (vänster) och en varm (höger) månad då mätningar utfördes på 
inneklimatet i byggnaden. 

 

Figur 3.24: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) inomhus under en 
kall och en varm månad. 
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Figur 3.25: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för koldioxidhalt inomhus (vänster) och beräknad luftomsättning inomhus 
(höger) baserad på långtidsmätningar av koldioxid under en kall och en varm månad. 

 

Figur 3.26: Förtydligande av boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för koldioxidhalt inomhus (vänster) baserad på 
långtidsmätningar av koldioxid under en kall och en varm månad. 
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3.6 Krognoshuset, Lund 
3.6.1 Inventering 
 

Tabell 3.14: Inventering av byggnad. 

Parameter Beskrivning 
byggnadsteknik,  Troligen år 1300. Ytterväggar i tegel, träbjälklag, trätak, källare i 

sten. 
arkitektonisk utformning Medeltid, (tegelgotik). 
planlösning  
(cellkontor, landskap, trapphus 
m.m.) 

Ett kontor på första våningen, utställning i resten av huset. 
Källarrum med fuktproblem. 

relation mellan golvyta och volym,  Varierande, lågt på övervåning, högt i resten. Stora volymer.  
tekniska system  
(värme, ventilation, styr- och 
regler) 

Vattenburet radiatorvärmesystem.  
Självdrag. 

ytskikt  
(golv, väggar och tak),  

Putsade och målade stenväggar. 
Målat trägolv på första och andra våning.  
Stengolv i källare. 
Målat innertak i trä. 

solavskärmning  
(vilken typ och hur den används) 

Ingen avskärmning. 

byggnadens placering  
(tät stadsmiljö, i öppet landskap 
etc., buller från vägar, m.m.)  

Mitt i staden, dock i ett torg, öppen yta omkring. Torget omringat 
av byggnader i nära höjd. 

 

3.6.2 Enkätsvar 
I de följande figurerna presenteras svar på relevanta frågor (se avsnitt 2.3) för Krognoshuset i Lund. De 
som besvarade enkäten var de som delar på ett kontor/ en reception i den del av byggnaden som 
undersöktes. Totalt besvarade fyra av fem denna enkät. Trots den höga svarsfrekvensen anses underlaget 
vara för litet (<9 svar) för att statistiskt jämföra resultatet mot referenstabellen i Figur 2.5. 

Generellt kan innemiljön anses vara åtminstone acceptabel, men en person anser att luftkvalitén är mycket 
dålig. En person anser att luftkvalitén är sämre under eftermiddagar och att lukter förekommer i lokalerna. 
Tre personer har upplevt besvär med obehaglig lukt och instängd och dålig luft. Två personer har upplevt 
besvär med torr luft. Problem med instängd luft kan bero på en otillräcklig ventilationslösning. Något som 
tyder på detta är de mycket höga nivåer på koldioxid och låga luftomsättningar som uppnås i Figur 3.32. 
Vad övriga problem beror på framgår inte direkt av enkäterna, men kontaktpersonen har angett att de 
tidigare har haft problem med fukt i byggnaden, vilka möjligtvis inte är lösta ännu. 

Alla fyra personer som har besvarat enkäten anser att det är alltför kallt under vintern och två personer anser 
att det är alltför varmt under sommaren. Alla har upplevt besvär med drag och för låg rumstemperatur, tre 
personer har upplevt besvär med varierande rumstemperatur, och en person har upplevt besvär med för 
hög rumstemperatur. Dessa besvär är typiska för byggnader med självdrag som ventilationslösning, men 
andelen som har anser att det är alltför kallt under vintern är mycket hög här. Kontoret i fråga är samtidigt 
en reception utan en dörr. Denna reception ligger nära ingången till byggnaden som har en sluss.  Närheten 
till entrén kan vara en starkt bidragande anledning till att brukarna upplever besvär med drag, och besvär 
med låg rumstemperatur på vintern. En luftridå vid ingången till kontoret kanske kan minska på dessa 
problem, dock kan problemen vara orsakade av faktorer som ej har blivit undersökta, t.ex. otillräckligt 
uppvärmningssystem eller låga yttemperaturer.  
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Figur 3.27: Resultat på enkätundersökning. Frågor om: allmänt inneklimat (överst vänster), termisk komfort (överst höger), 
akustisk miljö (nederst vänster), luftkvalité (nederst höger).  

 

Figur 3.28: Svar på enkätfråga om besvär på arbetsplatsen, presenterad i avsnitt 2.3.  
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3.6.3 Luftomsättningar 
 

3.6.3.1 Momentana mätningar 
 

Tabell 3.15: Medelvärden på uppmätt luftomsättning. 

Vinter, 
Kontorstid, 
öppen 
verksamhet 

Vinter, kväll, 
stängd 
verksamhet 

Sommar, 
Kontorstid, 
Öppen 
verksamhet 

Sommar, kväll, 
stängd 
verksamhet 

1,24 1,30 1,29 1,11 

 

Generellt sett finns endast marginella skillnader i luftomsättningen mellan de olika fallen. Enligt dessa 
mätningar bör luftomsättningen vara tillräcklig, oavsett årstid.  

 

3.6.4 Klimat 
Figur 3.29 och Figur 3.30 beskriver hur uteklimatet var under en kall (vinter) och en varm (sommar) månad, 
för vilka mätningar på inneklimatet analyseras i det följande. Skillnader i temperatur är förväntade för orten, 
och det är betydligt lägre temperaturer under den kalla månaden än den varma. Den relativa luftfuktigheten 
skiljer sig dessutom åt markant mellan de två månaderna, och det är lägre högre luftfuktigheter sett på 75-
percentil och övre ”whisker” medan det är lägre sett på 25-percentilen och nedre ”whisker”. Detta medför 
stundvis mycket högre relativa luftfuktigheter utomhus på sommaren och stundvis mycket lägre. Det är 
alltså stora variationer på ånghalter utomhus vid uteluftstemperaturer >5°C, vilket kan medföra högre 
relativa luftfuktigheter inomhus på stundvis på sommaren än på vintern. 

Figur 3.31 visar en generellt mycket lägre temperaturer under vintern än under sommaren i kontoret, och 
generellt högre relativa luftfuktigheter. Temperaturerna på sommaren når mycket låga nivåer. Förutom 
närheten till entrén i byggnaden samt självdrag som ventilationssystem, kan en orsak till detta också vara att 
uppvärmningssystemet möjligtvis är otillräckligt för att uppnå ett bekvämt arbetsklimat i kontoret. 
Temperaturer på sommaren verkar stundvis kunna uppnå höga nivåer (men ligger under 26°C). Samtidigt 
sjunker temperaturer på sommaren under 20°C med ”whiskers”, och 25-percentilen ligger på gränsen för 
vad som är acceptabelt enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Trots detta anser inte brukare att det är för kallt 
under andra årstider än på vintern. 

Figur 3.32 visar snarlika koldioxidhalter och luftomsättningar under vinter som sommar. Extremvärden är 
många, och överstiger 1000 ppm oavsett årstid. De når dessutom stundvis väldigt höga nivåer. Detta tyder 
på att luftomsättningen kan förbättras, vilket också styrks av de besvär som brukarna har upplevt med 
luftkvalitén. 

Ovan besvär tyder på en besvärlig arbetssituation med hänsyn till det termiska klimatet, och förmodligen 
räcker inte endast en åtgärd för att förbättra situationen. Förutom en luftridå vid ingången till kontoret, bör 
en noggrann undersökning göras av värmesystemet. Något som kan bidra till att det termiska klimatet, 
luftkvalitén och eventuella problem med fukt kanske förbättras kan vara införandet av ett FTX-system som 
tillför uppvärmd tilluft på vintern och försäkrar ett konstant luftutbyte under sommaren. 
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Figur 3.29: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) utomhus under en 
kall och en varm månad då mätningar utfördes på inneklimatet i byggnaden. 

 

Figur 3.30: Beräknade ånghalter utomhus under en kall (vänster) och en varm (höger) månad då mätningar utfördes på 
inneklimatet i byggnaden. 
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Figur 3.31: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) inomhus under en 
kall och en varm månad. 

 

Figur 3.32: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för koldioxidhalt inomhus (vänster) och beräknad luftomsättning inomhus 
(höger) baserad på långtidsmätningar av koldioxid under en kall och en varm månad. 
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3.7 Luleå Residens 
3.7.1 Inventering 
 

Tabell 3.16: Inventering av byggnad. 

Parameter Beskrivning 
byggnadsteknik,  Mitten av 1800-talet (1854). Helt i trä. 
arkitektonisk utformning Exteriör inspirerad av 1700-talet (nyklassicism). Interiör 

restaurerad 2001. 
planlösning  
(cellkontor, landskap, trapphus 
m.m.) 

Både cellkontor och även delade kontor. 
Inget trapphus. 

relation mellan golvyta och volym,  Några stora rum och andra små. 
Högt i tak. 

tekniska system  
(värme, ventilation, styr- och 
regler) 

Vattenburet värmesystem. 
Radiatorer, termostater. 
Självdrag. 

ytskikt  
(golv, väggar och tak),  

Plastmattor. 
Målade väggar och tak. 
Modern inredning. 
Moderna möbler. 

solavskärmning  
(vilken typ och hur den används) 

Gardiner.   
Utvändiga markiser. 
Används. 

byggnadens placering  
(tät stadsmiljö, i öppet landskap 
etc., buller från vägar, m.m.)  

Öppet landskap på udde. Omringad av vegetation - en stor gård.

Magnus.e.jansson@sfv.se 

 

3.7.2 Enkätsvar 
I de följande figurerna presenteras svar på relevanta frågor (se avsnitt 2.3) för Residenset i Luleå. De som 
besvarade enkäten var de som har kontor i den del av byggnaden som undersöktes. Totalt besvarade tio 
personer denna enkät.  

Generellt visar resultaten att a) en av brukarna (10%) upplever att luftkvalitén är dålig, att sex av dem (60%) 
anser att den är acceptabel, och att b) fyra av brukarna upplever att temperaturförhållandena är dåliga. I 
jämförelse med referenstabellen är dessa kontor a) bra (”dålig”<25%) med hänsyn till luftkvalitén, och b) 
problematiska (”dålig”>36%) med hänsyn till temperaturförhållandena.  

Svar på frågan gällande brukarnas uppfattning av luftkvalitén visar att de största problemen med luftkvalitén 
har med att lukter förekommer och att luftkvalitén är sämre på eftermiddagar. En jämförelse med 
referenstabellen visar att situationen är vanlig i medel-kontorsmiljöer. Brukarna anger även att de har 
besvärats av instängd luft (40%), torr luft (40%), och obehaglig lukt (30%). Generellt sett är andelen som 
upplever besvär pga. luftkvalitén betydande stor, vilket tyder på att luftomsättningen är otillräcklig. Det kan 
dessutom finnas andra orsaker till dessa besvär, t.ex. kan obehaglig lukt komma utifrån eller från någon 
aktivitet i byggnaden, och en känsla av torr luft kan orsakas av emissioner. 

Svar på frågan gällande brukarnas uppfattning av bullersituationen visar att de största problemet är pga. a) 
störning från andra i kontorsmiljön och b) buller utifrån. En jämförelse med referenstabellen visar att 
problem a) är mindre i dessa lokaler än vad det vanligtvis är i bra kontorsmiljöer, medan problem b) är större 
i dessa lokaler än i problematiska kontorsmiljöer. Figur 3.34 visar att de flesta som har besvärats av buller har 
besvärats endast ibland. Eftersom problemet inte verkar ligga i själva kontorsmiljön men snarare utifrån är 
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det svårt att föreslå åtgärder på byggnaden som skulle förbättra situationen, särskilt eftersom dessa besvär 
endast upplevs ibland. 

Frågan gällande brukarnas uppfattning av temperaturförhållandena på arbetsplatsen visar att en betydande 
andel av brukarna upplever problem både med a) för varmt under sommaren och b) för kallt under vintern. Det är 
även kallt under andra tider. En jämförelse med referenstabellen visar att problemen är större i dessa lokaler 
än vad det vanligtvis är i problematiska kontorsmiljöer. Figur 3.34 visar att majoriteten av brukarna har 
besvärats av (i storleksordning) 1) för låg rumstemperatur, 2) varierande temperatur, 3) för hög rumstemperatur, och 4) 
drag. Problemen som beskrivs är förväntade i lokaler med självdrag som ventilationslösning, se avsnitt 3.1.2. 
En begränsning av flödet vintertid och kylning av kontoren sommartid kan vara att rekommendera för dessa 
lokaler. 

 

Figur 3.33: Svar på enkätfrågor presenterade i avsnitt 2.3. Frågor om: allmänt inneklimat (överst vänster), termisk komfort 
(överst höger), akustisk miljö (nederst vänster), luftkvalité (nederst höger). 
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Figur 3.34: Svar på enkätfråga om besvär på arbetsplatsen, presenterad i avsnitt 2.3.  

3.7.3 Luftomsättningar 
 

3.7.3.1 Momentana mätningar 
 

Tabell 3.17: Medelvärden på uppmätt luftomsättning. 

Rum Öppen dörr – 
Vinter 

Stängd dörr – 
Vinter 

Öppen dörr – 
Sommar 

Stängd dörr - 
Sommar 

F109 2,24 1,21 1,74 1,02 
F110 0,90 0,77 2,53 0,65 
F217 1,65 1,13 1,47 1,00 
F219 1,27 0,79 3,51 0,96 
MEDEL 1,52 0,98 2,31 0,91 

 

Mätresultatet visar skillnader mellan olika rum både under vintern och under sommaren, mer så med öppen 
dörr än med stängd dörr.  

Det är högre omsättningar under vintern med stängd dörr än vad det är under sommaren. Det är dock högre 
omsättning under sommaren med öppen dörr än vad det är under vintern. Skillnaden är dessutom stor 
mellan att ha öppen och stängd dörr, och denna skillnad är störst under sommaren. Detta kan bero på att 
det vädras under sommaren men inte under vintern. 

Sett endast på dessa mätningar kan luftomsättningen bedömas vara låg jämfört med vanliga kontorsmiljöer. 

 

3.7.4 Klimat 
Figur 3.35 och Figur 3.36 beskriver hur uteklimatet var under en kall (vinter) och en varm (sommar) månad, 
för vilka mätningar på inneklimatet analyseras i det följande. Skillnader i temperatur är förväntade för orten, 
och det är betydligt lägre temperaturer under den kalla månaden än den varma. Det är dock snarlika relativa 
luftfuktigheter mellan de två mätperioderna. Detta gör att ånghalter är mycket högre (ca >6 g/m3) under 
den varma månaden än den kalla (ca <6 g/m3), vilket kan påverka inomhusklimatet med hänsyn till den 
relativa luftfuktigheten. Något som bör observeras är att klimatdata är hämtad för Luleå flygplats, och att 
mikroklimatet vid klimatstationen kan skilja sig åt väsentligt från mikroklimatet vid byggnaden.  
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Figur 3.37 visar generellt snarlika temperaturer under vinter som sommar i åtminstone tre rum, men lägre 
relativa luftfuktigheter under vintern i alla rum. Relativa fuktigheter verkar vara acceptabla i alla rum under 
båda årstider med hänsyn till risken för skador på byggnadsmaterialet, dock är de relativt låga under vintern 
– vilket kan bero på byggnadens placering. Detta kan leda till besvär med torr luft pga. att mängden damm 
i luften ökar vid låga relativa luftfuktigheter. Temperaturer verkar vara acceptabla i alla rum under vintern, 
förutom i ett rum då de överstiger 24°C med 50- och 75-percentilerna. Trots detta har 70% angett att det 
är alltför kallt på vintern, vad detta kan bero på framgår inte direkt av dessa mätningar, men något som kan 
orsaka detta förutom låga lufttemperaturer är låga yttemperaturer. En mätning av yttemperaturerna har inte 
ingått i denna studie.  Två personer (20%) har angett att det är alltför kallt andra årstider, och sett på 
mätningarna faller lufttemperaturen till ca 20°C i tre av rummen under sommaren men inte under det.      
Temperaturer på sommaren kan bli relativt höga i åtminstone två rum och kan stundvis överstiga 26°C, 
vilket styrker enkätsvaren i vilka 40% har angett att det är för varmt på sommaren.  

Figur 3.38 visar skilda koldioxidhalter och luftomsättningar under vinter mot sommar i alla rum. 1000 ppm 
är en allmänt accepterad riktlinje för god luftkvalité, vilken inte överstigs i något rum förutom stundvis i ett 
rum. Generellt är koldioxidhalter låga, trots att beräknade luftomsättningar är låga i åtminstone två av fyra 
rum. Resultatet på beräknade luftomsättningar i Figur 3.38 stämmer överens med inducerade 
avklingningsmätningar på luftomsättningar i åtminstone två rum. Anledningen till att detta inte är fallet för 
två av rummen kan vara själva beräkningsförfarandet som påverkas av brukningsfrekvensen och 
varaktigheten i rummet, vilket i sin tur påverkar avklingningsfrekvensen och därmed slutresultatet.  

Generellt sett kan det termiska klimatet förbättras i denna byggnad. Dock bör inte luftflödet begränsas under 
vintertid eftersom det finns en risk för att luftkvalitén försämras. En lösning kan vara införandet av 
uppvärmd tilluft. En förutsättning för detta är dock att infiltration av luft genom klimatskalet begränsas, 
vilken kan vara betydande stor i äldre byggnader av trä (såsom denna byggnad). En undersökning bör därför 
göras om hur stort denna infiltration är, och om den går att begränsa, före beslut om åtgärd vidtas. 

 

Figur 3.35: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) utomhus under en 
kall och en varm månad då mätningar utfördes på inneklimatet i byggnaden. 
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Figur 3.36: Beräknade ånghalter utomhus under en kall (vänster) och en varm (höger) månad då mätningar utfördes på 
inneklimatet i byggnaden. 

 

Figur 3.37: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) inomhus under en 
kall och en varm månad. 



Sida 56 av 98 
 

 

Figur 3.38: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för koldioxidhalt inomhus (vänster) och beräknad luftomsättning inomhus 
(höger) baserad på långtidsmätningar av koldioxid under en kall och en varm månad. 
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3.8 Skokloster slott (Stockholm) 
3.8.1 Inventering 
 

Tabell 3.18: Inventering av byggnad. 

Parameter Beskrivning 
byggnadsteknik,  1730-talet. Träbjälklag, trätakstolar, ytterväggar i tegel, källare i 

sten, stengolv på bottenvåning. 
arkitektonisk utformning Barock 
planlösning  
(cellkontor, landskap, trapphus 
m.m.) 

Kontor på bottenvåning i hybridutforming (cell/landskap). Stora 
kontorsrum med flera arbetsplatser i varje rum. 
Museum övrigt. Bibliotek översta våningen (museum). 
Trapphus, stora och öppna mot uteluften. Innergård. 

relation mellan golvyta och volym,  Högt i tak. Stora volymer. 
Små och delade kontor. 

tekniska system  
(värme, ventilation, styr- och 
regler) 

Elektriskt drivna radiatorer. 
Självdrag. 

ytskikt  
(golv, väggar och tak),  

Parkett- eller stengolv i kontor.  
Putsade väggar och tak, målade. 

solavskärmning  
(vilken typ och hur den används) 

Rullgardiner. Används. 

byggnadens placering  
(tät stadsmiljö, i öppet landskap 
etc., buller från vägar, m.m.)  

I öppet landskap, vid en stor sjö. 

 

3.8.2 Enkätsvar 
I det presenteras svar från personal på Skokloster slott på relevanta frågorgällande inneklimatet (se avsnitt 
2.3). De som besvarade enkäten var den som har ett kontor i den del av byggnaden som undersöktes. Dvs. 
besvarade totalt två av fyra personer denna enkät för denna byggnad. Underlaget anses vara för litet (<9 
svar) för att statistiskt jämföra resultatet mot referenstabellen i Figur 2.5. Följande problem anser per finnas 
med inneklimatet på arbetsplatsen: 

‐ Luften är dålig (en person av två). 
o Två personer besväras ofta respektive ibland av ”torr luft” 
o  En person besväras ofta av ”instängd luft” 

‐ Temperaturförhållandena är dåliga (en person av två). 
o Två personer besväras ofta respektive ibland av för låg rumstemperatur och drag 
o Två personer besväras ofta av varierande rumstemperatur 

3.8.3 Luftomsättningar 
3.8.3.1 Momentana mätningar 
 

Tabell 3.19: Medelvärden på uppmätt luftomsättning. 

Rum Öppen dörr – 
Vinter 

Stängd dörr – 
Vinter 

Öppen dörr – 
Sommar 

Stängd dörr - 
Sommar 

A004 0,76 0,57 0,55 0,51 
A012 1,03 1,38 1,21 1,18 
A014 2,84 2,02 1,46 1,16 
A015 1,07 1,05 1,23 1,53 
MEDEL 1,43 1,26 1,11 1,10 
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Mätresultatet visar skillnader mellan olika rum både under vintern och sommaren, likaså med öppen dörr 
som med stängd dörr. Skillnaden mellan de olika scenarierna är inte stor förutom för ett av rummen i vilket 
omsättningen är väsentligt högre under vintern. 

Sett endast på dessa mätningar kan luftomsättningen bedömas vara god jämfört med vanliga kontorsmiljöer. 

 

3.8.4 Klimat 
Figur 3.39 och Figur 3.40 beskriver hur uteklimatet var under en kall (vinter) och en varm (sommar) månad, 
för vilka mätningar på inneklimatet analyseras i det följande. Skillnader i temperatur är förväntade för orten, 
och det är betydligt lägre temperaturer under den kalla månaden än den varma. Den relativa luftfuktigheten 
skiljer sig dessutom markant åt mellan de två månaderna, dock är det väsentligt lägre relativa luftfuktigheter 
utomhus på vintern än på sommaren sett till percentilerna. Samtidigt varierar ånghalter utomhus kraftigt vid 
höga uteluftstemperaturer. Generellt bör detta medföra högre relativa luftfuktigheter inomhus på sommaren 
än på vintern.  Något som bör observeras är att klimatdata är hämtad för Arlanda, och att mikroklimatet vid 
klimatstationen kan skilja sig åt väsentligt från mikroklimatet vid Skokloster Slott som är placerad nära en 
stor vattenyta. 

Figur 3.41 visar generellt mycket skilda temperaturförhållanden mellan rummen. Det är lägre temperaturer 
under vinter än under sommar i åtminstone tre rum medan det är tvärtom i ett rum. Det är generellt mycket 
lägre relativa luftfuktigheter under vintern än under sommaren. Relativa fuktigheter verkar vara acceptabla 
i alla rum under båda årstider, även om de är relativt höga under sommaren. Temperaturer verkar vara 
acceptabla i åtminstone tre rum under vintern, dvs. endast sett på mätningarna. I ett av rummen faller 
lufttemperaturen till ca 15°C. Båda personer som har besvarat enkäten har angett att det är alltför kallt på 
vintern, och för åtminstone en av dessa styrks detta med presenterad mätdata.  Temperaturer under 
sommaren kan bli relativt höga i åtminstone två rum men överstiger inte 26°C förutom under några timmar. 
I åtminstone två rum varierar temperaturerna kraftigt både under vinter och sommar, vilket styrker 
brukarnas upplevelse av besvär med varierande rumstemperatur. 

Figur 3.42 visar snarlika koldioxidhalter under vinter som sommar i åtminstone tre rum. 1000 ppm är en 
allmänt accepterad riktlinje för god luftkvalité, och endast i ett av rummen överstiger extremvärdena denna 
riktlinje, dock är detta inte normen för dessa rum sett på ”whiskers” eller 75 % -percentiler som är mycket 
lägre. De beräknade luftomsättningarna visar att luftomsättningen är generellt låg i dessa kontor förutom i 
ett rum. Trots detta är koldioxidhalter acceptabla, vilket indikerar att inneklimatet är gott med hänsyn till 
luftkvalitén. 

I ett av rummen är temperaturer under vintern väldigt låga. Mätningarna exkluderar inte tid utanför 
kontorstid, och det är möjligt att värmesystemet inte alltid är aktivt eftersom det består av elradiatorer. En 
noggrannare undersökning bör utföras för detta rum för att förbättra arbetsklimatet. 
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Figur 3.39: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) utomhus under en 
kall och en varm månad då mätningar utfördes på inneklimatet i byggnaden. 

 

Figur 3.40: Beräknade ånghalter utomhus under en kall (vänster) och en varm (höger) månad då mätningar utfördes på 
inneklimatet i byggnaden. 
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Figur 3.41: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) inomhus under en 
kall och en varm månad. 

 

Figur 3.42: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för koldioxidhalt inomhus (vänster) och beräknad luftomsättning inomhus 
(höger) baserad på långtidsmätningar av koldioxid under en kall och en varm månad. 
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3.9 Stockholm Slott 
3.9.1 Inventering 
 

Tabell 3.20: Inventering av byggnad. 

Parameter Beskrivning 
byggnadsteknik,  1770-talet.  Förmodligen: Träbjälklag, trätakstolar, ytterväggar i 

sten, källare i sten, stengolv på bottenvåning. Trägolv i övrigt. 
arkitektonisk utformning Barock. 
planlösning  
(cellkontor, landskap, trapphus 
m.m.) 

Cellkontor. Kontorsrum med flera arbetsplatser i varje rum. 
Mötesrum. 
Trappor. Innergård. 

relation mellan golvyta och volym,  Lågt i tak i de flesta kontor. Stora volymer för övrigt. 
Varierande kontorslösningar, små och stora, delade och enskilda.

tekniska system  
(värme, ventilation, styr- och 
regler) 

Vattenburet radiatorvärmesystem.  
Termostater. 
Självdrag. 

ytskikt  
(golv, väggar och tak),  

Parkett- eller stengolv i kontor.  
Putsade väggar och tak, målade. 

solavskärmning  
(vilken typ och hur den används) 

Gardiner. Används. 

byggnadens placering  
(tät stadsmiljö, i öppet landskap 
etc., buller från vägar, m.m.)  

Tät stadsmiljö, vid havet. 

 

3.9.2 Enkätsvar 
I de följande figurerna presenteras svar på relevanta frågor (se avsnitt 2.3) för Stockholm Slott. De som 
besvarade enkäten hade kontor i den del av byggnaden som undersöktes. Totalt besvarade fem personer av 
cirka 14 denna enkät. Svarsfrekvensen är låg, och underlaget är för litet (<9 svar) för att statistiskt jämföra 
resultatet mot referenstabellen i Figur 2.5. Följande observationer får därmed tas som indikationer för hur 
inneklimatet ser ut i denna byggnad. 

Generellt anser de som besvarade enkäten att innemiljön är åtminstone acceptabel, bra eller mycket bra. 

En person anser att luftkvalitén är sämre under eftermiddagar och det är olika i olika lokaler. Fyra personer 
har upplevt besvär med instängd luft, och en person har upplevt besvär med torr luft och obehaglig lukt. 

En person anser att det är alltför varmt under sommaren. Två personer har ibland upplevt besvär med drag, 
för hög rumstemperatur, varierande rumstemperatur och för låg rumstemperatur. 

De besvär som upplevs av de som har besvarat enkäterna upplevs endast ibland. Det mest frekventa besväret 
är instängd luft, och några upplever besvär med det termiska klimatet. Eftersom det är för få som har 
besvarat enkäten går det egentligen inte att identifiera problem med hjälp av enkäterna, och inte heller att 
rekommendera några åtgärder på denna byggnad endast sett på enkätresultaten. 
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Figur 3.43: Svar på enkätfrågor presenterade i avsnitt 2.3. Frågor om: allmänt inneklimat (överst vänster), termisk komfort 
(överst höger), akustisk miljö (nederst vänster), luftkvalité (nederst höger).  

 

 

Figur 3.44: Svar på enkätfråga om besvär på arbetsplatsen, presenterad i avsnitt 2.3.  
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3.9.3 Luftomsättningar 
 

3.9.3.1 Momentana mätningar 
Tabell 3.21: Medelvärden på uppmätt luftomsättning. * Öppen dörr efter uppnådd koncentration. a  CO2. b Enligt 
förutsättningar för majoriteten av mätningarna för kategorin, inkluderar a men inte *. 

RUM 
Vinter, 
Kontorstid, 
Stängd dörr, N2O

Vinter, kväll, 
stängd dörr, 
CO2 

Sommar, 
Kontorstid, 
Öppen dörr, 
CO2 

Sommar, kväll, 
stängd dörr, CO2 

312/14 1,64 0,79 - FTX 
313/16 1,29 0,75 - FTX 
309/19 1,76 0,51 0,40 0,17 

304 1,22 - - - 
308/15 1,68 0,52 - FTX 
307/17 1,35 0,44 - ”Kontor” 
306/18 0,59 0,80 0,46 0,24 

305 0,86 - - - 
311/13 1,36 0,75 - ”Sovrum” 
”Sovrum”/13 0,37 a - - 0,16 

”Kontor”/17 2,71 *, a - - 0,59 
Representativt 
medelvärde b 1,21 0,65 0,43 0,29 

 

Mätresultatet visar skillnader mellan olika rum både under vintern och sommaren, likaså med öppen dörr 
som med stängd dörr. Skillnaden mellan de olika scenarierna är väsentligt stor, och det är klart lägre 
omsättningar på sommaren än på vintern, och klart högre omsättningar med öppen dörr än med stängd 
dörr. 

Mätresultatet tyder på låga omsättningar med stängda dörrar och under sommaren. Det är endast på vintern, 
under kontorstid, med öppna dörrar som omsättningarna kan anses vara acceptabla. Förslagsvis bör 
luftomsättningen öka i denna byggnad, men för att problem ej ska uppstå med det termiska klimatet pga. 
drag eller för låga rumstemperaturer bör tilluften värmas. För att minska på energianvändningen i ett sådant 
system rekommenderas en lösning som återvinner värmen i tilluften, t.ex. ett FTX-system.  

3.9.4 Klimat 
Figur 3.45 och Figur 3.46 beskriver hur uteklimatet var under en kall (vinter) och en varm (sommar) månad, 
för vilka mätningar på inneklimatet analyseras i det följande. Skillnader i temperatur är förväntade för orten, 
och det är betydligt lägre temperaturer under den kalla månaden än den varma. Det är dessutom signifikant 
lägre relativa luftfuktigheter under sommaren än vintern, både vad gäller percentiler och ”whiskers”. 
Sambandet kan vara så som det är pga. de höga temperaturerna under sommaren under dessa mätperioder. 
Detta gör att ånghalter som under sommaren inte ofta är högre utomhus än under vintern, vilket kan bidra 
till lägre relativa luftfuktigheter under sommaren än under vintern. 

Figur 3.47 visar generellt lägre temperaturer under vinter än under sommar i alla rum, och lägre relativa 
luftfuktigheter. Relativa fuktigheter verkar vara acceptabla i alla rum under båda årstider, och som mest med 
ca 12% sett till percentilerna (vilket inte är mycket). Temperaturer verkar vara acceptabla i alla rum förutom 
två under vintern, för vilka ”whiskers” faller under 20°C. I ett av rummen faller extremvärden på 
lufttemperaturen till ca 17°C. Detta kan vara anledningen till att två av de som har besvarat enkäten har 
angett att de upplevt besvär med för låg rumstemperatur.  Temperaturer på sommaren kan bli relativt höga 
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och överstiger 26°C med ”whiskers” i åtminstone två rum och med extremvärden i ett rum. Enkäter har 
dock ej delats ut i dessa två rum. 

Figur 3.48 visar skilda koldioxidhalter och luftomsättningar under vinter och sommar i alla rum. 1000 ppm 
är en allmänt accepterad riktlinje för god luftkvalité, och för alla rum överstiger extremvärdena denna 
riktlinje. Något som bör noteras är att figuren visar att detta inte är normen för dessa rum sett på ”whiskers” 
eller 75 % -percentiler, dock exkluderar inte denna figur tid utanför kontorstid, vilket givetvis påverkar 
resultatet. Figurerna reflekterar därmed inte helt brukarnas upplevelse i rummen. Samtidigt är det ingen som 
tycker att luftkvalitén är dålig, trots att fyra av fem personer har angett att de upplevt besvär med ”instängd 
luft”. Extremvärdena i detta fall kan därför kanske anses reflektera brukarnas upplevelse av klimatet i 
rummen. Vad gäller luftomsättningarna går det inte att signifikant bestämma om medianen skiljer sig åt 
mellan sommar och vinterfallet. De beräknade omsättningarna ger samma bild av ventilationens 
funktionalitet som de momentana mätningarna med spårgas.  

 

Figur 3.45: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) utomhus under en 
kall och en varm månad då mätningar utfördes på inneklimatet i byggnaden. 
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Figur 3.46: Beräknade ånghalter utomhus under en kall (vänster) och en varm (höger) månad då mätningar utfördes på 
inneklimatet i byggnaden. 

 

Figur 3.47: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) inomhus under en 
kall och en varm månad. 
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Figur 3.48: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för koldioxidhalt inomhus (vänster) och beräknad luftomsättning inomhus 
(höger) baserad på långtidsmätningar av koldioxid under en kall och en varm månad. 
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3.10 Södra Bankohuset, Gamla Stan (Stockholm) 
3.10.1 Inventering 
 

Tabell 3.22: Inventering av byggnad. 

Parameter Beskrivning 
byggnadsteknik,  1770-talet.  Förmodligen: Träbjälklag, trätakstolar, ytterväggar i 

sten, källare i sten, stengolv på bottenvåning. 
arkitektonisk utformning Barock. 
planlösning  
(cellkontor, landskap, trapphus 
m.m.) 

Cellkontor. Kontorsrum med en eller flera arbetsplatser i varje 
rum. Mötesrum. 
Trappor. Innergård. 

relation mellan golvyta och volym,  Mycket högt i tak i de flesta kontor. Stora volymer. 
Varierande kontorslösningar, små och stora, delade och enskilda.

tekniska system  
(värme, ventilation, styr- och 
regler) 

Vattenburet radiatorvärmesystem.  
Termostater. 
Hybridventilation: FT-system under dagtid, men självdrag under 
nattetid, i vissa rum begränsas självdrag under nattetid med spjäll 
(dessa rum inkluderas ej i denna studie). 

ytskikt  
(golv, väggar och tak),  

Heltäckningsmattor eller plastmattor i kontor.  
Putsade väggar och tak, målade. 

solavskärmning  
(vilken typ och hur den används) 

Ingen. 

byggnadens placering  
(tät stadsmiljö, i öppet landskap 
etc., buller från vägar, m.m.)  

Mycket tät stadsmiljö, vid havet. 

 

3.10.2 Enkätsvar 
I följande figurer presenteras svar på relevanta frågor (se avsnitt 2.3) för Södra Banko, och jämförs med 
Figur 2.5 som visar en referenstabell på hur brukare vanligtvis upplever sin kontorsmiljö.  

Generellt visar resultaten att a) 21% av brukarna upplever problem med luftkvalitén, b) 15% med buller, 
och c) 35% med temperaturförhållandena. I jämförelse med referenstabellen skulle dessa kontor vara a) bra 
(<25%) med hänsyn till luftkvalitén, b) medel (>14%) med hänsyn till bullersituationen, och c) medel (<36%) 
med hänsyn till temperaturförhållandena. Allt som allt, lite bättre än medel. 

Frågan gällande brukarnas uppfattning av luftkvalitén visar att det största problemet med luftkvalitén har 
med att det är varierande luftkvalité i de olika lokalerna. En jämförelse med referenstabellen visar att detta 
fenomen i dessa lokaler är frekventare än i problematiska-kontorsmiljöer (42%> 39%). Figur 3.50 visar 
dessutom att många anger att de ibland eller ofta har upplevt besvär med 1) instängd luft, 2) torr luft och 
obehaglig lukt inomhus. Generellt sett är luftkvalitén i lokalerna åtminstone acceptabel, men kan förbättras. 
Detta verkar vara typiskt för kontor med självdrag som ventilationslösning. Instängd luft kan vara direkt 
orsakat av för låg luftomsättning, med låg luftomsättning kan dåliga lukter hålla sig kvar i inneluften en 
längre tid och sprida sig. Dessutom ventileras inte föroreningar bort i den grad som de bör, vilket kan göra 
att luften känns torr, dock kan detta annars vara orsakat av en ökad mängd damm i luften vid låga relativa 
luftfuktigheter. 

Frågan gällande brukarnas uppfattning av bullersituationen visar att det största problemet är pga. a) buller 
utifrån och sedan b) störning från andra i kontorsmiljön. En jämförelse med referenstabellen visar att 
problemen är större i dessa lokaler än vad det vanligtvis är i a) problematiska respektive b) medel-
kontorsmiljöer. Figur 3.50 visar att de flesta som har besvärats av buller har besvärats ibland, men att 15% 
ändå besväras ofta pga. buller. Generellt sett kan bullersituationen behöva förbättras i dessa lokaler. 
Förmodligen kan skärmväggar mellan kontorsplatser och ljuddämpande material på väggar och/ eller i tak 
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förbättra situationen med hänsyn till störning från andra på arbetsplatsen, men inte med hänsyn till besvär 
pga. buller utifrån. 

Frågan gällande brukarnas uppfattning av temperaturförhållandena på arbetsplatsen visar att en betydande 
andel av brukarna att det är a) för kallt under vintern (59%) och b) alltför kallt andra tider (25%). En jämförelse 
med referenstabellen visar att problemet är större i dessa lokaler än vad det vanligtvis är i a) problematiska 
kontorsmiljöer respektive b) medel-kontorsmiljöer. Figur 3.50 visar att majoriteten av brukarna har besvärats 
av (i storleksordning) 1) för låg rumstemperatur, 2) varierande rumstemperatur, och 3) drag. Figuren visar även att 
en betydande andel har besvärats av 4) för hög rumstemperatur. Problemen som beskrivs är förväntade i lokaler 
med självdrag som ventilationslösning, eftersom ventilationsflödet är högst beroende av 
temperaturskillnaden mellan luften inomhus och luften utomhus. Systemet i denna byggnad är dock en 
hybridlösning med fläktdriven tilluft i korridorer och självdrag genom frånluft i kontor. Efter kontorstid 
stängs fläkten av, då endast självdrag driver flödet. Av enkätsvaren verkar det som att flödet blir för högt 
när temperaturen utomhus är för låg, vilket kan orsaka de problem som beskrivs i denna byggnad. 

 

 

Figur 3.49: Svar på enkätfrågor presenterade i avsnitt 2.3. Frågor om: allmänt inneklimat (överst vänster), termisk komfort 
(överst höger), akustisk miljö (nederst vänster), luftkvalité (nederst höger).  
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Figur 3.50: Svar på enkätfråga om besvär på arbetsplatsen, presenterad i avsnitt 2.3.  

 

3.10.3 Luftomsättningar 
 

3.10.3.1 Momentana mätningar 
Tabell 3.23: Medelvärden på uppmätt luftomsättning. *Mekanisk tilluft. 

Rum 
Vinter, Kontorstid* 
(oms/h) 

Vinter, Utanför 
kontorstid (oms/h) 

Sommar, 
Kontorstid* 
(oms/h) 

Sommar, 
Utanför 
kontorstid 
(oms/h) 

”1” /A007 1,20 0,37 - - 

”2” /A010 0,99 0,46 - - 

8efa6060/ Rum 1524 - - 1,81 - 

8d4a190a/ Rum 1523 - - 1,61 - 

2a5cbb10/ Rum 1318 1,20 0,45 1,51 - 

MEDEL 1,10 0,46 1,64 - 
 

Mätresultatet visar små skillnader mellan olika rum. Skillnaden är dock stor mellan att ha öppen och stängd 
dörr. Skillnaden i omsättningen mellan sommar och vintertid kanske tyder på att vädring nyttjas på 
sommaren. Dock brukar ökning i omsättning pga. vädring vara större än den som observeras i ovan tabell.  

Sett endast på dessa mätningar kan luftomsättningen bedömas vara bra jämfört med vanliga kontorsmiljöer. 

3.10.4 Klimat 
Figur 3.51 och Figur 3.52 beskriver hur uteklimatet var under en kall (vinter) och en varm (sommar) månad, 
för vilka mätningar på inneklimatet analyseras i det följande. Skillnader i temperatur är förväntade för orten, 
och det är betydligt lägre temperaturer under den kalla månaden än den varma. Dock skiljer sig inte den 
relativa luftfuktigheten åt väsentligt, och medianen kan inte anses skilja sig åt signifikant. Detta kan bero på 
att Gamla Stan är omringad av vatten. Detta innebär att ånghalter under sommaren är mycket högre 
utomhus, vilket i sin tur kan ha påverkat skillnader i resultatet för mätningar utförda inomhus under vintern 
vs. sommaren. 
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Figur 3.53 visar snarlika temperaturer under vinter som sommar i åtminstone ett rum, men lägre relativa 
luftfuktigheter under vintern. Relativa fuktigheter verkar vara acceptabla i alla rum under båda årstider med 
hänsyn till risken för skador på byggnadsmaterialet. Temperaturer verkar vara acceptabla i alla rum under 
vintern förutom i ett rum då ”whiskers” verkar falla under 20°C. Trots dessa resultat har 59% angett att det 
är alltför kallt på vintern, vad detta kan bero på framgår inte direkt av mätningarna, men något som kan orsaka 
detta förutom låga lufttemperaturer är drag vilket mer än 60% av brukarna har besvärats av. Något som 
också kan orsaka denna upplevelse är låga yttemperaturer, dock inkluderas ej mätningar av dessa i denna 
studie. En stor andel (25%)  har angett att det är alltför kallt andra årstider,  och sett på mätningarna faller 
lufttemperaturen till ca 20°C i åtminstone ett av rummen under sommaren, vilket inte bör vara en 
förutsättning för denna upplevelse. Dock kan det ändå uppstå besvär pga. drag på sommaren. 

Figur 3.54 visar skilda koldioxidhalter och luftomsättningar under vinter mot sommar. 1000 ppm är en 
allmänt accepterad riktlinje för god luftkvalité, vilken överstigs av extremvärden i minst två rum. Generellt 
är koldioxidhalter låga, och i åtminstone två av fyra rum är även de beräknade luftomsättningarna. Resultatet 
på beräknade luftomsättningar i figuren stämmer överens med mätningar på luftomsättningar i åtminstone 
ett rum. Anledningen till att det för övrigt inte stämmer kan vara själva att beräkningsförfarandet påverkas 
av brukningsfrekvensen och varaktigheten i rummet, vilket i sin tur påverkar avklingningsfrekvensen och 
därmed slutresultatet.  

Generellt kan byggnaden gynnas genom åtgärder för att motverka drag under dagtid. Sådana åtgärder kan 
bestå av tätningsåtgärder, reducering av ventilationsflödet, eller tillförsel av uppvärmd tilluft. Dock 
rekommenderas ej en minskning av ventilationsflödet under dagtid pga. risken för luftkvalitéförsämring – 
särskilt med hänsyn till enkätsvar, uppmätta koldioxidhalter och uppmätta luftomsättningar.  

 

Figur 3.51: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) utomhus under en 
kall och en varm månad då mätningar utfördes på inneklimatet i byggnaden. 
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Figur 3.52: Beräknade ånghalter utomhus under en kall (vänster) och en varm (höger) månad då mätningar utfördes på 
inneklimatet i byggnaden. 

 

Figur 3.53: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) inomhus under en 
kall och en varm månad. 
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Figur 3.54: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för koldioxidhalt inomhus (vänster) och beräknad luftomsättning inomhus 
(höger) baserad på långtidsmätningar av koldioxid under en kall och en varm månad. 
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3.11 Tjolöholms Slott, Fjärås 
3.11.1 Inventering 
 

Tabell 3.24: Inventering av byggnad. 

Parameter Beskrivning 
byggnadsteknik,  Början av 1900-talet (1904). Se ”Så här byggdes husen”.  

Förmodligen tegelväggar, träbjälklag, trätakstolar, stengrund 
(källare). 

arkitektonisk utformning Inspirerad av Tudorstil (Engelsk 1400-tal till 1600-tal). 
planlösning  
(cellkontor, landskap, trapphus 
m.m.) 

Cellkontor med en eller flera arbetsplatser i varje rum. 
Trappor. 

relation mellan golvyta och volym,  Högt i tak i de flesta kontor, stora volymer. 
Varierande kontorslösningar, små och stora, delade och enskilda.

tekniska system  
(värme, ventilation, styr- och 
regler) 

Eldrivna radiatorer. 
Självdrag. 

ytskikt  
(golv, väggar och tak),  

Trägolv i kontor.  
Tapetserade/ träinklädda väggar. 
Målat tak, förmodligen putsat. 

solavskärmning  
(vilken typ och hur den används) 

Gardiner.  
Används. 

byggnadens placering  
(tät stadsmiljö, i öppet landskap 
etc., buller från vägar, m.m.)  

Öppet landskap, på kulle, omringad av skog, vid havet. 

 

3.11.2 Enkätsvar 
I de följande figurerna presenteras svar på relevanta frågor (se avsnitt 2.3) för Tjolöholms slott i Fjärås. De 
som besvarade enkäten var de som har kontor i den del av byggnaden som undersöktes. Totalt besvarade 
åtta av åtta denna enkät. Trots den höga svarsfrekvensen anses underlaget vara för litet (<9 svar) för att 
statistiskt jämföra resultatet mot referenstabellen i Figur 2.5. 

Generellt anser de som svarat på enkäten att luftkvalitén är åtminstone acceptabel, och många av dem tycker 
att den är bra. En person anser att lukter förekommer i lokalerna och att luftkvalitén är olika i olika lokaler. 
Tre personer har upplevt besvär med obehaglig lukt och torr luft. En person har upplevt besvär med 
instängd luft. Enkätsvar tyder på att ventilationen och inneklimatet med hänsyn till luftkvalitén är god, dock 
har brukarna angett att de har upplevt besvär med luftkvalitén i byggnaden. Något som utmärker sig är 
”obehaglig lukt” och ”torr luft”. Underlaget är för litet för att bedöma vad anledningen till detta är, dock 
kan placeringen av byggnaden kanske spela roll. Lukter kan ju komma utifrån.  

Vad gäller det termiska klimatet anser åtminstone tre personer att den generellt sett är dålig. Sex av åtta 
personer som har besvarat enkäten anser att det är alltför kallt under vintern, och två personer anser att det 
är alltför kallt andra tider, medan en person anser att det är alltför varmt under sommaren. Alla har upplevt 
besvär med för låg rumstemperatur och med varierande rumstemperatur. Sex personer har upplevt besvär 
med drag, och två personer har upplevt besvär med för hög rumstemperatur. Allt detta tyder på ett 
svårkontrollerat arbetsklimat som är väldigt påverkat av väder och vind, vilket är typiskt för ett 
självdragssystem. Det är möjligt att byggnadens placering på en kulle vid kusten gör att den är mer vindutsatt, 
vilket förstärker inverkan av vädret på inneklimatet.  
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Figur 3.55: Svar på enkätfrågor presenterade i avsnitt 2.3. Frågor om: allmänt inneklimat (överst vänster), termisk komfort 
(överst höger), akustisk miljö (nederst vänster), luftkvalité (nederst höger).  

 

Figur 3.56: Svar på enkätfråga om besvär på arbetsplatsen, presenterad i avsnitt 2.3.  
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3.11.3 Luftomsättningar 
 

3.11.3.1 Momentana mätningar 
 

Tabell 3.25: Medelvärden på uppmätt luftomsättning. *Öppet vädringsfönster. 

RUM 
Vinter, 
Kontorstid, 
öppen dörr 

Vinter, kväll, 
stängd dörr 

Sommar, 
Kontorstid, 
Öppen dörr 

Sommar, kväll, 
stängd dörr 

91731ecd 1,32 1,18 - - 

61f89f89 1,08 0,59 4,79* - 

6f3b9e4d/ A012189 0,95 0,89 3,21 0,37 

12735368 0,14 0,43 1,00* - 
MEDEL 0,87 0,77 3,21/ 3* 0,37 

 

Mätresultatet visar små skillnader mellan olika rum. Skillnader finns dessutom mellan att ha öppen och 
stängd dörr, och denna skillnad är störst under sommaren. Att omsättningen blir så mycket större under 
sommaren med öppen dörr beror mest sannolikt på att flera vädringsfönster är öppna i byggnaden.  Med 
stängd dörr under sommaren (utanför kontorstid) verkar omsättningen sjunka drastiskt mycket, dock har 
endast en mätning utförts i detta scenario. 

I de flesta fall sjunker omsättningen när dörren stängs, förutom i ett rum. Förmodligen är det så att 
tryckförhållandena förändras i det rummet när dörren stängs. 

3.11.4 Klimat 
Figur 3.57 och Figur 3.58 beskriver hur uteklimatet var under en kall (vinter) och en varm (sommar) månad, 
för vilka mätningar på inneklimatet analyseras i det följande. Skillnader i temperatur är förväntade för orten, 
och det är betydligt lägre temperaturer under den kalla månaden än den varma. Det är dessutom signifikant 
lägre relativa luftfuktigheter under sommaren än vintern, även om maxvärdet når samma nivå. Klimatdata 
för temperaturen utomhus har hämtats för Varberg och RF utomhus har hämtats för Ullared, som ligger 
relativt nära öppna vattenytor, vilket slottet också gör. Höga temperaturer under sommaren med höga 
relativa luftfuktigheter ger höga beräknade ånghalter.  

Figur 3.59 visar generellt lägre temperaturer under vintern än under sommaren i alla rum, och lägre relativa 
luftfuktigheter. Relativa fuktigheter verkar vara acceptabla i alla rum under båda årstider. Temperaturer 
under vintern faller dock under 20°C med 25-percentilen tre rum och även med medianen i ett av rummen, 
medan den överstiger 26°C med 75-percentilen i ett rum och även med medianen i ett annat rum. Detta 
tyder på kraftig inverkan av uteklimatet på inneklimatet, vilket även har observerats i enkätsvaren. I två av 
rummen faller extremvärden på lufttemperaturen till ca 17°C.  

Figur 3.60 visar snarlika koldioxidhalter under vinter som sommar. Endast extremvärden överstiger 1000 
ppm oavsett årstid, och endast med ett fåtal punkter. Figuren visar dessutom att luftomsättningen är ungefär 
lika stor sommar som vinter, vilket inte har framgått av mätningarna utförda med spårgas. Förövrigt 
överensstämmer dessa beräkningar av luftomsättningen med inducerade mätningar i ovan tabell. 
Luftomsättningen varierar kraftigt oavsett årstid och kan gå från 0-2 oms/h, detta kan vara orsaken till de 
besvär som brukarna upplever med drag och varierande temperatur. 

Ovan observationer tyder på ett inneklimat som domineras av uteklimatet. Förbättringar kan utföras genom 
begränsningar av uteklimatets inverkan, t.ex. tätningsåtgärder, eller begränsning av flödet pga. självdrag. 
Sådana åtgärder riskerar dock att amplifiera de besvär som upplevs med inneklimatet, som just nu är inte är 
betydande stora. 
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Figur 3.57: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) utomhus under en 
kall och en varm månad då mätningar utfördes på inneklimatet i byggnaden. 

 

Figur 3.58: Beräknade ånghalter utomhus under en kall (vänster) och en varm (höger) månad då mätningar utfördes på 
inneklimatet i byggnaden. 
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Figur 3.59: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) inomhus under en 
kall och en varm månad. 

 

Figur 3.60: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för koldioxidhalt inomhus (vänster) och beräknad luftomsättning inomhus 
(höger) baserad på långtidsmätningar av koldioxid under en kall och en varm månad. 
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3.12 Ulriksdals Slott, Stockholm 
3.12.1 Inventering 
 

Tabell 3.26: Inventering av byggnad. 

Parameter Beskrivning 
byggnadsteknik,  Mitten av 1600-talet (1645). Yttre från 1700-talets mitt. 

Förmodligen tegelväggar, träbjälklag, trätakstolar, stengrund 
(källare). 

arkitektonisk utformning Barock. 
planlösning  
(cellkontor, landskap, trapphus 
m.m.) 

Cellkontor med en eller flera arbetsplatser i varje rum. 
Trappor. 

relation mellan golvyta och volym,  Högt i tak i de flesta kontor, stora volymer. 
Varierande kontorslösningar, små och stora, delade. 

tekniska system  
(värme, ventilation, styr- och 
regler) 

Eldrivna radiatorer. 
Termostater. 
Självdrag genom kanaler i skorstenar. 

ytskikt  
(golv, väggar och tak),  

Plastmatta i kontor, även fritt liggande mattor. 
Tapetserade/ träinklädda väggar. 
Målat tak, förmodligen putsat. 

solavskärmning  
(vilken typ och hur den används) 

Rullgardiner.  
Används. 

byggnadens placering  
(tät stadsmiljö, i öppet landskap 
etc., buller från vägar, m.m.)  

Öppet landskap, nära vatten, omkringliggande skog. 

 

 

3.12.2 Enkätsvar 
I det följande presenteras svar på relevanta frågor (se avsnitt 2.3) för Ulriksdals Slott, och jämförs med Figur 
2.5 som visar en referenstabell på hur brukare vanligtvis upplever sin kontorsmiljö.  

Generellt visar resultaten att a) 49% av brukarna upplever problem med luftkvalitén, b) 31% med buller, 
och c) 63% med temperaturförhållandena. I jämförelse med referenstabellen skulle dessa kontor vara 
problematiska sett till alla dessa parametrar.  

Frågan gällande brukarnas uppfattning av luftkvalitén visar att problem med luftkvalitén har upplevts på alla 
punkter. En jämförelse med referenstabellen visar att tre av dessa fenomen i dessa lokaler är frekventare än 
i problematiska-kontorsmiljöer: a) olika i olika lokaler, b) sämre eftermiddagar, och c) lukter förekommer. 
Figur 3.62 visar dessutom att många anger att de ibland eller ofta har haft besvär pga. 1) instängd luft, 2) 
torr luft och 3) obehaglig lukt inomhus. Generellt sett är luftkvalitén i lokalerna inte bra och kan förbättras. 
Allt detta tyder på en otillräcklig ventilationslösning. 

Frågan gällande brukarnas uppfattning av bullersituationen visar att det största problemet är pga. störning 
från andra i kontorsmiljön. En jämförelse med referenstabellen visar att problemen är större i dessa lokaler 
än vad det vanligtvis är i problematiska kontorsmiljöer. Figur 3.62 visar att de flesta som har besvärats av 
buller har besvärats ibland. Generellt sett kan bullersituationen förbättras i dessa lokaler, men det är kanske 
organisatoriska åtgärder som behöver tas eller möbleringsmässiga åtgärder. Förmodligen kan skärmväggar 
mellan kontorsplatser och ljuddämpande material på väggar och/ eller i tak förbättra situationen. 

Frågan gällande brukarnas uppfattning av temperaturförhållandena på arbetsplatsen visar att en betydande 
andel av brukarna upplever problem både med a) alltför kallt under vintern (90%) och b) alltför varmt under 
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sommaren (43%). En jämförelse med referenstabellen visar att problemen är större i dessa lokaler än vad de 
vanligtvis är i problematiska kontorsmiljöer. Figur 3.62 visar att majoriteten av brukarna har besvärats av (i 
storleksordning): 1) för låg rumstemperatur, 2) drag, och 3) varierande rumstemperatur. Figuren visar även att en 
betydande andel har besvärats av 4) för hög rumstemperatur. Dessa problem tyder på att brukarna har mycket 
begränsad eller ingen kontroll över inneklimatet på sin arbetsplats, vilket varierar kraftigt med klimatet 
utomhus.  

Problemen som beskrivs är förväntade i lokaler med självdrag som ventilationslösning, eftersom 
ventilationsflödet är högst beroende av temperaturskillnaden mellan luften inomhus och luften utomhus.  
Av enkätsvaren verkar det som att flödet blir för högt när temperaturen utomhus är för låg och för lågt när 
temperaturen utomhus är hög, vilket kan orsaka de problem som beskrivs i denna byggnad. Dock har denna 
byggnad även tydliga problem med luftkvalitén vilket i vanliga fall kan orsakas av för låg luftomsättning, 
men kan också/annars bero på emissioner från byggnadsmaterial, från möbler eller pga. fukt. Sett på de 
momentana mätningarna ser luftflödet ut att vara högt, och dessutom har många angett att de har upplevt 
besvär pga. drag. Dock delades enkäterna ut under vinterhalvåret, medan det är på sommaren som 
luftomsättningen bör vara otillräcklig, vilket den inte verkar vara. Därmed bör problemen med luftkvalitén 
bero på något annat än en otillräcklig luftomsättning. 

 

Figur 3.61: Resultat på enkätundersökning. Frågor om: allmänt inneklimat (överst vänster), termisk komfort (överst höger), 
akustisk miljö (nederst vänster), luftkvalité (nederst höger).  
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Figur 3.62: Svar på enkätfråga om besvär på arbetsplatsen, presenterad i avsnitt 2.3.  

 

3.12.3 Luftomsättningar 
 

3.12.3.1 Momentana mätningar 
Tabell 3.27: Medelvärden på uppmätt luftomsättning. 

Rum 
Öppen dörr 
– Vinter 

Stängd dörr 
– Vinter 

Öppen dörr 
– Sommar 

Stängd dörr - 
Sommar 

248(bv)/ ”Ekonomirummet” 
/fd2ef8c 

1,48 1,09 4,79 1,07 

269(bv)/ ”Kontor” / ec12ef8c 1,87 1,30 4,48 2,65 
328 (2a vån)/ ”Digitala 
rummet” / 5491c952  

3,55 1,26 - - 

450 (3e vån)/ ”Kontor”  
/2a5cbb10 

4,42 1,41 0,50 0,44 

MEDEL 2,83 1,27 3,26 1,39 
 

Mätresultatet visar stora skillnader mellan olika rum. Stora skillnader finns dessutom mellan att ha öppen 
och stängd dörr. Att omsättningen blir så mycket högre under sommaren med öppen dörr beror mest 
sannolikt på att flera vädringsfönster är öppna i byggnaden, vilket kan orsaka korsdrag.  Med stängd dörr 
och efter kontorstid verkar omsättningen sjunka men är fortfarande relativt hög för kontorsmiljöer i alla 
rum förutom i ett rum. Luftutbytet är särskilt högt med hänsyn till att det är högt i tak i just dessa kontor 
(förutom på 3e våningen). Det är förväntat att luftomsättningen är högre på högre våningar, vilket reflekteras 
av vinterresultaten.  Vad som är förvånande är att luftomsättningen sjunker från första till översta våningen 
under sommaren. Det är dock svalare på bottenvåningen (se nedan) än vad det är på översta våningen, och 
med höga uteluftstemperaturer bör detta orsaka större drivkrafter för luftväxlingen på bottenvåningen. 

3.12.4 Klimat 
Figur 3.63 och Figur 3.64 beskriver hur uteklimatet var under en kall (vinter) och en varm (sommar) månad, 
för vilka mätningar på inneklimatet analyseras i det följande. Skillnader i temperatur är förväntade för orten, 
och det är betydligt lägre temperaturer under den kalla månaden än den varma. Det är dessutom signifikant 
lägre relativa luftfuktigheter under sommaren än vintern, även om maxvärdet nästan når samma nivå. Detta 
kan bero på att klimatdata utomhus har hämtats för Gamla Stan som är omringad av vattenytor, medan 
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slottet också ligger vid vattnet. Sambandet mellan höga temperaturer under sommaren och höga relativa 
luftfuktigheter kan ge höga beräknade ånghalter, dock verkar det inte vara så i under just dessa månader.  

Figur 3.65 visar generellt lägre temperaturer under vintern än under sommaren i alla rum, och lägre relativa 
luftfuktigheter. Relativa fuktigheter verkar vara acceptabla i alla rum under båda årstider, även om de faller 
till väldigt låga nivåer. Temperaturer under vintern faller dock under 20°C med 25-percentilen i två rum och 
även med medianen i ett av rummen, medan den överstiger 26°C med 75-percentilen i två rum.  I två av 
rummen når extremvärden på lufttemperaturen över 30°C både under vintern och sommaren, och faller till 
ca 15°C under vintern. Detta tyder på kraftig inverkan av uteklimatet på inneklimatet, vilket även har 
observerats i enkätsvaren som har angett att brukarna har besvär både med för kallt, för varmt och 
varierande inneklimat. Det rum med minst variationer i det termiska klimatet är det som är placerat högst 
upp i byggnaden (2a5cbb10), vilket tyder på att den varma stigande luften i byggnaden påverkar klimatet i 
detta rum för det bättre under vintern. Kanske är det därför koldioxidhalterna är generellt högre i detta rum 
än i andra (se nedan). Samtidigt har rum på 2a våningen (5491c952) större temperaturvariationer än rum på 
bottenvåningen (fd2eafcc och ec12ef8c), vilket tyder på att den vertikala placeringen har en begränsad 
inverkan på det termiska klimatet. Skillnaden mellan rummet på 2a våningen och 3e våningen är att det på 
3e våningen har mycket lägre takhöjd, och generellt sett mindre till ytan. Detta gör det förmodligen enklare 
för brukarna att ta kontroll av sitt arbetsklimat i rummet på 3e våningen.  Orsaker till dessa fenomen består 
förmodligen främst av en svårkontrollerad ventilationslösning samt ett otillräckligt värmesystem. 

Figur 3.66 visar lägre koldioxidhalter under sommar än under vintern i åtminstone två rum, medan det är 
tvärtom i ett av rummen. Endast extremvärden verkar överstiga 1000 ppm oavsett årstid, och endast med 
ett fåtal punkter i ett av två rum. Detta tyder på att luftomsättningen är tillräcklig för att skapa ett gott 
inneklimat med hänsyn till luftkvalitén. Figuren visar dessutom att luftomsättningen är god både under 
sommaren och vintern, vilket även har framgått av mätningarna utförda med spårgas. Dock visar inducerade 
avklingningsmätningar att luftomsättningar (se ovan tabell) med öppen dörr är mycket högre än de som har 
räknats fram i denna figur, särskilt på vintern. Luftomsättningen varierar kraftigt på sommaren och kan gå 
från 0-1.6 oms/h, vilket tyder på att den är otillräcklig när brukarna inte vädrar.  

Av dessa mätningar framgår ej vad problemet kan vara med luftkvalitén, dock tyder mätningarna på att det 
termiska klimatet kan förbättras genom begränsningar av luftväxlingen eller kanske genom att införa ett 
bättre uppvärmningssystem. Dock finns en risk för att de problem som finns med luftkvalitén förvärras om 
luftväxlingen begränsas. Därför bör en noggrannare utredning utföras för att bestämma vad orsaken är till 
den dåliga luftkvalitén före beslut om åtgärd tas gällande ventilationssystemet. Möjligtvis kan ett FTX-system 
generellt sett förbättra situationen. 
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Figur 3.63: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) utomhus under en 
kall och en varm månad då mätningar utfördes på inneklimatet i byggnaden. 

 

Figur 3.64: Beräknade ånghalter utomhus under en kall (vänster) och en varm (höger) månad då mätningar utfördes på 
inneklimatet i byggnaden. 
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Figur 3.65: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) inomhus under en 
kall och en varm månad. 

 

Figur 3.66: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för koldioxidhalt inomhus (vänster) och beräknad luftomsättning inomhus 
(höger) baserad på långtidsmätningar av koldioxid under en kall och en varm månad. 
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3.13 Ulriksdals Slott – Annexet, Stockholm 
3.13.1 Inventering 
 

Tabell 3.28: Inventering av byggnad. 

Parameter Beskrivning 
byggnadsteknik,   
arkitektonisk utformning  
planlösning  
(cellkontor, landskap, trapphus 
m.m.) 

Cellkontor med en arbetsplats i varje rum. 

relation mellan golvyta och volym,  Normal takhöjd, små volymer. 
tekniska system  
(värme, ventilation, styr- och 
regler) 

Vattenburet radiatorvärmesystem.  
Termostater. 
Självdrag genom kanaler i skorstenar. 

ytskikt  
(golv, väggar och tak),  

Trägolv i kontor, även fritt liggande mattor. 
Tapetserade/ träinklädda väggar. 
Målat tak, förmodligen putsat. 

solavskärmning  
(vilken typ och hur den används) 

Rullgardiner.  
Ingen. 

byggnadens placering  
(tät stadsmiljö, i öppet landskap 
etc., buller från vägar, m.m.)  

Öppet landskap, nära vatten, omkringliggande skog. 

 

3.13.2 Enkätsvar 
I och presenteras svar på relevanta frågor (se avsnitt 2.3) för Annexet på Ulriksdals Slott, och jämförs med 
Figur 2.5 som visar en referenstabell på hur brukare vanligtvis upplever sin kontorsmiljö.  

Generellt visar resultaten att a) 11% av brukarna upplever problem med luftkvalitén och b) 22% med buller. 
I jämförelse med referenstabellen är dessa kontor bra med hänsyn till luftkvalitén och det termiska klimatet, 
men medel kontorsmiljöer med hänsyn till buller.  

Frågan gällande brukarnas uppfattning av luftkvalitén visar att problem med luftkvalitén har upplevts av två 
personer (22%) med a) olika luftkvalité i olika lokaler, och att luftkvalitén är b) sämre eftermiddagar. En 
person (11%) anger att: c) lukter förekommer, och att luften är d) sämre tidiga mornar. Figur 3.68 visar att 
44% anger att de ibland, och att 33% anger att de ofta, har haft besvär pga. 1) instängd luft. 22% anger att 
de ibland har haft besvär med 2) torr luft och 3) obehaglig lukt inomhus. Generellt sett är luftkvalitén i 
lokalerna bra, men kan förbättras med hänsyn till instängd luft.  

Frågan gällande brukarnas uppfattning av bullersituationen visar att det största problemet är pga. störning 
från andra i kontorsmiljön. En jämförelse med referenstabellen visar att problemet är större i dessa lokaler 
än vad det vanligtvis är i problematiska kontorsmiljöer. Figur 3.68 visar att hälften av de som har besvärats av 
buller har besvärats ibland, medan hälften har besvärats ofta. Bullersituationen kan förbättras i dessa lokaler, 
hur exakt behöver utredas ytterligare.  

Frågan gällande brukarnas uppfattning av temperaturförhållandena på arbetsplatsen visar att brukarna har 
upplevt problem med a) alltför varmt under sommaren (22%) och b) alltför kallt under vintern (11%), vilket 
är vanligt i bra kontorsmiljöer. Figur 3.68 visar att majoriteten av brukarna har besvärats av (i 
storleksordning): 1) för låg rumstemperatur, 2) varierande rumstemperatur, 3) för hög rumstemperatur, och 4) drag.  De 
flesta har dock endast besvärats ibland, och inte ofta. Generellt sett kan det termiska klimatet förbättras 
något. 
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Enkätsvaren tyder inte på några direkta orsaker till de problem som brukarna ibland har med inneklimatet. 
Det är dock möjligt att svaren indikerar att det ibland kan vara svårt att få kontroll över det termiska klimatet, 
vilket kan bero på den befintliga ventilationslösningen. Det är svårt att veta om ett mekaniskt drivet flöde 
skulle förbättra situationen. 

 

Figur 3.67: Svar på enkätfrågor presenterade i avsnitt 2.3. Frågor om: allmänt inneklimat (överst vänster), termisk komfort 
(överst höger), akustisk miljö (nederst vänster), luftkvalité (nederst höger).  

 

Figur 3.68: Svar på enkätfråga om besvär på arbetsplatsen, presenterad i avsnitt 2.3.  
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3.13.3 Luftomsättningar 
3.13.3.1 Momentana mätningar 
 

Tabell 3.29: Medelvärden på uppmätt luftomsättning. 

Rum Öppen dörr – 
Vinter 

Stängd dörr – 
Vinter 

Öppen dörr – 
Sommar 

Stängd dörr - 
Sommar 

sydö_323 2,76 0,99 0,23 0,33 
syd2_321 0,95 1,03 3,65 0,47 
mitt_313 0,64 1,29 - - 
nord_305 1,28 0,83 3,26 0,61 
MEDEL 1,41 1,04 2,38 0,47 

 

Mätresultatet visar stora skillnader mellan olika rum på vintern med öppen dörr, och mindre men ändå 
väsentliga skillnader med stängd dörr. Skillnaden mellan att ha öppen dörr på vintern och stängd dörr är 
dock inte stor, förvånansvärt nog blir flödet högre i åtminstone två av rummen. Att omsättningen blir så 
mycket högre under sommaren med öppen dörr beror mest sannolikt på att flera vädringsfönster kan vara 
öppna i byggnaden, vilket kan orsaka korsdrag. Då dörren är stängd på sommaren så får alla rum sänkt flöde 
i jämförelse med alla andra fall, medan ett av rummen får ett höjt flöde i jämförelse med att ha en öppen 
dörr under sommaren. Ventilationsflödena i denna byggnad är vad man vanligtvis förväntar sig att de ska 
vara i byggnader med självdrag som ventilationslösning. 

 

3.13.4 Klimat 
Figur 3.69 och Figur 3.70 beskriver hur uteklimatet var under en kall (vinter) och en varm (sommar) månad, 
för vilka mätningar på inneklimatet analyseras i det följande. Skillnader i temperatur är förväntade för orten, 
och det är betydligt lägre temperaturer under den kalla månaden än den varma. Det är dessutom signifikant 
lägre relativa luftfuktigheter under sommaren än vintern, även om maxvärdet nästan når högre nivå på 
sommaren. Detta gör att ånghalter utomhus under vintern liknar de under sommaren, trots att temperaturen 
är högre.  

Figur 3.71 visar generellt lägre temperaturer under vintern än under sommaren i alla rum, och lägre relativa 
luftfuktigheter. Relativa fuktigheter verkar vara acceptabla i alla rum under båda årstider. Temperaturer 
under vintern faller dock under 20°C med 25-percentil och median i ett av rummen, medan den överstiger 
26°C med 75-percentilen i två rum.  I två av rummen faller extremvärden på lufttemperaturen till ca 15°C 
under vintern. Detta tyder på kraftig inverkan av uteklimatet på inneklimatet under vintern. Orsaker till 
dessa fenomen består förmodligen främst av ett otillräckligt värmesystem.  

Figur 3.72 och Figur 3.73 visar lägre koldioxidhalter under sommar än under vintern för tre av fyra rum, 
medan det är tvärtom i ett av rummen. För de flesta rummen överstiger extremvärden 1000 ppm oavsett 
årstid, och endast med ett fåtal punkter i ett av rummen. Detta tyder på att luftomsättningen verkar vara 
otillräcklig för att skapa ett gott inneklimat med hänsyn till luftkvalitén, trots att enkätsvaren ej tyder på 
några väsentliga problem vad gäller inneklimatet. Figuren visar dock att luftomsättningen är god både under 
sommaren och vintern, medan mätningar med spårgas visade att luftomsättningen under sommaren var låg 
med stängd dörr. Luftomsättningen varierar kraftigt på sommaren och kan gå från 0-2,4 oms/h, vilket tyder 
på att den är otillräcklig när brukarna inte vädrar. 

Av dessa mätningar framgår att luftkvalitén kan förbättras trots enkätsvarens positiva utfall, dessutom tyder 
mätningarna på att det termiska klimatet kan förbättras. Ett alternativ för denna byggnad kan vara ett FTX 
som tillför ett kontrollerat luftflöde året runt, och med uppvärmd tilluft med hjälp av värmeåtervinning på 
vintern.  
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Figur 3.69: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) utomhus under en 
kall och en varm månad då mätningar utfördes på inneklimatet i byggnaden. 

 

Figur 3.70: Beräknade ånghalter utomhus under en kall (vänster) och en varm (höger) månad då mätningar utfördes på 
inneklimatet i byggnaden. 
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Figur 3.71: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för temperatur (vänster) och relativ luftfuktighet (höger) inomhus under en 
kall och en varm månad. 

 

Figur 3.72: Boxplots (se Figur 3.6 för förklaring) för koldioxidhalt inomhus (vänster) och beräknad luftomsättning inomhus 
(höger) baserad på långtidsmätningar av koldioxid under en kall och en varm månad. 
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Figur 3.73: Boxplot (se Figur 3.6 för förklaring) för koldioxidhalt inomhus under en kall och en varm månad, förtydligande 
av föregående figur. 
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3.14 Förslag på åtgärder 
Det genomfördes en workshop med experter från bransch och akademi för att med utgångspunkt från 
åtgärderna i parallellprojektet om värmeåtervinningsåtgärder i Spara och bevara-programmet bedöma 
potentialen för de åtgärder som utreddes i det projektet i detta projekts byggnader. Principåtgärder 
identifierades som: konvertering till FTX, att ha ett centralt styrt spjäll i självdragskanaler för att minska ett 
för högt flöde (framför allt nattetid), att ha ett lokalt spjäll nära rummet som betjänas för att behovsstyra 
ventilationen i rummet, samt tätning av dörrar och fönster. Tabell 3.29 visar resultatet. Här bör påpekas att 
noggrannare utredningar av vad som är tillåtet eller lämpligt att göra med tanke på bevarandeskäl inte har 
gjorts.  

Tabell 3.30: Möjliga åtgärder för att minska energianvändningen för ventilation i de 12 byggnaderna. De celler i tabellen som 
har fetstil visar workshopens mest prioriterade åtgärd att undersöka. Det som benämns ”skorstenslöning” avser en FTX-
ventilation med kanal i kanal-princip i skorsten.  

Byggnad FTX Centralt spjäll Lokalt spjäll Avskärm-
ning 
dörrar etc  

Kommentar 

Gamla 
rådhuset 
Ystad 

Frågan är var 
tilluften kan 
tillföras.  

Hjälper nattetid 
men inte så hög 
omsättning att det 
kan 
rekommenderas 
dagtid.   

Mindre 
relevant på 
grund av 
ganska låg 
omsättning. 

Tveksamt 
behov. 
Byggnaden 
har ej en 
allmän 
mot-
tagning. 

Fläktförstärkt 
frånluft finns i 
korridor. Överluft 
mellan rum och 
korridor var 
begränsad. 

Kalmar slott Skorstenslösning 
borde vara möjlig. 

Hög omsättning 
på kvällen, 
troligen genom 
självdragskanaler. 

Borde 
fungera. 

Tveksamt
behov. Ej 
allmän 
mot-
tagning.  

Gammal interiör.

Karlskrona 
residens 

Vanlig FTX 
borde vara 
möjlig.  

Hjälper nattetid 
men inte så hög 
omsättning att det 
kan 
rekommenderas 
dagtid.   

Mindre 
relevant på 
grund av 
ganska låg 
omsättning. 

Tveksamt 
behov. Ej 
allmän 
mot-
tagning. 

Ganska låg 
omsättning. Finns 
ventilerat undergolv 
på grund av fukt.  

Kastellet Skorstens-
lösning borde 
vara möjlig 

Hjälper nattetid 
men inte så hög 
omsättning att det 
kan 
rekommenderas 
dagtid.   

Mindre 
relevant på 
grund av 
ganska låg 
omsättning. 

Tveksamt 
behov. Ej 
allmän 
mot-
tagning. 

Omsättning i 
underkant av 
nybyggnadsnivå. 
Kallt vintertid inne. 
Förstärkning av 
flöde i 
konferensrummen.  
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Byggnad FTX Centralt spjäll Lokalt spjäll Avskärm-
ning 
dörrar etc  

Kommentar 

Krognos-
huset 

FTX önskvärt på 
grund av kallt på 
vintern och hög 
CO2-
koncentration.  

Hjälper nattetid 
men inte så hög 
omsättning att det 
kan 
rekommenderas 
dagtid.   

Mindre 
relevant på 
grund av 
ganska hög 
CO2-koncen-
tration. 

Tveksamt 
behov. Ej 
allmän 
mot-
tagning. 

Dörr saknades. 
Därav kan 
omsättningarna vara 
överuppskattade. 
Ganska hög CO2-
koncentration. 
Luftridå eller 
liknande in mot 
rummet skulle kunna 
hjälpa mot drag. 
Åtgärder verkar 
behövas för 
innemiljön.  

Luleå 
residens 

Vanlig FTX 
skulle vara 
önskvärd. Kallt 
klimat, ganska 
högt flöde. Låg 
tilluftstemperat
ur. Skorstens-
FTX troligen 
möjligt.  

Hög omsättning 
på kvällen, 
troligen genom 
självdragskanaler. 

Skulle kunna 
minska 
klagomål på 
för kallt och 
drag. Men 
omsättningen 
är inte i 
överkant.  

Allmän 
tätning 
kunde 
eventuellt 
vara 
önskvärt.  

Kallt under vintern. 
Träbyggnad. 
Tryckprovning bör 
göras först. Finns 
FTX? 

Skokloster Rumsvis FTX i 
aktuella rum, via 
skorsten eller i 
vägg, men det är 
kanske inte 
möjligt av 
bevarandeskäl.  

Hög omsättning 
på kvällen, 
troligen genom 
självdragskanaler 

Problem har 
uppstått med 
fukt i denna 
byggnad med 
denna 
lösning i 
ouppvärmda 
utrymmen.  

Tveksamt 
behov. Ej 
allmän 
mot-
tagning. 

Elradiatorer i 
kontoren. Kallt i 
uppvärmda 
kontorsrum på 
vintern. Ska det vara 
kontorsrum i denna 
byggnad? Rum i 
rummet? 
Fuktproblem måste 
redas ut först.  

Stockholm 
slott 

Skorstenslösnin
g provad med 
verkningsgrad 
på cirka 83%. 
Stor nytta, stor 
kontroll och 
hygglig 
möjlighet.  

Lokala spjäll 
har provats, 
både 
tempstyrda 
och fasta. 
Även 
hjälpfläktar 
har provats 
och då räckte 
inte flödet.  

Tveksamt 
behov. Ej 
allmän 
mot-
tagning. 

Många olika 
utrymmen med olika 
behov. Ganska låg 
omsättning.  

Södra 
bankohuset 

Svårt att få in 
FTX på grund av 
frånluft på många 
ställen.  

Nattbegränsande 
spjäll har provats 
och med stängt 
spjäll blev 
omsättningen 0,09 
/h.    

Mindre 
relevant på 
grund av 
ganska låg 
omsättning. 

Tveksamt 
behov. Ej 
allmän 
mot-
tagning. 

Förstärkt självdrag 
på frånluften. 0,40 
oms/h sparas 
(nattetid) med 
nattspjäll.  
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Byggnad FTX Centralt spjäll Lokalt spjäll Avskärm-
ning 
dörrar etc  

Kommentar 

Tjolöholms 
slott 

FTX önskvärt på 
grund av kallat på 
vintern.  

Hjälper nattetid 
men inte så hög 
omsättning att det 
kan 
rekommenderas 
dagtid.   

Mindre 
relevant på 
grund av 
ganska låg 
omsättning. 

Allmän 
tätning 
kunde 
eventuellt 
vara 
önskvärt. 

Stora volymer.

Ulriksdals 
slott 

Skorstenslösnin
gen borde vara 
möjlig beroende 
på 
skorstensstorlek
ar. Tätheten i 
klimatskalet är 
osäker.  

Hög omsättning 
på kvällen, 
troligen genom 
självdrags-
kanaler.  

Borde 
fungera. 
Ganska hög 
omsättning. 
Men det 
klagas ändå 
på dålig luft.

Tapetserade 
träinklädda väggar, 
troligen med 
kulturskydd. Nya 
elinstallationer. 
Högt i tak och 
stora volymer 
förutom ett 
kontor. Över 90% 
tycker att det är för 
kallt på vintern. 
Många klagar på 
instängd och dålig 
luft.  

Ulriksdals 
annex 

Skorstenslösnin
gen borde vara 
möjlig beroende 
på 
skorstensstorlek
ar. Tätheten i 
klimatskalet är 
osäker. FTX 
kanske möjlig 
beroende på 
bevarandekrav 
och plats.  

Hjälper nattetid 
men inte så hög 
omsättning.  

Borde 
fungera. 
Ganska stor 
skillnad i 
omsättning 
mellan 
sommar 
och vinter.  

Trägolv och 
målade väggar. 
10% klagar på 
dålig luftkvalitet. 
Knappt några 
temperatur-
klagomål. Men 
klagomål på 
varierande 
rumstemperatur. 

 

3.15 PC-program 
Ett PC-program finns att hämta på http://www.hvac.lth.se/resurser, se Figur 3.74. Programmet kan baserat 
på luftflödet som funktion av utetemperaturen beräkna årlig energianvändningsminskning för uppvärmning, 
och i förekommande fall kylning, av ventilationsluft för åtgärder i form av total förändring av luftflödet, 
tidsberoende förändring av luftflödet eller värmeåtervinning från frånluft till tilluft eller valfri kombination 
av dessa åtgärder. Programmet utgår från en konstant tilluftstemperatur vilket innebär att gränstemperaturen 
för uppvärmningsbehovet får uppskattas för självdragssystem.  
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Figur 3.74: Skärmpdump av PC-programmet som finns att hämta på http://www.hvac.lth.se/resurser.  
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4 Slutsatser 
Mätningarna som utfördes visade sig vara lämpliga för denna typ av undersökning med tanke på att rimliga 
resultat erhölls. För de flesta parametrar och i de flesta fall speglade mätresultatet de observationer som 
gjordes i enkätundersökningen och vice versa. Mätningarna tillförde dessutom ytterligare information om 
inneklimatet, och med hjälp av dessa kunde även den befintliga ventilationens funktionalitet både under och 
utanför kontorstid beskrivas. 

Undersökningen som har gjorts visar att klimatet i denna typ av byggnad är högst beroende av klimatet, 
särskilt i de byggnader som har rum med stora volymer. Det är inte ovanligt att det är för kallt i rummen. 
Byggtekniska anledningarna till detta är förmodligen att konstruktionens värmekapacitet är stor och 
isoleringsförmågan liten, samt även att de luft- och rumsvolymer som behöver värmas eller kylas är stora. 
Förutom byggtekniken påverkar även ventilationstekniken denna situation eftersom ventilationen i 
självdragssystem drivs med hjälp av temperaturskillnader mellan ute- och inneluft, samt 
vindtryckförhållanden över klimatskalet. Detta gör att flödet kan bli mer än tillräckligt på vintern och ändå 
för lågt på sommaren. På sommaren kan brukarna (i de flesta fall) ta till vädring för att anpassa det termiska 
klimatet och förbättra luftkvalitén, men på vintern är det svårt att begränsa genomflödet av kall uteluft i 
byggnaden om det är för stort. Dessutom saknas värmeåtervinning ur ventilationsluften. Förutom 
byggtekniska- och ventilationstekniska orsaker, påverkar även uppvärmningssystemet situationen. I flera 
byggnader fanns endast elektriskt drivna radiatorer, och i några fanns ett vattenburet radiatorsystem 
installerat. Med hänsyn till den kalla uteluften, den tunga stommen, och de stora volymerna, verkar 
uppvärmningssystemen allmänt vara otillräckliga för dessa byggnader även om det rimligen skulle gå bra att 
dimensionera ett radiatorsystem som klarar de höga vinterflöden som krävs för att det inte ska blir för kallt 
i rummen.  

Kombinationen av ovanstående orsaker gör att det kan bli alltför kallt under vintern i rum med stora 
volymer, medan det på sommaren kan bli för varmt, men främst uppstår då problem med luftkvalitén (om 
brukarna inte vädrar). På grund av bristande värmereglering varierar dessutom temperaturer, i vissa rum och 
byggnader mer än i andra. Uppvärmningssystemen skulle behöva ses över. 

I de flesta byggnader skulle uppvärmd och mekaniskt styrd tilluft förmodligen förbättra situationen under 
vintern, samt eventuellt nedkyld och mekaniskt styrd tilluft förmodligen förbättra situationen under 
sommaren. Om man skulle satsa på sådana lösningar är det dock viktigt att inverkan av uteklimatet begränsas 
så gott det går genom exempelvis tätningsåtgärder. Med hänsyn till byggtekniken finns god potential till 
förbättring gällande luftläckaget. Dock måste de självklara frågeställningarna med ekonomisk lönsamhet och 
kulturvärden beaktas och dessa gör det ofta svårt att genomföra välbehövliga åtgärder.  

Vad gäller emissioner är det svårt att tro att det skulle vara annorlunda i dessa byggnader än vad det är i 
moderna kontorsbyggnader, eftersom det i de flesta byggnader har skett förändringar över tiden som att 
ytor har blivit ommålade, golv behandlade och möbler modernare. Det är endast i enstaka fall som interiören 
har varit oförändrad. Faktum är att emissionsmätningarna gav störst utslag i det kontor som hade äldst 
möbler – vad detta beror på är dock svårt att avgöra utan ytterligare utredning eftersom emissionerna kan 
ha orsakats av något annat. 

Resultatet i denna rapport förväntas underlätta eventuella beslut om förbättringar av inneklimatet och 
energianvändningen i den här typen av byggnader. Representativa flöden, åtminstone för aktuella byggnader, 
har bestämts och inneklimatet har bedömts samt diverse problem och besvär som brukarna har upplevt. 
Detta resultat bör utgöra en god början till ett underlag för eventuella beslut om förbättringar. Dock gör 
den ganska stora variation som finns att ytterligare utredningar bör utföras i varje specifik byggnad innan 
beslut faktiskt tas. Sådana utredningar kan vara termografering med tryckprovning, mer avancerade 
emissionsmätningar, noggrannare bestämning av orsaker till olika besvär, fuktsäkerhetsprojektering, samt 
statusbestämning och analys av bevarandevärde och hur man hanterar dem.   
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