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1 Förord 

Denna rapport som omfattar 15 högskolepoäng är vår avslutande del i vår utbildning som 

högskoleingenjör inom området byggteknik på Örebro Universitet. Arbetet har genomförts 

med ett lyckat sammarbete med Skanska Sverige AB.  

Vi vill tacka adjungerad professor Göran Stridh och universitetsadjunkt Stefan Petersson som 

var våra handledare under arbetets gång. Tack till projektledare Magnus Ryström som bidrog 

med nödvändig information och som var vår handledare på Skanska Sverige AB. Vi vill även 

rikta ett tack till energijägare Anders Björbole och bovärd Gunnar Breikreuz på Karlstad 

Bostad AB för allt stöd under våra undersökningar.  

Vi tackar också Universitetsjukhuset Örebro, Arbets- och miljömedicinska kliniken för lån av 

utrustning och kemiska analyser. Slutligen vill vi tacka forskningsassistent Inger Fagerlund 

och läkare Kjell Andersson för hjälpen med enkätundersökningen. 

Tomas Karlsson & Fredrik Nilsson 

Örebro, Maj 2012 
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2 Sammanfattning 

En av dagens viktigaste frågor är hur vi ska hantera miljön, hur vi ska kunna minska våra 

utsläpp och hur vi ska kunna minska energiförbrukningen. Idag är det våra egna hus som har 

den största energiförbrukningen. För att minska energiförbrukningen har det arbetats fram en 

ny hustyp som har blivit alltmer vanlig. Dessa typer av hus kallas för Passivhus eller för 

Lågenergihus. Men hur upplevs inomhusklimatet i dessa hus? 

Det här arbetet går ut på att med hjälp av de boende i passivhuset i kvarteret Seglet. Vi ska ta 

reda på med hjälp av en enkätundersökning hur de upplever inomhusklimatet. Vi kommer 

även att göra tekniska mätningar i huset som mäter de ämnen som cirkulerar i inomhusluften.   

I resultatet går det att utläsa att kvarteret Seglet uppfyller sina målsättningar och infriar de 

höga förväntningar som fanns. Det framgick även att majoriteten av de boende var nöjda med 

inomhusklimatet i detta superisolerade hus.  

Abstract 

One of the most important issues we have to deal with today is the environment, how we can 

reduce our emissions and how can we reduce the consumption of energy. The highest 

consumption of energy today is our own houses. The development of a new kind of building 

construction technology reduces the consumption of energy from these houses. These kinds of 

houses are named passive / low-energy houses. But how are the climates in these houses? 

With help from the neighbors who lives in the residential district “Kvarteret Seglet” we used a 

questionnaire for them to fill in how they perceive the indoor environment. We also 

conducted tests with technical equipment that showed us the different levels of particles in the 

indoor air. As mentioned before, these studies took place at the district “Kvarteret Seglet” in 

Karlstad. 

The result from the tests shows that the district reaches the target goals and therefore easily 

achieved the high expectations that existed. It was also understood, from the majority of the 

district inhabitants, that they were pleased with the indoor-climate in this super-isolated 

house. 
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3 Inledning 

Bakgrund 

Passivhus och lågenergihus har nu byggts under en tioårsperiod och efterfrågan av passivhus 

och lågenergihus har ökat över hela landet. Kraven bland brukare att bygga energisnålt växer 

och att brukarens förväntningar för god funktionalitet samt god innemiljö uppfylls. Många av 

dagens passivhus och lågenergihus har det gjorts utvärderingar på direkt efter 

nyproduktionen, dock saknas utvärderingar efter ett par års drift. Det är viktigt att göra en 

utvärdering av hur de boende upplever inomhusklimatet och vilka synpunkter de har. Den 

boende tillbringar cirka 90 procent av sin tid inomhus och det är viktigt att byggsektorn kan 

lyssna på och fånga upp nya aspekter som kan ge en förbättring för de boende. En ökad 

efterfrågan av passivhus och lågenergihus gör det viktigt att ta hänsyn till erfarenheterna från 

tidigare nyproduktioner. Förbättring av tekniken gör att det blir en hållbar byggteknik och 

ökad produktion i framtiden samt att de boende blir nöjda med inneklimatet.
3 

 

Syfte 

Ändamålet med detta arbete är att undersöka hur de boende upplever inomhusklimatet i ett 

lågenergihus. Vi kommer att forma undersökningen för att se om det skiljer sig att bo långt 

ner i huset jämfört med högre upp. Rapporten syftar vidare till att se om kvarteret Seglet 

klarar av att uppfylla de krav och önskemål som fanns angående den beräknade 

energiförbrukningen.  

 

Avgränsningar 

Enkätundersökning kommer att rikta sig mot de boende i kvarteret Seglet, eftersom det är de 

som vet hur inomhusklimatet upplevs och om eventuella hälsosymtom uppstått.  

De tekniska undersökningarna kommer att innefatta temperatur, relativ fuktighet, flyktiga 

kemiska ämnen(VOC) och formaldehyd. Även utomhusdata för temperatur och relativ 

fuktighet hänsyn skall tas till då fukttillskottet inomhus beräknas fram och med hjälp av det 

kan en ungefärlig uppfattning om ventilationseffektiviteten fås. 
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Den tredje och sista biten i rapporten kommer att vara en jämförelse mellan den verkliga 

energiförbrukningen under vintern 2011-2012 (nov-mars)
1
 och den förväntade 

energiförbrukning för samma intervall.  

4 Objektet Kvarteret Seglet 

Kvarteret Seglet utgörs av ett höghus på 12 våningar och är ett av Sveriges första 

energieffektiva flerfamiljshus. På första våningen finns endast förrådsutrymmen. Huset är 

byggt ovanpå ett befintligt parkeringsdäck och består av 44 lägenheter varav 22 stycken tvåor 

och 22 stycken treor på cirka 51 kvadratmeter respektive cirka 68 kvadratmeter. Kvarteret 

Seglet ligger i stadsdelen Orrholmen på Babordsgatan 1 i Karlstad. Detta projekt är ett 

partneringprojekt mellan Skanska Sverige AB och Karlstad Bostads AB och kostade totalt 52 

miljoner kronor. Projektet stod klart i februari 2007 och ägs och drivs av Karlstads Bostads 

AB. Det byggdes för att vara extremt energisnålt men samtidigt för att ge en optimal 

boendekomfort
2
. Alla lägenheter provtrycktes och eventuella fel åtgärdades tills ett godkänt 

resultat uppnådes
3
. Även ett bygglabb etablerades på byggarbetsplatsen där vägg- och 

bjälklagsdetaljer samt installationslösningar testades i full skala. Testerna ledde till att tre 

utvecklingsspår var fullt möjligt att realisera: 

 En ny ytterväggstyp 

 En ny ventilationslösning 

 Ett enkelt uppvärmningssystem 

Allt detta för att få ett energisnålt och miljövänligt byggande. 

Konstruktionslösningar för kvarteret Seglet togs fram för att minska på energiförlusterna och 

för att uppnå ett energisnålt boende.  Bjälklagen är ett 270 millimeter tjockt plattbärlag med 

en höjd på två meter och 40 centimeter mellan bjälklagen. Bärande innerväggar är av betong 

och pelare av stål. Ytterväggarna är inhängda prefabricerade regelväggar med fasadskivor 

ytterst. Totalt består ytterväggskonstruktionen av 450 millimeter isolering och har utvecklats 

speciellt för det här projektet av Karlstad Bostad AB och Skanska Sverige AB. 

Ytterväggskonstruktionen bygger på några enkla principer: 

 Lufttätt system  

 Kölbryggor undviks (Kalluft kommer inte in i konstruktionen) 

 Byggtolerans (Den tillåtna felmarginalen som sker vid byggnation) 
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 Prefabricering möjliggörs 

Dessa fyra punkter gör att lägenheterna blir energieffektivare, att huset blir energisnålare och 

att inomhusklimatet blir bättre. Balkongen är utanpåliggande mot fasaden för att minimera 

eventuella köldbryggor. Ytterväggen är uppdragen mot ett 800 millimeter tjockt lösulls lager 

på vindsbjälklaget. Takfot kläddes in med mineritskivor och plastfolie placerades i botten på 

bjälklaget innan lösullen monterades. Allt detta gör att byggnaden blir tät och ger ett behagligt 

termiskt inomhusklimat
5
. 

Stor hänsyn har tagits till ventilation, värme och el vid utformandet för att få ett bra 

inomhusklimat. Ventilationssystemet har utformats och anpassats för detta projekt och är 

annorlunda jämfört med ett vanligt, traditionellt hus. Ett tilluftsdon har installerats i hallen 

som är placerad centralt i lägenheterna och ett frånluftsdon har placerats i samtliga rum 

förutom hallen.
 
Ovan fönster i varje sovrum valdes att monteras en borstlist. Borstlisten 

fungerar på ett sådant sätt att den släpper in friskluft. De är testade och det togs fram en 

dimension som gör att den släpper in rätt mängd uteluft. Uteluften som tas in i huset passerar 

en värmeväxlare som sedan skickar ut luften i tilluftsdonen.
5
  

Avluften ifrån lägenheterna släpps ut genom ventilationsgaller som sitter i fasaden. Under 

sommartid har det räknats med att den boende vädrar rummen med fönstervädring vilket leder 

till att undertrycket i rummen försvinner. Då undertrycket försvinner kopplas 

värmeåtervinningen bort och all tilluft tas genom vädringen.
4
  

Värmesystemet för kvarteret Seglet tar tillvara på fjärrvärmereturen från de närliggande husen 

som förvaltas av Karlstad Bostads AB. En värmepump måste användas för att 

varmvattenproduktionen skall uppnå rätt gradantal. Värmesystemet består av cirka 58 procent 

av fjärrvärme och resterande del elvärme.
4
 

Varje lägenhet är även försett med en golvvärmeslinga genom lägenheten, som ersätter 

energiförluster via ventilation och transmission. Golvvärmen finns endast i hallen och 

sovrummen. Värmesystemet är inställt att det skall vara 22 grader Celsius i lägenheterna. 

Varje lägenhet är utrustat med ett system för individuell mätning och debitering av vatten och 

elström, allt för att sporra brukaren att spara energi
5
. Den individuella mätningen skickas via 

bredband till en server som via hyressystemet kommer på hyresavin månaden efter, helt 

baserad på verklig förbrukning.
4 
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För att inte få för stor solvärme i varje lägenhet har Karlstad bostad AB valt två olika typer av 

fönster. Det är en typ av fönster som sitter på fasaderna mot söder och väster. De står starkare 

emot solen och det har monterats ett skydd i form av ett solskyddsglas mot solinsläpp. 

Fönstren mot norr och öster är av vanliga glastypen då det inte är lika många soltimmar i 

dessa väderstreck.
7
     

Det har gjorts några rapporter om kvarteret Seglet, en av dessa är en rapport från Karlstads 

Universitet. Rapporten gjordes för Karlstad Bostad AB. Den tar upp detta som ovan nämnts, 

att det används få resurser och en låg miljöbelastning för energianvändningen. 

Energianvändningen jämförs även med andra objekt. Till exempel förbrukar kvarteret Seglet 

runt 89 kWh/m
2
, år och var då ett av landets bästa. Detta kan jämföras med de omskrivna 

passivhusen i Lindås som använder cirka 78 kWh/m
2
 men då får hänsyn tas i beräkningarna 

att kvarteret Seglet ligger i ett kallare klimat.
6
  

En studie från Lunds Tekniska Högskola har gjorts där energi- och resursanvändningen har 

studerats mer ingående. Huvuddelen av kvarteret Seglets värmesystem är passivt. Passivhus är 

ett hus utan värmesystem där det inte skall tillföras någon energi för uppvärmning. Det är 

endast golvvärmen och värmepumpen som tillför värmen i kvarteret Seglet. I grannfastigheten 

som förvaltas av Karlstad Bostads AB är det förbrett för att montera solfångare. Med hjälp av 

solfångare skulle kvarteret Seglet inte behöva något aktivt värmesystem. Detta skulle innebära 

att kvartetet Seglet skulle få ett passivt värmesystem och det medför att kvarteret Seglet skulle 

med stor sannolikhet klara kraven för passivhus. Här beskrivs även att det uppskattningsvis 

gick åt 20 kWh/m
2 
för att byggfukten skulle torka ut.

11
  

Det gjordes jämförelser mellan olika konstruktioner och olika byggnader i denna rapport för 

att se energibehov och om det gick att sänka detta. Vid jämförelsen av olika byggnader i 

Norden togs hänsyn till energianvändningen för material och drift. Det var endast Karlstad, 

Lindås, Vision, IEA och Low Energy som hade ett energibehov för drift under 75 kWh köpt 

energi/m
2
, år. Alla de övriga hade ett driftbehov mellan 100-150 kWh köpt energi/m

2
 BRA, 

år.
11

  

Karlstad bostad AB har satsat på en hög standard invändigt med klinkers i badrum och 

kapprum. Även väggarna i badrummen är kaklade. I övriga rum är det ek-parkett med 

papperstapet. Golven i trapphusen är av stenmaterial. Alla lägenheter har plats för egen 

tvättmaskin men det finns även en gemensam tvättstuga på markplanet. Varje lägenhet har 

balkong.
4
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5 Metod 

Till detta examensarbete valdes tre olika metoder. Det var enkätundersökning, tekniska 

mätningar och jämförelse mellan den verkliga energiförbrukningen och den beräknade 

energiförbrukningen för kvarteret Seglet. För att genomföra dessa undersökningar lånade vi 

litteratur från Örebro Universitetsbibliotek och vi använde internet. Adjungerad professor 

Göran Stridh som hade en bidragande roll i genomförandet av undersökningarna har stora 

kunskaper och erfarenheter inom området inomhusklimat. Skanska Sverige AB bidrog med 

information som gällde projektet kvarteret Seglet som underlättande rapportskrivningen.  

De bilder och diagram som finns i rapporten har vi tagit eller gjort själva om inget annat 

anges.  

När enkätundersökningar och tekniska mätningar görs måste hänsyn tas till vissa aspekter. 

Det finns en del fördelar och nackdelar med undersökningar och mätningar. Hur mycket en 

nackdel respektive fördel påverkar ett resultat är svårt att uppskatta. Fördelar som vi 

uppskattar kan finnas i enkätundersökning är: 

 Endast brukarna som besvarar. 

 Att byggnaden uppfördes 2007. 

 Att det är en familjebostad där personer över 18 år besvarar enkäten. 

 Skillnaden mellan olika våningar och lägenheter. 

 Att enkäten är anonym. 

Att ta tillvara brukarnas synpunkter är viktigt då det är de som vet hur inomhusklimatet 

upplevs. Genom att byggnaden uppfördes för fem år sedan har brukaren kunnat bo under alla 

årstider och detta ger en bättre helhetsbild av inomhusklimatet. Att kvarteret Seglet är ett 

flerfamiljshus och inte ett exempelvis äldreboende är av stor vikt. Med största sannorlikhet 

blir svaren bättre av en yngre person, dock inte under 18 år. Eftersom enkätundersökningen 

har genomförts i alla lägenheter ger det en bra bild om hela byggnaden upplever ungefär 

samma inomhusklimat eller om det är i vissa lägenheter som upplever annorlunda 

inomhusklimat. Enkäten genomfördes helt anonymt. Det finns det också nackdelar med 

enkätundersökningen och dessa kan vara: 

 Lågt svarsfrekvens. 

 Mindre bra svar (svar som vet ej). 

 Endast upplevelse. 
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 Sanningen kommer inte fram då brukaren inte vill prata illa om sitt boende. 

Ett lågt svarstal kan påverka undersökningen negativt då analysprocessen kan bli svårtolkad. 

Om inte brukaren är engagerad i sina svar och kanske svarar störstadels vet ej blir även det 

problem i analysprocessen. Brukaren kan också bortse från fakta då de bor i huset och inte vill 

prata illa om fastigheten. Det som kan vara negativt med en enkätundersökning är hur 

pålitliga svaren från brukaren är. Därför är det viktigt att följa upp brukarens synpunkter och 

svar med tekniska mätningar. 

 Fördelar som kan finnas med tekniska mätningar är: 

 Mäter under en längre period. 

Vid uppföljning av enkäterna med hjälp av tekniska mätningar framkommer en bra 

helhetsbild på hur inomhusklimatet verkligen är. Det ger en bra bakgrund om åtgärder 

behöver göras och eventuellt vilka. En viktig del i ett bra resultat var också att 

mätutrustningen satt uppe i den tid som behövdes och inte flyttades runt. Det finns också 

nackdelar med denna mätning som kan vara: 

 Omplacering av utrustning. 

 Kemiska ämnen som påverkar provet. 

 Felprocenten i analys av proverna. 

Eftersom vi inte har haft uppsikt på mätutrustningen hela tiden kan vi inte säkert veta om den 

suttit på rätt plats hela tiden och inte flyttats runt. Vi vet inte heller om några kemiska ämnen 

från exempelvis städning har påverkat provet negativt. Sedan kan det alltid diskuteras om 

felmarginalen i analysarbete. Om maskinen som proverna analyserades i är hundra procentig 

eller inte vet vi inte, men vi får utgå att inga fel skett där.  

Validitet och reliabilitet  

1985 började MM-enkäterna utvecklas av Arbets- och miljömedicinska kliniken, 

Universitetssjukhuset Örebro. De utvecklades och testades till 1989 då den första 

standardiserade formuläret kom ut. Den är sedan validerad under 1990-talet. MM-enkäten 

utvecklades till många olika enkäter men de har en gemensam nämnare, att formulären har 

samma grundstomme. MM-enkäterna har använts i tusentals objekt med problem eller 

kartläggande undersökningar. Ett exempel på en undersökning är ELIB-studien. Enkäten är 

översatt till flera olika språk och det finns många olika referenser för jämförelser. Det är 
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viktigt att tänka på några saker när en enkätundersökning görs. Detta kan vara att informera 

berörda, redovisa resultat för berörda, enkäterna löser inte problem utan är en del i en större 

process och det behövs uppföljningar i vissa fall.
12

  

Det var denna enkät vi använde oss av i enkätundersökningen. Tack vare att Arbets- och 

miljömedicinska klinikens arbete med liknade enkätundersökningar ansågs det inte behöva 

testa enkäten. Detta bedömdes på grund av att vår enkät som är snarlik de andra testade 

enkäterna. Det som skiljer vår enkät emot de tidigare är att vi tog bort ett antal frågor i 

enkäten för att kunna göra den lättare att förstå samt att de frågorna inte var relevanta för 

denna undersökning.  

De tekniska undersökningar som genomfördes fick vi hjälp och stöd med av Arbets- och 

miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. På Arbets- och miljömedicinska 

kliniken hade vi ett möte där vi gick igenom utrustningen och hur de skulle installeras och vad 

vi skulle mäta. Utrustningen skulle vi placera på tre olika våningar och det skulle vara på en 

av de undre våningarna, en mittenvåning och en av de övre våningarna. Dessa tekniska 

mätningar görs regelbundet av Arbets- och miljömedicinska kliniken och den del av 

utrustningen som vi behövde testa var temperatur-/relativ fuktighetsmätaren. Den fick vi testa 

och ställa in hemma för att få rätt inställning som vi önskade. Vi testade och analyserade den 

hemma först för att få en inblick i den och att vi hade gjort rätt inställningar. Efter detta 

programmerades den efter hur lång tid vi ville mäta, lagringsintervall av mätpunkter och 

vilken enhet temperatur och relativ fuktighet skulle mätas i. Lagringsintervallet ställde vi in 

att den skulle ta temperatur och relativ fuktighet var femte minut under en 14-dagars period 

vilket motsvarar 4032 mätpunkter. Programmeringen skedde med dataprogrammet ComSoft 

Basic. Efter två veckor och att mätningarna var klara analyserades mätvärdena av Arbets- och 

miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.  

Det som gjordes för att försöka påverka fler att svara på enkätundersöknigen var att efter en 

veckas tid dela ut påminnelsebrev. I det påminnelsebrevet uppmannades de boende att svara 

på enkäten. Vi valde att göra detta i samband med att vi hämtade de tekniska undersökningar i 

form av formaldehyd testerna som var färdiga efter en veckas tid. Efter att påminnelsebrevet 

skickades ut hade de boende ytterligare en vecka på sig att svara på enkäten. Efter denna 

påminnelse kom ytterligare fem stycken enkäter in men vid samråd med Arbets- och 

miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, valdes det att inte analysera dessa då 

analysen på de övriga 30 redan var gjord och det inte var några större problem med 
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besvär/symtom på dessa fem. Vi valde istället att analysera svaren själva för att få inblick i 

vad brukaren svarat.  

Vid hanteringen av svarsenkäter kom vi överens med Arbets- och miljömedicinska kliniken 

att de skulle gå igenom svarsenkäterna och göra en sammanställning av resultatet. Detta 

gjordes på grund av att de har en större kunskaper om sammanställning av enkätsvar samt att 

då ökar tillförlitligheten på att enkätsvaren har tolkats rätt.  

Analysmetod 

Enkäterna analyserades i fyra olika steg. Det första steget var att analysera hela materialet. 

För att få en översiktlig bild och vad merparten av de boende upplever. I det andra skildes 

männens- och kvinnornas svar åt. Detta för att se om kvinnor upplever sitt boende annorlunda 

än vad männen gör. Tredje steget var att dela upp huset i två grupper. Den första gruppen 

består av våningarna ett till sex och den andra gruppen med våningarna sju till tolv. Med en 

sådan uppdelning kan man se eventuella skillnader mellan olika våningsplan. Oftast är det 

varmare längre upp i bostäder och om det är likadant i kvarteret Seglets framkommer i detta 

steg. Det sista och slutliga steget var att dela upp enkätsvaren i allergiker och icke allergiker. 

Med denna uppdelning gör det möjligt att se om allergikerna reagerar mer än vad icke 

allergiker gör. Detta för att i de flesta fallen upplever allergiker mer symtom/besvär än vad 

icke allergiker gör.   
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6 Empiri 

Enkäter  

Syftet med denna enkätundersökning är att studera hur de boende upplever sitt 

inomhusklimat. Enkäterna har utvecklats, testats och validerats vid Arbets- och 

miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. I detta avsnitt kommer 

deltagarantalet och hur enkäten är utformad att framgå. Se bilaga 3-6. 

Utformning av enkäten 

Enkäten riktar sig till de boende i kvarteret Seglet och hur de upplever inomhusklimatet i sitt 

superisolerade boende.  

Enkäterna har delats ut till alla boende och besvarats av personer från 18 år och äldre i 

höghuset kvarteret Seglet. Samtidigt delades det ut ett följebrev för att öka förståelsen och 

deltagarantalet hos de boende. Se bilaga 7. Antal enkäter som skickades ut var cirka 57 

stycken och de som svarade var 35 stycken. Detta ger en svarsfrekvens på 61 procent. 

Enkäterna var helt anonyma och var utformade för att vara enkla. Detta för att minska 

missuppfattningen och öka antalet deltagande. Resultatet redovisas endast på gruppnivå. Det 

ställdes 54 stycken frågor för att få en så grundlig bild över det termiska klimatet som möjligt 

och då också ett bättre resultat samt analysarbete.  

Frågorna 

Frågorna kan indelas i tio kategorier: 

 Allmänt – Bostaden 

 Miljöfaktorer 

 Allmänt 

 Temperaturförhållandet 

 Bullersituationen 

 Luftkvaliten 

 Övrigt 

 Nuvarande besvär 

 Kompletterande frågor 

 Ytterligare kommentarer 
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Den första delen tar upp frågor som vilken våning den boende bor på, bostadsyta, när man 

flyttat in och hur många som bor i lägenheten. Detta för att få en liten uppfattning om det är 

vissa delar i huset som har ett annat klimat än andra, om det spelar in hur stor lägenhet är eller 

vilken våning man bor på.
10 

I den andra delen tas frågor om den boende har upplevt besvär med inomhusklimatet i sin 

bostad såsom lukt, drag, för hög respektive låg rumstemperatur, andras tobaksrök, torr luft, 

instängd luft, buller, damm och så vidare. Det gjordes för att få en bild av hur brukaren 

upplevt sitt inomhusklimat de tre senaste månaderna.
 

Nästa del är lite allmänna frågor igen som hur den boende upplever storleken på bostaden, 

planlösningen, dagsljuset, standarden för att även där få en uppfattning om hur brukaren 

upplever sitt boende.
 

Frågorna i den femte delen tar upp temperaturförhållanden. Hur den boende upplever 

temperaturen i allmänhet. Även ingående frågor som för kallt på vinderhalvåret, om det är 

drag på vissa ställen osv. Då får vi en bra bild hur temperaturen upplevs i lägenheterna.
 

I den sjätte delen tas bullersituationen upp. Om den boende upplever några problem med 

buller från grannar, ventilation, utifrån (trafik, lekande barn, industri), från ledningar och rör.  

I den sjunde delen riktas frågorna mer ingående mot luftkvaliten. Hur den upplevs i allmänhet 

men även mer specifika frågor. Frågeställningar som om luften känns instängd, dammig, om 

den finns irriterande lukter, eget matos sprids i bostaden, matos från grannar, tobaksrök från 

grannar eller lukter utifrån (trafik & dyl.) och frågeställningar som kvarstående fuktig luft i 

badrum/duschrum, imma regelbundet på fönster vintertid eller imma på fönster vid 

matlagning. Detta leder till att vi kan skapa oss en uppfattning om hur ventilationssystem 

fungerar och vilka problem de boende har med inomhusklimatet.
 

Sen kommer övrigt delen där lite skötselfrågor om bostadsområdet, trygghet i området, 

service från värden/förvaltaren och belysningen i området tas upp.  

Sedan går frågeställningen vidare mot nuvarande besvär de senaste tre månaderna. Dessa 

frågor inriktar sig på trötthet, tung i huvudet, huvudvärk, klåda/sveda/ irritation i ögonen, 

irriterad/täppt/rinnande näsa, heshet, halstorrhet, hosta, torr/rodnad hud i ansiktet. Dessa 

symtomer kan delas in i tre kategorier: 
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 Allmänsymtom (trötthet, tung i huvudet, huvudvärk, illamående/yrsel, 

koncentrationssvårigheter). 

 Slemhinnesymtom (klåda/sveda/irritation i ögon, irriterad/täppt eller rinnande näsa, 

heshet/halstorrhet, hosta).  

 Hudsymtom (torr eller rodnande hud i ansiktet, fjällning/klåda i hårbotten/öron, 

torr/kliande/rodnande hud i händerna). 

Utefter dessa svar kan slutsatser dras om det finns brister i inomhusklimatet och hur eventuell 

förbättring skall ske.  

Därefter kommer lite kompletterande frågor om hälsostatus som om den boende har eller haft 

problem med astma, hösnuva eller eksem. Frågor som kön, ålder och om den boende röker tas 

upp här. Allt detta för att lättare kunna tyda svaren i föregående frågeställning.
11 

Sist kommer lite synpunkter på enkäten och ytterligare kommentarer om det skulle finnas.  

Efter att enkäterna besvarats och samlats in har de analyserats på Arbets- och miljömedicinska 

kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Forskningsassistenten Inger Fagerlund har hjälpt till 

med framställning av frekvenstabeller på enkäterna som sedan har varit till underlag för 

resultat och tabeller.
10

 För rosdiagram se bilaga 8-11. För tabeller se bilaga 17-21. 

Provtagning 

Vi kompletterade brukarens upplevelser av inneklimatet med tekniska mätningar.  De 

mätningar som utfördes var temperatur, relativ luftfuktighet (RF), VOC (flyktiga kemiska 

ämnen) och formaldehyd.  

Tillsammans med utomhusdata för temperatur och relativ fuktighet kan fuktillskottet beräknas 

och med hjälp av det få en ungefärlig uppfattning av ventilationseffektiviteten.   

Hur mätningarna gick till väga och vilka instrument som användes kommer att förklaras 

nedan.
 

De kemiska analyserna utfördes på Arbets- och miljömedicinska kliniken, 

Universitetssjukhuset Örebro, efter att de tekniska mätningarna hade utförts.
10

  

Temperatur och relativ fuktighet 

Mätningarna för temperatur och relativ fuktighet mäts under en 14-dagarsperiod med 

instrumentet Testo 174H. Det är en så kallad logger som registrerar mätvärden för temperatur 
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och relativ fuktighet. Efter genomförd mätning fördes data från loggern över till en PC med 

hjälp av programmet ComSoft Basic, där de senare bearbetades vidare och analyserades.
 10 

Se 

bilaga 12. 

VOC 

Flyktiga kemiska ämnen mättes med hjälp av diffusionsprovtagning. Provet kommer i en 

försluten guldpåse som innehåller två Tenax-rör, diffusionshattar (skall sitta på rören), hållare 

för upphängningen och klämma för återförslutning av påsen. Den kommer i försluten påse på 

grund av att provtagnings- och analystekniken är väldigt känslig och måste därför behandlas 

med största varsamhet. Det är viktigt att rören inte kommer i kontakt med kemtekniska 

produkter såsom bensin, golvpolish, impregneringsmedel, skokräm, hygienartiklar och 

kosmetika. Proverna sattes upp vid hatthyllan med hjälp av hållarna (se figur 4), en bit från 

ventilationen/värmekälla/fönster/lampa och solljus.  Själva provtagningen skedde under cirka 

två veckor. När sedan provtagningen var klar stoppades proverna tillbaka i påsen och 

återförsluts väl. Datum och tid vid start respektive slut för provtagningen antecknades. 

Därefter skickades proverna till Universitetssjukhuset i Örebro för analys.
 10 

Se bilaga 13 och 

14. 

Formaldehyd 

Även formaldehyd mättes med diffusionsprovtagning. Mätningen av formaldehyd går i stort 

ut på samma sätt som VOC. Provet kommer i försluten påse, provet skall datum- och 

tidsmärkas, provtiden skall räknas ut i minuter och provet skall hänga fritt och inte vid någon 

värmekälla. Så mätteknikerna är samma, sen är det helt olika prover som ska mätas och det är 

där de skiljer sig. Formaldehyd mäts endast i sju dagar. Provtagningen pågår på samma sätt 

som ovan medan analystekniken avviker.
 10

 Se bilaga 15 och 16. 
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8 Teori 

Inomhusklimatet påverkar oss i högsta grad då vi tillbringar cirka 90 procent av vår tid 

inomhus. Eftersträvan efter ett bra inomhusklimat är stor. Det är många faktorer som spelar 

in. De fyra främsta delarna som spelar in på ett bra inomhusklimat är: 

 Termiskt klimat (hur klimatet inomhus känns) 

 Luftkvalitet (förorening och dylikt i luften) 

 Belysning (inomhusbelysning & dagsljus) 

 Ljud och buller (från närliggande trafik, industri) 

Termiskt klimat är inte enkelt att beskriva då många delar är avgörande. Vädring i lägenheten, 

täthet i byggnaden, vilka aktiviteter som sker i byggnaden, vilka kläder vi har på oss och 

ventilation är bara några faktorer som spelar in på det termiska klimatet. För att få en 

rättvisande bild av inomhusklimatets kvalitet går det inte att endast mäta 

inomhustemperaturen. Utan faktorer som relativ fuktighet och temperatur runt fönster är 

också bidragande faktorer för hur brukaren upplever kvalitén på klimatet.  

För att inomhuskvalitet skall utforskas mer är det även bra att ta hänsyn till den operativa 

temperaturen. Det är ett sammanlagt värde mellan lufttemperaturen och 

medelstrålningstemperaturen. Alltså den/de ytor som är varmare avger strålar värme till de 

kallare ytorna. Människokroppen avger värme till golv, vägg, tak och radiatorer till 

människokroppen. Medelstrålningstemperaturen är alla rummets ytors temperatur, inte bara 

vägg, golv och tak utan också fönster och dörrar. Den operativa temperaturen kan förenklat 

beskrivas som ett mått på hur vi upplever och påverkas av temperaturen.
 
 

För att utveckla det ytterligare ett snäpp kan ekvivalent temperatur beräknas. Det är ett 

sammanlagt värde mellan luftrörelser, alla yttemperaturer och rumslufttemperaturen. Detta 

kräver dock mer avancerad utrustning.
 
 

Det finns även en hel del krav, regler, författningar och råd angående inomhus klimatets 

kvalitet. Miljöbalken ställer krav på fastighetsägare och brukare att en god hälsa skall finnas, 

alltså ingen skall behöva må dåligt på grund av inomhusluften. Föreskrifter om hur det 

termiska klimatet skall utformas kommer främst från Boverket, Socialstyrelsen och 

Arbetsmiljöverket. Där beskrivs bland annat lägsta inomhustemperatur och vistelsezoner. Det 

är hårdare krav där barn skall vistas då de reagerar lättare på obehagligt klimat. 
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Det är svårt för en fastighetsskötare att tillgodose alla brukare i en byggnad då vi alla tycker 

olika. Som sagt kan en individ tycka att rummet är kallt när en annan tycker det är varmt. I 

grund och botten upplever vi termiskt klimat på liknande sätt när det gäller: 

 Lufttemperaturen i rummet 

 Medelstrålningstemperaturen 

 Luftens hastighet 

 Relativ fuktighet 

Det som också spelar in är som tidigare nämnts, vilken klädsel vi har på oss. Någon kanske 

gillar att ha mycket kläder på sig när en annan inte gillar att bära nästan några. Beroende på 

vad byggnaden är utformad för har vi också olika mycket kläder på oss. Det är med andra ord 

komplicerat för en fastighetsskötare att uppskatta hur varmt det bör vara i fastigheten för att 

störstadelen skall tycka det är en behaglig miljö.  

Luftkvaliten i en byggnad beror på hur mycket friskluft som kommer in i den och hur mycket 

föroreningar som finns i den samma. Det finns många olika sorters föroreningar men för att 

nämna några kan det exempelvis vara pollen, industriutsläpp, avgaser, föroreningar från 

isolerings rester, bakterier och mögel, tobaksrök, matlagning osv. Det finns också kemikalier i 

mattor och möbler som kan påverka luftkvaliten negativt. Det som främst avgör hur mycket 

luft som behöver tillföras är hur mycket fukt och föroreningar som behöver tas bort. Höga 

fukthalter kan förorsakas av dålig ventilation och kan i värsta fall skapa mögel uppkomst. Det 

är viktigt att veta var/hur fukt finns/uppstår för att minimera risken för mögel. En annan 

olägenhet som inte bör uppstå i byggnader är kvalster. Det förebyggs genom att inte ha en 

temperatur över plus 25 grader Celsius och att den relativa fuktigheten inte överstiger 75-80 

procent. Det är inte enbart föroreningar via ventilationer som bidrar till en dålig luftkvalitet, 

även tapeter, golvbeläggningar, rengöringsmedel och inredning i bostäder är några faktorer 

som kan bidra negativt på luftkvaliten som då i sin tur ger en dålig upplevelse av 

inomhusklimatet. De flesta material avger partiklar och strålning till omgivningen och det är 

viktigt att tänka efter vilka material som används för att skapa en god luftkvalitet. Sämre 

luftkvalitet kan upptäckas genom trötthet, ögonirritation, klåda som i sin tur kan leda till 

allergiska besvär. Inomhusklimatet är viktigt för brukaren då den skall trivas och må bra. 

Därför bör fastighetsägaren ta del av brukarens upplevelser, då inget negativt klimat vill 

uppnås. 
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Ventilationen kan enklast beskrivas genom att friskluft tas utifrån och förs in i rummen 

samtidigt som den dåliga luften förs ut. Dock behöver ventilationen inte endast användas till 

att ta bort obehagligheter i luften utan den kan även ta bort en del värme. Kontinuerliga 

kontroller av ventilationen bör göras för att minska risken att för lite friskluft tillförs. Ett 

tecken på att det är för lite friskluft och luftkomforten är dålig, är trötthet. En negativ del som 

kan påverka upplevelsen av inomhusklimatet är irriterande ljud från ventilationskanaler och 

don.
3
  

Byggnadslagstiftningen, miljöbalken och arbetsmiljölagstiftningen anger krav på ventilation 

och att god luftkvalitet skall eftersträvas. Det är olika krav beroende på vilken verksamhet 

byggnaden är utsedd för. Boverket tar upp vilka krav som ställs på ett ventilationssystem och 

att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska utföras för att se om ventilationssystemet 

fungerar som det ska. Socialstyrelsen ger ut allmänna råd om hur ventilationen ska fungera 

och hur mycket tilluft som bör tillföras. De tar även upp att om det finns lukter i byggnaden 

som inte kommer därifrån kan det bero på att ventilationssystemet inte funkar som det ska. 

Arbetsmiljöverket beskriver hur arbetsplatsen skall utformas utifrån god miljö som 

ventilation, luftkvalitet och termiskt klimat. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är många faktorer som spelar in för att ett bra 

inomhusklimat. Det finns lagar, regler, råd och författningar att följa men det är ingen garanti 

på att en god inomhusmiljö uppstår. Bästa sättet är det att involvera brukarna och göra 

regelbundna mätningar. Det är trots allt brukarna som vet hur inomhuskomforten upplevs.
3
   

Passivhus 

Benämning Passivhus kommer ursprungligen ifrån Tyskland, där utvecklades och byggdes de 

första husen. Denna byggteknik har spridits till Sverige. Skanska är en av de första 

byggaktörer som började använda och utveckla denna byggteknik inom Sveriges gränser.
13

    

Under ett decennium har denna byggteknik utvecklas som gör de färdiga husen ska klara sig 

utan ett aktivt värmesystem. Denna typ av hus måste få ett godkännande från” Forum för 

energieffektiva byggnaders kravspecifikation” (FEBY) för att få beteckning som passivhus
2
. 

Från början kallades det inte Passivhus utan istället ekohus
1
. Då inriktades husen mot en vis 

kundgrupp som levde ett energisnålt och resurssnålt liv och dessa ansågs tilltala denna typ av 

hus
1
. Vid projekteringen av husen togs tekniken luftvärme fram vilket har innebörden att den 

tillsatta tilluften värms upp samtidigt som aktiviteterna i lägenheten tas tillvara.
 2

 



20 
 

Det som menas med begreppet Passivhus är att huset ska klara sig utan värmesystem med 

hjälp av infallande solenergi ifrån fönster, mänskliga aktiviteter och hushållsmaskiner. 

Tanken med denna byggteknik är att den ska ge en bättre inomhusmiljö och lägre 

energikostnader. Resultatet av detta är att energianvändningen för ett passivhus blir hälften så 

stor som vad står i skrivet för vanligt traditionellt hus svensk byggnorm.  

Vid byggnation av passivhus byggs det med tjocka ytterväggar med mycket isolering för att 

uppnå ett lufttätt och värmeisolerat hus. Byggaktören är noggrann med att täta ordentligt runt 

fönster och fönsterdörrar. Gör inte byggaren detta kan det bidra till att lufttätheten och 

värmeisoleringsförmågan minskar. Denna byggteknik gör att köldbryggor ska undvikas helt 

och hållet och det gör att nya konstruktionsdetaljer har tagits fram vid anslutningar vid vägg, 

bjälklag och balkonger. Genom denna nya byggteknik får passivhusen en hög grad av 

värmeåtervinning som resulterar i att värmeförulster minimeras.  

Ur ekonomisk synpunkt har byggbranschen bara uttalat sig försiktigt att det är en 

merinvestering på ungefär fem procent för ett passivhus till skillnad mot ett vanligt 

traditionellt hus. Noterbart är att det kan vara noll till tio procent i merinvestering beroende på 

omfattningen av passivhuset. Det som gör att investeringskostnaden inte utgör en procentuellt 

större andel är att det inte krävs en investering i ett värmesystem utan att detta täcker en del av 

finansieringen av bättre fönster, mer isolering till de tjockare väggarna samt ett 

ventilationssystem. 

Begreppet passivhus är ett brett begrepp och många olika typer av räknas in i den kategorin. 

Det som skiljer passivhus från andra hus är att passivhusen skall uppnå ett visst effektbehov. 

Detta medför att kravspecifikationen för passivhus gör det möjligt att bygga på flera olika 

byggsätt i form av ventilation och värme.
2
  

För att undersöka om effektkraver uppfylls så genomförs tryckmätningar. För de boende 

hänvisas de till att använda belysning och hushållsmaskiner som är energieffektiva. Detta för 

öka förutsättningarna för att uppfylla kraven för ett så energisnålt hus som möjligt.  

Den nackdel som kan uppkomma i samband med passivhus är att de kan få en övertemperatur 

på sommaren. Tack vare de täta fasaderna och stora volym värmeisolering gör att det kan bli 

en hög temperatur på sommaren genom de stora fönsterytorna. Vädring är ett alternativ som 

den boende kan använda sig av för att hantera värmen. Det är en större sannolikhet för en 

övertemperarut på sommaren än att få en undertemperatur under vinterhalvåret.
5
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Lågenergihus 

Definitionen av lågenergihus är ett brett begrepp som inkluderar många olika typer av 

byggtekniska lösningar. Det som definierar hus som lågenergihus är att de har en lägre 

energiåtgång än ett vanligt traditionellt hus som är byggt enligt vanliga regler. Det finns inga 

speciella krav som behöver vara uppfyllda för att husen ska klassas som lågenergihus. 

Kännetecken för ett lågenergihus är att det har ett lufttät klimatskal, ett minimerat av 

köldbryggor och ett fungerande värmeåtervinning. Ur byggnadsteknisk synpunkt är det att 

bygga ett hus med tjockare och tätare väggar. Det som skiljer passivhus och lågenergihusen är 

att det inte finns några speciella krav för lågenergihusen som det gör för passivhusen. Det 

byggs många lågenergihus i Sverige efter samma normer som passivhus men dessa klarar inte 

de hårda kraven för passivhus. Många bygger dessa hus med kapaciteten att i framtiden kunna 

komplettera och klassa in husen som passivhus. Lågenergihus strävar efter att använda sig av 

förnybar energi till uppvärmning av husen. Tanken är att lågenergihusen ska kunna dra nytta 

av dagsljus och solvärme för sin uppvärmning.
2
 

Kvarteret Seglet  

Kvarteret Seglet är ett som tidigare sagt ett superisolerat hus och det är inte klassat som ett 

passivhus. Däremot är Seglet byggt efter kriterierna för ett passivhus och har möjlighet att i 

framtiden kompletteras för att klassas som ett. Det som vi anser är den största orsaken till att 

kvarteret Seglet inte uppfyller kraven för ett passivhus är fönstren. Till kvarteret Seglet valdes 

inte fönster med låga U-värden utan istället valdes två andra fönstertyper som har ett högre U-

värde men har en annan funktion mot solinsläpp. Om Karlstad Bostads AB väljer att installera 

solceller, finns möjlighet att i framtiden klassa kvarteret Seglet som passivhus. 

Klimatskalet 

Kvarteret Seglets klimatskal består av ett så kallat lätt klimatskal med stålregelstomme. Det är 

den vanligaste lösningen bland lågenergihus och passivhus. Det är uppbyggt på fäljande sätt: 

 En inre diffusions- & lufttätning 

 Värmeisolering mellan reglar 

 Vindskydd 

 Luftspalt 

 Ytterst en fasadbeklädnad 
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Det är viktigt att projektera konstruktionen omsorgsfullt för att få den lufttät och minimera 

köldbryggor. Ett mer noggrannare arbete gör att en lägre energianvändning kan uppnås. För 

att skapa lufttäthet behövs ett inre tätskikt i form av exempelvis tejp vid skarvar i plastfolie. 

Det skall inte heller finnas någon el-dragning genom tätskikt. En annan faktor som måste tas 

hänsyn till är fuktfaktorn. Fuktkontroller bör ske regelbundet och om det går bör man använda 

sig av en väderskyddad byggnation.
 3

 

Gunnar Persson som är verksamhetsutvecklare på Karlstad Bostad AB var med och 

utvecklade samt noggrant följde produktionen av kvarteret Seglet. Vid byggnation gjorde 

Gunnar en dokumentärfilm om konstruktionslösningar, detaljlösningar samt den nya 

byggtekniken som används vid byggandet av detta superisolerade huset.
16

  

Kvarteret Seglet var ett partneringsprojekt som involverade Karlstad Bostad AB och Skanska 

Sverige AB. Dessa två aktörer var med och jobbade aktivt vid framtagning av 

konstruktionslösningar samt detaljlösningar för detta projekt. Gunnar Persson påpekar att för 

lyckas med denna typ av energijakt med ett superisolerat flerbostadhus krävs det engagerade 

medarbetare som jobbar åt samma mål. Vid byggnationen jobbade samtliga arbetare med att 

bygga så lufttätt hus som möjligt för att minimera energiförlusterna.
4
 

Vid montering av fönster och fönsterdörrar samt byggande av fönsternischer gjordes speciella 

arbetsberedningar för att uppfylla målet med ett lufttätt hus. De största energiförlusterna 

brukar ske vid fönster, fönsterdörrar och vägghörn. För att minimera dessa valde 

medarbetarna att täcka in fönsternischerna med plast och för att minimera antalet hål från stift 

och spik vid montering användes tejp. Byggtejpen som användes var en speciell lufttät tejp 

som valdes och tejpades runt fönster. Runt fönster och fönsterdörrar valdes även att montera 

en list som är lufttät och därefter ströks mjukfog på. Runt väggskarvar samt mellan väggkant 

och bjälklag ströks det på mjukfog för att minimera luftläckage. För att se hur lufttätt 

bostäderna var provtrycktes alla lägenheter och justeringar gjordes tills täthetskraven var 

uppfyllda. Även termografering gjordes på hälften av alla lägenheter för att upptäcka 

köldbryggor och känsliga konstruktionslösningar. Det gjordes av Karlstad Bostad ABs egen 

personal. Det framgick att lite läckage sker vid fönster och fönsterdörrar dock inte vid 

vägghörn. 

Under byggnationen av kvarteret Seglet var entreprenören noggrann med att skydda 

konstruktionen mot fukt. Innan det gick att montera fasadskivorna på ytterväggarna 

skyddades isolering och reglar från fukt. Detta gjordes med hjälp av så kallad regnkappa som 



23 
 

väderskydd. Det var en presenning som monterades vid varje våning som var under 

byggnation. I bjälklagets undersida monterades krokar för att sedan dra vajer genom, detta för 

att hålla regnkappan på plats. Tack vare en smidig konstruktion av regnkappan blev det 

möjligt att lätt kunna flytta den mellan våningar. Regnkappan avledde regnvatten ifrån att 

komma in i konstruktionen och på det sättet minimera byggfukt. När fasadskivorna var 

färdiga för montering monterades de under regnkappan och när detta var klart flyttades 

regnkappan upp till nästa våning.  

Runt fönster på utsidan av väggen monterades fönsterplåtar. Dessa fönsterplåtar var special 

bockade för att minimiera att regnvatten skulle kunna rinna längs med väggen. Dessutom 

användes endast en nit uppe och en nere per fönsterplåt. Allt detta för minimera att regnvatten 

skulle kunna finna en väg in i konstruktionen.  

Vid montering av väggar monterades gummidukar i skarvar och vid ytterhörn av vägg, för att 

undvika att tappa lufttätheten i huset. Sedan applicerades en silikonsträng för att göra det 

tätt.
16

 

Solavskärmningen 

Fönster kan ses som en värmekälla där dagsljus släpps in och i vissa fall kan solinstrålningen 

bli stor. Detta kan leda till att värmetillskottet i respektive rum blir stor och leder till en hög 

rumstemperatur. För att slippa övertemperaturer kan solavskärmning behövas under vissa 

perioder.
2
 Det är även bra att tänka på vart man placerar fönster och hur stora fönsterytorna är. 

Det finns olika solskydd, en del avskärmar solinstrålningen sommartid men släpper in den 

vintertiden. Att ta hjälp av vegetation är en annan metod, då blad och liknande kan skydda 

mot solinstrålning sommartid men släpper in det vintertid. Det finns tre olika typer av 

solskydd: 

 Invändiga 

 Utvändiga 

 Inbyggda 

Invändiga består oftast av persienner, gardiner eller liknande. Persienner och jalusier kan även 

finnas inbyggda. Utvändiga består oftast av markiser och det finns solskyddsglas som 

ytterfönster.
14
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Vid projekteringen av kvarteret Seglet valde Karlstad bostad AB att anlita WSP som 

fönsterkonsult. WSP fick i uppdrag att ta hand om projektering av fönstervalen för kvarteret 

Seglet. Valen av fönstren var berodde av ekonomin då bygget var en totalentreprenad.
15

  

I kvarteret Seglets har det valts ett solskyddsglas mot väderstrecken söder och väster. Det är 

treglas fönster som har argongas emellan glasen. Dessa har funktionen att de ska fungera som 

värmeisolering. De fönstren är monterade vid sovrummen och vardagsrummen. Fönstren är 

byggda som vanliga traditionella fönster men skillnaden är att det mittersta fönstret är ett 

solskyddsglas. Detta solskyddglas fungerar på ett sådant sätt att det släpper endast in två 

tredjedelar av solvärme jämfört med vad vanligt traditionellt glas gör dock släpper båda 

glasen in lika mycket ljus.
15

 Resultatet av detta ger en minskad användning av ventilationen 

samt att de boende inte behöva kyla ner rummeen
16

.  
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9 Resultat 
Det som går att utläsa ifrån analysen av enkätundersökningen är att de boende i kvarteret 

Seglet är nöjda med sin boendemiljö. Det är dock mer anmärkningar på problem som inte 

kommer från huset. 

Den för höga rumstemperaturen är den del som har fått flest anmärkningar. Detta kan bli ett 

påfrestande problem för de boende om det blir för höga rumstemperaturer. Något annat som 

många hade problem med var spindlar, det drabbade främst de som bodde i grupp 7-12. 

Många kunde inte vädra på grund av detta och spindlarna vävde nät på fönstren. Tobaksrök 

och annan lukt ifrån grannar upplevdes också som ett problem och detta kan inte huset 

påverka. 

  

Figur 1 Framtagen av: Arbets- & Miljömedicinskakliniken USÖ 
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Efter att analysen gjorts antyder materialet på att det upplevs mer problem för grupp 7-12 

alltså mellan våningarna sju och tolv med största anmärkning att rumstemperaturen ökar 

längre upp i huset. Detta i kombination med att problemet med spindlarna ökade längre upp 

huset. 

  

Figur 2 framtagen av: Arbets- och Miljömedicinskakliniken USÖ 

När det gäller skillnad mellan vad som män och kvinnor svarade blev utfallet att kvinnorna i 

kvarteret Seglet upplevde nästintill alla miljöfaktorer som besvär. Männen var inte lika 

mycket påverkade av miljöfaktorer som kvinnorna men nästan alla män upplevde nästan alla 

de besvär/symptom som fanns angivna i enkäten. 
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Allergiker har upplevt mer besvär med miljöfaktorerna. 

Figur 3 Framtagen av: Arbets- & Miljömedicinskakliniken USÖ 
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Figur 4 framtagen av: Arbets- och Miljömedicinskakliniken USÖ 

Temperaturmätningarna styrker brukarnas synpunkter på att huset är varmt. Temperaturerna 

pendlade mellan 23,3 grader Celsius och 25,8 grader Celsius. Medeltemperaturerna på de 

olika våningarna skiljde sig åt med cirka 1,7 grader Celsius. Medeltemperaturerna var på de 

olika våningarna 23,5 grader Celsius för våning tre, 23 grader Celsius för våning sex och 24,7 

grader Celsius på våning tolv.  

Den relativa fuktigheten pendlade mellan 21 % och 62 %. Högsta värdet uppnåddes på våning 

tre och lägsta värde på våning elva. Även medelvärdet var i omvänd ordningen. Våningen tre 

hade ett medelvärde på 39 % i relativ fuktighet, våning sex hade ett medelvärde på 34 % i 

relativ fuktighet och våning elva hade ett medelvärde på 29 % i relativ fuktighet. 
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Våningar Medeltemp  Medel RH % 

3 23,5 39 

6 23,0 34 

11 24,8 29 

Figur 5, gjord i Word. framtagen av: Tomas Karlsson med data ifrån Arbets- & 

miljömedicinskakliniken USÖ 

Analysmetoden för VOC var automatisk termisk dersorption med gaskromatografi-

masspektromi (ADT-GC/MS). Värdena för TVOC pendlade lite mellan de olika våningarna 

men alla låg på en normalnivå. På våning tre uppmättes TVOC till 190µg/m
2
, på våning sex 

uppmättes den till 84µg/m
2 

och på våning elva uppmättes den till 200µg/m
2
. 

Testerna för formaldehyd visade att de föreningar som upptäcktes är vanliga för 

bostadsmiljöer och att alla ämnen låg under gränsvärdet.  

Nedan visas en tabell över hur fuktillskottet var på de olika planen respektive utomhus. 

Plats T (˚C) Rh (%) Ur tabell 

(g/m³) 

Fuktinnehåll 

(g/m³) 

Fukttillskott 

(g/m³) 

Ute 8,1 72 8,33 6,0 - 

Inne, plan 3 23,5 39 21,14 8,2 2,2 

Inne, plan 6 23,1 35 20,67 7,2 1,2 

Inne, plan 11 24,8 29 22,75 6,6 0,6 

- - - - - mv 1,3 

      

Figur 4 framtagen av: Göran Stridh 

Jämförelse energiförbrukning 

Det har valts att göra en jämförelse mellan den uppskattade energiförbrukningen och den 

verkliga energiförbrukningen för perioden 1 november 2011 till 31 mars 2012. När 

energiförbrukningen för en fastighet beräknas tar man hänsyn till alla årets månader. I denna 
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studie kontrolleras endast vintermånaderna och då kommer energiförbrukningen (kWh/m
2
) 

med största sannorlikhet vara större än den projekterade energiförbrukningen. På 

sommarhalvåret och de varmare dagarna går det inte åt lika mycket energi för uppvärmning 

som i sin tur leder till att energiförbrukningen för hela året sjunker. Under vinterhalvåret är 

energiförbrukningen automatiskt högre eftersom det är kallare ute och det påverkar 

inneklimatet som i sin tur leder till att det går åt mer energi till uppvärmning. Alla uppgifter 

och data kommer från Karlstad Bostads AB.
8 

Se bilaga 1 och 2.  

Månad Energiförbrukning i Wh/m2 

November 2011 4 408,4 

December 2011 6 291,8 

Januari 2012 6 234,0 

Februari 2012 6 218,0 

Mars 2012 4 458,5 

Totalt 27 610,7 

Figur 7 Tabell gjord i Word. Av Fredrik Nilsson 

Det förbrukas 27,6 kWh/m
2
 för perioden 1 november 2011 till 31 mars 2012.

8
  

I oktober 2007 gjordes en uppskattning på 47-57 kWh/m
2
, år. Vid beräkning på 57 kWh/m

2
 

blir förbrukningen över de fem månaderna 23,8 kWh/m
2
. Med andra ord förbrukades mer 

energi den gångna vintern än vad som uppskattas. Detta för att endast vintern studerades.
5
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10 Diskussion 

Det förhållandevis låga antalet svar gör det svårt att dra långtgående slutsatser men det går 

ändå att se indikationer på hur kvarteret Seglet upplevs. Det är dessa indikationer vi diskuterar 

i detta avsnitt.  

De hälsosymtom som har diskuterats i de olika avsnitten kan vi inte koppla till kvarteret 

Seglet. Det finns många olika faktorer som spelar in och det är detta som gör det svårtolkat. 

Individen kan ha blivit påverkad av något utifrån och inte av inomhusklimatet. Vid vädring 

kan pollen eller andra föreningar ta sig in i bostaden och dessa uppkommer inte av 

inomhusklimatet. Därför kan inte vi dra någon slutsats om att de boende lider av några 

hälsosymtom. Vi kan endast konstatera vad de boende har anmärkt på och vad de upplever.     

Eftersom kvarteret Seglet är extremt isolerat och lufttätt kan det finnas risk att 

rumstemperaturen blir hög under de varmare månaderna. I och med det fanns en fråga i 

enkätundersökningen om just detta. Som det befarades upplevdes för höga rumstemperaturer 

av flertalet personer främst i de övre delarna i huset. Det var även några våningar längre ner i 

byggnaden som tyckte att inomhustemperaturen var låg. För det mesta var det dock en för hög 

rumstemperatur som upplevdes. Detta leder till att de får vädra som underlaget förutspådde. 

Det har dock uppstått två problem med vädringen och dessa är tobakslukt och spindlar. En del 

grannar kan inte vädra på grund av att de får in röklukt från grannar genom fönster och 

balkongdörr. Detta problem anser vi är väldigt svårt att åtgärda. Då de boende påpekar att 

lukten kommer in via vädring är det praktiskt taget omöjligt att förhindra detta. Om det är 

nödvändigt att få bort lukten som anses komma ifrån tobak gäller det att införa förbjud mot 

tobaksanvändning i huset samt balkonger. Vilket vi inte tror skulle fungera i längden. Vi 

tolkar detta som att ventilationen fungerar som den skall beroende på att ingen av de svarande 

har påpekat att röklukten tar sig in via ventilationen. Det är endast ett fåtal som uppgivit att de 

upplever matos eller andra lukter från grannar men de har inte uppgivit varifrån lukten 

kommer. Det kan dock dras en positiv slutsats från tobaksröken. Det är ett den endast tar sig 

in vid vädring och att de boende inte upplever den vanligtvis, alltså transporterar inte 

ventilationen någon röklukt. 

Det har även högre upp i huset påpekats att spindlar och gräsflugor tar sig in vid vädring. I 

vissa fall har de angivits som stora och att de spinner sitt nät vid och runt fönstern vilket de 

boende inte uppskattar. Problemet med besvärande förekomst av spindlar är ytterst ovanligt 

men eftersom att konstruktionen är byggd på att vid varmare månader skall den boende vädra 
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för att kyla sina rum bör spindelproblemet åtgärdas snarast. Hyresgästerna får anmäla detta till 

Karlstads Bostads AB som får ta ställning till om de vill åtgärda detta problem. Vi tror att när 

spindelproblemet är åtgärdat kommer de boende uppleva det termiska klimatet mer behagligt.   

Det som går att utläsa av resultatet är att de boende i kvarteret Seglet är nöjda med sin 

boendemiljö. När vi pratade med de hyresgäster som vi gjorde tekniska mätningar hos 

framgick det tydligt att de var nöjda med boendet. Kvarteret Seglet är ett modernt hus som 

håller en hög standard. Det kunde vi intyga då vi besökte fastigheten att det var en god 

inomhusmiljö i trapphus och entré. Vi kan förstå att de boende är nöjda tack vare att 

fastigheten håller en hög boende standard.  

Nedan kommer de olika analysdelarna diskuteras. 

Hela materialet 

Av de svarande hyresgästerna är det mer än hälften som har bott fyra till fem år i kvarteret 

Seglet. Detta ger en ökad trovärdhet då de svarande har bott i huset under en längre period 

och upplevt de olika årstiderna.  

Av de inkomna svaren är det cirka en tredjedel som upplever att de inte kan påverka sin 

inomhustemperatur samt att hälften upplever en varierande rumstemperatur beroende av 

utomhustemperaturen. Noterbart är att en tredjedel upplevde för hög inomhustemperatur. 

Detta upplevdes främst från de övre våningarna. 

En tredjedel upplever störande buller från grannar och trapphus. Desto högre upp i huset desto 

mer buller upplevdes. 

Största delen upplevde att luftkvaliten var bra eller rent av mycket bra. Detta tolkar vi som att 

ventilationen fungerar väl. 

Ett problem som många har kommenterat och klagat på är tobaksrök och annan lukt ifrån 

grannar. En tredjedel av alla svarande har upplevt tobaksrök och annan lukt ifrån grannar. Av 

gruppen sju till tolv upplevdes detta problem betydligt större.  

En del av de boende upplever drag från fönster och dörrar vilket underlaget antydde. 

Vinterhalvåret innebar problem med imma på fönster för de boende. Knappt hälften av svaren 

upplevde problemet och det var jämt fördelat över alla våningar. 
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När det gällde hälsymtomer var det drygt hälften som upplevde trötthet ibland eller ofta. Även 

det var jämt fördelat i huset. 

När det gäller andra hälsosymptom upplever hälften av de svarande irriterad, täppt, rinnande 

näsa. Av dessa är största delen inte allergiker 

De som har svarat och som lider av någon form allergi, har upplevt besvär med hösnuva och 

eksem. 

Som tidigare nämnts skickades en påminnelse ut och ytterligare fem stycken enkäter 

lämnades in. I dessa enkäter upplevdes samma synpunkter på inomhusklimatet som nämnts 

ovan.  

Män respektive kvinnor 

Mellan män och kvinnor skiljer sig svaren lite åt. Det är ungefär lika många män respektive 

kvinnor som har besvarat enkäterna, 17 män och 13 kvinnor. Av rosdiagrammet går det att 

utläsa att männen tycker främst att för hög rumstemperatur, för låg rumstemperatur, andras 

tobaksrök och annat är de miljöfaktorer som upplevs som ett besvär. Av annat är det främst 

spindlar som angivits. Däremot är kvinnorna lite mer flexibla i sina svar. De har angivit annat, 

damm, smuts, buller, andras tobaksrök, statisk elektricitet, instängd ”dålig” luft, varierande 

rumstemperatur och för hög rumstemperatur.  

Även för besvär/symtom för individen är det skillnader mellan männen och kvinnorna i 

kvarteret Seglet.  

Kvinnorna upplever främst trötthet, huvudvärk och klåda/sveda/irritation i ögon. Männen 

upplever istället en rad besvär/symtom. De upplever trötthet, problem med ögon och näsa och 

så vidare.  

Grupp 1-6 respektive grupp 7-12 

Våningarna är som sagt uppdelade i två grupper och dessa skiljer sig lite ifrån varandra. Utan 

att dra slutsatser kan det konstateras att kvarteret Seglet upplevs ha högre rumstemperatur 

högre upp i byggnaden och lägre längre ner i byggnaden. Annat är också ett allternativ som 

har valt som inte förekom bland de lägre våningarna och där är främst spindelproblemet ett 

faktum. Även tobaksrök upplevs som ett större besvär på de övre våningarna. Däremot 

upplevs damm, smuts och buller som ett besvär på de lägre våningarna och inte på de högre. 

Instängd luft och statisk elektricitet är också ett besvär på de övre våningarna.  
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Det är en del skillnader mellan de två grupperna när frågan ställdes om individen upplevt 

besvär/symtom. Båda grupperna upplever trötthet dock något mer utpräglat på de övre planen. 

Även irriterad/täppt/rinnande näsa upplevs av de två planen men också där upplevs det mer på 

de övre planen. Däremot tycker planen samma över besväret/symtomet klåda/sveda/irritation i 

ögon och har upplevt det någon gång under de tre senaste månaderna. Annars tycker det övre 

planet att heshet/halstorrhet, hosta, tung i huvudet och annat har varit ett besvär/symtom 

medan det nedre planen inte upplevt detta alls. De nedre planen har däremot upplevt 

torr/kliande/rodnad hud på händerna och huvudvärk som ett besvär/symtom.  

Allergi respektive icke allergi 

När det gäller allergiker respektive icke allergiker är båda grupperna mer eller mindre 

likadana. Det som skiljer allergiker från icke allergiker är att de som är allergiker har upplevt 

mer besvär med miljöfaktorerna. I stort kan alltså sägas att de som har allergi upplever besvär 

med miljöfaktorerna än vad de med icke allergi gör. Men det skall nämnas att även de utan 

allergi upplever ett visst besvär.  De besvär som upplevs av båda parter är för hög 

rumstemperatur, varierande rumstemperatur, andras tobaksrök, damm, smuts och inte minst 

andra orsaker. Det som skiljer de två åt är att allergikerna upplever också instängd ”dålig” luft 

och statisk elektricitet. Medan de som inte har någon allergi upplever buller och för låg 

rumstemperatur.  

Även på besvär/symtom följs grupperna åt. Det gäller likadant här att de som har allergi har 

upplevt samma besvär/symtom som icke allergiker men mer utpräglat och oftare. Det som 

dock inte allergikern upplevt men icke allergikern är hosta och heshet/halstorrhet. De två 

parterna upplevde tillsammans irriterad/täppt/rinnande näsa, klåda/sveda/irritation i ögonen 

och trötthet. Allergikern upplevde också några ytterligare besvär/symtom som var 

torr/kliande/rodnad hud på händerna, huvudvärk, tung i huvudet, fjällning/klåda i 

hårbotten/öron och annat.  

När vi utförde de tekniska mätningarna var vi noggranna med att klargöra för de boende att vi 

endast kunde få fram vilka ämnen som rörde sig i luften och inte några sammankopplingar 

med hälsosymptom. Att genomföra tekniska mätningar ansåg vi var en viktig del i detta arbete 

för det ger en starkare bild av hur inomhusmiljön var i kvarteret Seglet.   

Det var svårt för oss att tyda de tekniska mätningar då vi inte är kemister och detta gör att vi 

förlita oss på Arbets- och miljömedicinskakliniken om det färdiga resultatet. Däremot har vi 

tagit del av det analyserade materialet och sammanställt det. 
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Efter att temperatur- och relativ fuktighetsmätningarna gjort konstaterade det som det tidigare 

hade befarats, kvarteret Seglet har höga inomhus temperaturer. Vi upplever att när 

rumstemperaturer kommer upp i 26 grader Celsius som det nästan gjorde i mätningarna är det 

väldigt varmt. Vi förstår att de boende upplever det varmt då temperaturen aldrig var under 22 

grader Celsius. Vi tolkar dessa värden som att kvarteret Seglet är väldigt lufttätt då 

rumstemperaturen är hög hela tiden även under de kallare och regnigare dagarna som uppstod.  

TVOC halten som uppmättes i bostäderna ligger på de nivåer som brukar uppmätas i bostäder. 

De föreningar som uppmättes är normalt kommande i bostäder. Föreningarna som förekom 

var bland annat Toluen, Aldehyder, Terpener, Alkaner, Silikonföreningar, Organiska syror, 

Butylacetat, Glykoletrar och TXIB. För att förklara dessa är det bland annat lösningsmedel i 

exempel färger, lim, gummi. Se bilaga 23 för ytterligare information. Värdena var lägst på 

våning sex medan på våning tre och elva var de snarlika. Vi tolkar det som att ventilationen 

inte drar runt på massa föreningar då ingen förening finns överrepresenterad i huset och att 

den förening som var högst i en lägenhet inte var det i den andra. De föreningar som fanns i 

inomhusluften kommer främst från ämnen som används i vardagen som parfymer, 

rengöringsmedel, möbler.  Vi tolkar det som att de föreningar som fanns beror främst på 

brukarens vanor och sysslor. 

Även då de uppmätta värdena för formaldehyd var under riktvärdena tolkar vi det som att inte 

inomhusklimatet påverkat någon boende negativt. De ämnen som visades var Formaldehyd, 

Acetaldehyd, Propanal, Pentanal och Aceton. Även dessa tester visar att testnivåerna var lägst 

på våning sex. 

Vi vill avsluta med lite reflektionen runt detta projekt och hur vi har upplevt det. Ända från 

start har vi blivit bra bemötta och fått hjälp från många olika håll vilket vi tycker är roligt och 

inspirerande. Eftersom det inte har gjorts många studier om hur det är att bo i ett sådant här 

superisolerat hus har det visats intresse från många olika håll. Detta har lett till att vi blivit lite 

extra inspirerade. De boende i kvarteret Seglet uppskattade att vi gjorde en undersökning i 

deras boende då de kunde få fram sina åsikter till fastighetsbolaget. Vi tycker att denna enkät 

skulle kunna göras på fler boenden. Med hjälp av en sådan enkätundersökning får 

fastighetsbolagen en bra bild om hur deras fastigheter upplevs, vilket kan ge ett försprång 

gentemot konkurrenter. Vi upplevde att i de tre lägenheterna med testutrustning blev 

engagemanget lite extra när de boende fick veta vilka olika partiklar/föroreningar som kretsar 

i deras inomhusluft. I de tre lägenheterna var de väldigt tillmötesgående och snälla vilket vi 
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uppskattade mycket. I efterhand vill vi ägna ett extra tack till dessa tre. Vi upplevde kvarteret 

Seglet modernt med hög standard. Kvarteret Seglet ligger väldigt bra till med utsikt över 

Tullholmsviken och i ett fint bostadsområde vilket vi fick uppleva från den tolfte våningen. 

Energiförbrukningen 
För få en bättre uppfattning om kvarteret Seglet ligger bra till i energiförbrukning kan 

ytterligare en jämförelse göras. I en studie från 1 oktober 2009 till 31 september 2010. Där 

förbrukades 38 kWh/m
2
, vilket är bra. Om istället bara vintermånaderna studeras blir 

energiförbrukningen 26,3 kWh/m
2
 vilket i sin tur är över den projekterade.

 8
  

Av allt detta kan vi dra slutsatsen att kvarteret Seglet är energisnålt. Dock ligger det precis 

över den uppskattade energiförbrukningen om endast vinterhalvåret studeras. Studeras hela 

året ligger det istället precis under den projekterade förbrukningen. 

Fukttillskottet inomhus 
Vid självdragsventilation accepteras ett fukttillskott upp till 5 g/m³ vid enskilda tillfällen 

medan vid mekaniskt ventilerade ett värde i intervallet 1-2 g/m³ kan godtas. Fuktillskottet i 

kvarteret Seglet varierar mellan 0,6 -2,2 mg/m³ med ett medelvärde på 1,3 mg/³. Ur detta drar 

vi slutsatsen att ventilationen i kvarteret Seglet fungerar på avsett vis. 

 

 

. 
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11 Slutsats 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur de boende upplevde inomhusklimatet i kvarteret 

Seglet. Efter att vi gjorde enkätundersökningen kunde vi se att överlag var de svarande nöjda 

med inomhusklimatet.   

Vi undersökte om det skiljde sig åt i vilken del av huset den boende bor i och på den delen var 

det en markant skillnad på vilka besvär som den boende upplevde. Av svaren som kunde 

utläsas ifrån enkätundersökningar upplevdes det mer besvär på den övre delen av huset.  

För att få en uppföljning på enkäterna utfördes tekniska mätningar. Under dessa mätningar 

mättes temperatur, relativ fuktighet, VOC (flyktiga organiska ämnen) och formaldehyd. Alla 

föreningar som uppmättes var helt normala. De föroreningar som hittades i bostäderna var 

normalt förekommande i våra bostäder. 

Vi skulle undersöka och se om kvarteret Seglet uppfyllde de kraven mot den beräknade 

energiförbrukningen. Kvarteret Seglet låg precis över den beräknande energiförbrukningen 

under vinterhalvåret men låg under den beräknade energiförbrukningen totalt på hela året 

vilket gör att kraven uppfylls.  

Ventilationen i huset fungerar på avsett vis baserat på beräkningarna av fukttillskottet. 
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13 Foton Kv. Seglet 

 

Figur 1 Kvarteret Seglet västra fasad. Foto: Tomas Karlsson 
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Figur 2 Kvarteret Seglet norra fasad. Foto: Tomas Karlsson 
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Figur 3 Tekniska mätningar. Foto: Tomas Karlsson 
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Bilaga 22  

Data från SMHI avseende utetemperatur i Karlstad 

9322 
    KARLSTAD FLYGPLATS       

 DATUM      Dygnsmedeltemp 

20120503 10,5 
 20120504 7,2 
 20120505 5,5 
 20120506 4,8 
 20120507 5,4 
 20120508 6,9 
 20120509 9 
 20120510 9,3 
 20120511 10 
 20120512 8,5 
 20120513 7,4 
 20120514 7,8 
 20120515 9,2 
 20120516 11,4 
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Bilaga 23 

Data från SMHI avseende relativ fuktighet i Karlstad 

9322 
         KARLSTAD FLYGPLATS       

      DATUM Tid i UTC Luftfuktighet Tid i UTC =  lägg till 2 timme för sommartid 

20120503 0 52 
     20120503 3 52 
     20120503 6 46 
     20120503 9 37 
     20120503 12 32 
     20120503 15 31 
     20120503 18 36 
     20120503 21 61 
     20120504 0 66 
     20120504 3 74 
     20120504 6 67 
     20120504 9 63 
     20120504 12 67 
     20120504 15 77 
     20120504 18 87 
     20120504 21 93 
     20120505 0 96 
     20120505 3 97 
     20120505 6 89 
     20120505 9 73 
     20120505 12 85 
     20120505 15 58 
     20120505 18 71 
     20120505 21 82 
     20120506 0 81 
     20120506 3 75 
     20120506 6 54 
     20120506 9 30 
     20120506 12 27 
     20120506 15 32 
     20120506 18 42 
     20120506 21 56 
     20120507 0 76 
     20120507 3 94 
     20120507 6 79 
     20120507 9 37 
     20120507 12 49 
     20120507 15 34 
     20120507 18 46 
     20120507 21 65 
     20120508 0 90 
     20120508 3 96 
     20120508 6 84 
     20120508 9 52 
     20120508 12 39 
     20120508 15 39 
     20120508 18 43 
     



66 
 

20120508 21 51 
     20120509 0 64 
     20120509 3 95 
     20120509 6 94 
     20120509 9 98 
     20120509 12 90 
     20120509 15 95 
     20120509 18 97 
     20120509 21 98 
     20120510 0 99 
     20120510 3 99 
     20120510 6 86 
     20120510 9 85 
     20120510 12 90 
     20120510 15 97 
     20120510 18 98 
     20120510 21 96 
     20120511 0 97 
     20120511 3 93 
     20120511 6 96 
     20120511 9 97 
     20120511 12 91 
     20120511 15 79 
     20120511 18 79 
     20120511 21 82 
     20120512 0 83 
     20120512 3 91 
     20120512 6 82 
     20120512 9 55 
     20120512 12 44 
     20120512 15 37 
     20120512 18 42 
     20120512 21 59 
     20120513 0 92 
     20120513 3 90 
     20120513 6 65 
     20120513 9 47 
     20120513 12 37 
     20120513 15 50 
     20120513 18 60 
     20120513 21 65 
     20120514 0 73 
     20120514 3 76 
     20120514 6 77 
     20120514 9 90 
     20120514 12 93 
     20120514 15 91 
     20120514 18 94 
     20120514 21 96 
     20120515 0 96 
     20120515 3 94 
     20120515 6 96 
     20120515 9 93 
     20120515 12 68 
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20120515 15 63 
     20120515 18 70 
     20120515 21 89 
     20120516 0 86 
     20120516 3 90 
     20120516 6 72 
     20120516 9 56 
     20120516 12 42 
     20120516 15 36 
     20120516 18 53 
     20120516 21 71 
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Bilaga 24 

Mättnadsvärden för vattenånga. 

 


