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De boendes upplevelse av
inneklimatet

Låg energianvändning
Bra innemiljö

Studien
• Genomförd på uppdrag av Malmö Stad
• Finansierad av Boverket
• Energikontoret Skåne har koordinerat
hela projektet

Uppföljning

Metod
• Enkät: “Stockholms-enkäten”,
– Vedertagen, validerad i andra studier,
används av Malmö Stad
– Två kompletterande frågor har inkluderats
för jämförelse med ett riksgenomsnitt

• Referens nationell studie BETSI
(Boverket, 2009)
• Byggnader med två
uppvärmningssäsonger eller fler har
inkluderats
• Tio byggnadsägare av elva möjliga
valde att delta i studien

Resultat

Resultaten visar hur de svarande upplever
inneklimatet i sina lägenheter i Flagghusen
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Indoor climate factors
• Övergripande
upplevelse och
slutsats
• Jämförelse med
riksgenomsnitt
• Intressanta
resultat

Inneklimatfaktorer

Hälsobesvär

Fråga 34. Har Du de senaste 3 månaderna känt dig besvärad av någon eller
några av följande faktorer i din bostad? Svar: % andel Ja, ofta, varje vecka

Fråga 18. Har Du under de tre senaste tre månaderna haft något/några av
nedanstående besvär? Svar: % andel Ja, ofta (varje vecka)

Klimatklasser
≤10% missnöjda

Nöjda, tillfredsställande inneklimat, drag avviker något

Övergripande slutsats
• Inneklimatet upplevs
tillfredsställande av de svarande
• Låga hälsobesvär upplevs
• Både inneklimatfaktorer och
hälsobesvär upplevs i samma
storleksordning som
riksgenomsnittet

Fråga 3. Tycker Du att det är för kallt eller för varmt i något rum i lägenheten
under sommarhalvåret? Svar: % andel

Ca 60 % eller fler lagom i alla
rum
Men 36% för varmt i vard.rum
40% för varmt i sovrum
Lite för varmt på sommaren,
fr. allt i vard.rum och sovrum

För varmt,
mycket för
varmt:

26%
36%
10%
40%
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Varmt på sommaren
Upplever för varmt, mycket för varmt:

Varmt på sommaren
• Om allt varmare på sommaren
• Värmen påverkar oss

36% i kök
40% i sovrum
Fritextsvar: Flera anger att de upplever svårigheter med
att sänka temperaturen
BETSI:
15% upplever ofta besvär av alltför varmt på sommaren
42% upplever ibland besvär av alltför varmt på sommaren
I gruppen med nyaste byggår upplever 19% ofta besvär
”Boende i de nyaste husen upplever relativt ofta
att det är för varmt i lägenheterna sommartid”

Vädring

– Den mentala prestationen minskar vid högre
temperaturer
– Dödligheten ökar, minst två dagar i rad med
dygnsmedeltemperatur på 22,8°C klassas som
värmebölja, 9% ökad dödlighet per grad vid def.
värmebölja (Rocklöv, Forsberg, 2007)
– Värmebölja 2003: nära 15 000 förtida dödsfall i nio
franska städer (Le Tertre et al, 2006), totalt i
Europa beräknades 22 000-45 000 fler dödsfall än
normalt ha inträffat (Kosatsky, 2003)

• Passiva metoder bl a solavskärmning
• Kylbehov?

Fråga 16. Hur ofta vädrar Du vanligtvis under eldningssäsongen?
Svar: % andel
59% vädrar genom att
ha öppet hela dagen
eller några timmar
BETSI: 69%
Många vädrar länge

Fråga 15. Hur ofta vädrar Du vanligtvis under eldningssäsongen?
Svar: % andel
57% vädrar
dagligen/nästan varje dag

Färre vädrar genom
korsdrag

BETSI nya hus: 61%

I hyresrätter vädrar
flest (48%) genom att
ha öppet några timmar
I bostadsrätter vädrar
flest (60%) genom
korsdrag

Vädring
• 37% vädrar med korsdrag i några
minuter
• 59% har vädringsfönster/fönster öppet
hela dagen/natten respektive öppet
några timmar (69% BETSI)
Anmärkningsvärt många vädrar länge i
nya hus!

Luftflöde genom stor öppning utan hänsyn till vind
q  Cd

B ( Tin  Tut )gH 3
Tin  Tut
3
2

T in

T ut

Cd  0,4  0,0045(Tin  Tut )
q=luftflöde i båda riktningar, m3/s
Cd=kontraktion, B=öppningens bredd, m
H=öppningens bredd, m
Tin=lufttemperatur inne, K
Tut=lufttemperatur ute, K
g= 9,81
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Vädringsflöden
BBR: 0,35 l/m2 golvyta: 50 m2 lgh 18 l/s
100 m2 lgh 35 l/s

Viktigt med bra innemiljö
- Termiskt
- Hygieniskt

PAX-fläkt 26 l/s
Temperatur Temperatur
inne (˚C)
ute (˚C)
23
22
23
21
20
20

10
0

Toalett 15 l/s
Luftflöde genom öppning
i båda riktningar
70 l/s
Dörröppning: 2*1 m
100 l/s

Fönsteröppning: 1*1 m
87 l/s
136 l/s
Anmärkningsvärt stora flöden!

Intag under ett normalliv
Flera aspekter:
+ vistas 90-95% inomhus
• Stor andel vädring påverkar både
energianvändning och inneklimat
• Människan har behov av att kunna påverka sin situation
• Sämre luftkvalitet stadsmiljö
Fördjupade frågor, orsaker till vädring
Mäta luftflöden, ventilationssystemets funktion
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