
 

 

 

 

INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ 

 

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER 
Kvarteret Nornan, Glumslöv 

 

 

Eva Lif 

Juni 2008 
 
 
 
 
 
 
 
  

Examensarbete i Byggnadsteknik, 15 poäng (C-nivå) 
Handledare (intern): Mauritz Glaumann 

Handledare (extern): Martin Persson 
Examinator: Bengt Eriksson 

 



 



Förord 

Detta examensarbete avslutar mina studier till byggnadsingenjör vid Högskolan i Gävle. Rapporten 

motsvarar 15 poäng, är skriven på C-nivå och har genomförts vid institutionen för teknik och byggd miljö. 

Jag vill i detta förord passa på att rikta ett stort tack till de boende i kvartet Nornan i Glumslöv som har 

deltagit i enkätundersökningen, ett särskilt tack till dem jag fått besöka för att genomföra besiktningarna. 

Min externa handledare Martin Persson på AB Landskronahem har bistått med information och svar på 

många frågor, tack för det! Tack även till Mats Mattsson och Dan Lif för lån av instrument till 

besiktningen och till mormor för sponsringen av resan till Glumslöv för att studera och besikta kvarteret. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min interna handledare Mauritz Glaumann för tips och råd under 

hela projekttiden! Tack även till övriga personer som på olika vis hjälpt mig i mitt arbete. 

 

 

 

Eva Lif 
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Sammanfattning 

Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär halva miljöbelastningen i Sverige och 40 procent av 

energianvändningen. Att minska den skulle därför bidra mycket till att minska miljöbelastningen och nå ett 

mer hållbart samhälle. 

 

I skånska Glumslöv har AB Landskronahem byggt kvarteret Nornan, som består av 35 lägenheter i form 

utav 11 rad- och parhus med vision om en bra inomhusmiljö och hög komfort utan fast 

uppvärmningssystem. I den här studien har byggnaderna granskats och miljöbedömts, framför allt ur 

energi- och innemiljösynpunkt. De metoder som använts för analysen är Miljöklassningsmetoden och 

EcoEffect-metoden. Till grund för dessa ligger fältstudier i form av mätningar på plats, ritningsunderlag 

samt en enkätundersökning bland de boende.  

 

Resultatet av miljöbedömningen visar på en överlag god innemiljö i kvarteret. Miljöklassnings-metoden 

gav kvarteret högsta betyg för byggnaderna som helhet och även EcoEffect visade på hög miljöeffektivitet. 

De största bristerna som påträffades var problem med rumstemperatur och med allergier efter inflyttning.  

 

 

 

 





Abstract 

The building and housing sector in Sweden contributes to approximately half of the nations environmental 

load. It also uses up 40 percent of the countries energy consumption annually. An effort to reduce this 

would not only decrease the environmental impact but also contribute to a more sustainable society.   

 

In the village of Glumslöv, Skåne in the southern region of Sweden, AB Landskronahem has built Nornan, 

a 35-apartment complex consisting of 11 twin- and terracehouses. Nornan is built with a vision of excellent 

indoor comfort and convenience without the use of a traditional heating system. This study reviewed the 

buildings environmental status with special focus on energyconsumption and the resident’s indoor 

environment. The methods used for the analysis are The Environmental Classification Method and The 

EcoEffect Method. The basis for analysis were studies of floorplans and on site fieldstudies conducted at 

the Nornan complex as a follow up to a questionnaire study among the residents. 

 

The result of the environmental evaluation shows in general a positive indoor environment for the 

residents. The Environmental Classification Method gave Nornan the highest possible mark, as did The 

EcoEffect Method in showing high energyefficiency. The main concerns were minor problems with indoor 

temperatures and allergies among some residents after moving in. 

 

 

 



 



Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................................................. 1 
1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte............................................................................................................................................... 2 
1.3 Frågeställningar ............................................................................................................................. 2 
1.4 Avgränsning................................................................................................................................... 2 

2 Metod ...................................................................................................................................................... 3 
2.1 Litteraturstudier ............................................................................................................................. 3 
2.2 Enkätundersökning ........................................................................................................................ 3 
2.3 Besiktning...................................................................................................................................... 3 
2.4 Miljöklassning av byggnader......................................................................................................... 4 
2.5 EcoEffect ....................................................................................................................................... 4 

3 Byggnadsbeskrivning.............................................................................................................................. 5 
3.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 5 
3.2 Helhetsprocess ............................................................................................................................... 5 
3.3 Uppvärmningssystem .................................................................................................................... 6 
3.4 Klimatskärm .................................................................................................................................. 7 

3.4.1 Klimatskärmens uppbyggnad .................................................................................................... 7 
3.4.2 Klimatskärmens energitekniska egenskaper; U-värde och värmeisolering............................. 10 
3.4.3 Klimatskärmens lufttäthet och fuktsäkerhet............................................................................ 10 

3.5 Ventilationssystem med värmeväxling........................................................................................ 11 
3.6 Energianvändning........................................................................................................................ 12 
3.7 Vattenanvändning........................................................................................................................ 12 

4 Resultat ................................................................................................................................................. 13 
4.1 Resultat av enkätundersökningen ................................................................................................ 13 

4.1.1 Allmänt.................................................................................................................................... 13 
4.1.2 Trivsel...................................................................................................................................... 13 
4.1.3 Innemiljöfaktorer..................................................................................................................... 14 
4.1.4 Utemiljö................................................................................................................................... 20 
4.1.5 Övrigt och synpunkter ............................................................................................................. 20 

4.2 Resultat av besiktningen .............................................................................................................. 21 
4.2.1 El-miljö.................................................................................................................................... 21 
4.2.2 Tappvattentemperatur.............................................................................................................. 22 
4.2.3 Frånluftsflöde .......................................................................................................................... 23 

4.3 Resultat enligt miljöklassningsmetoden ...................................................................................... 24 



4.3.1 Miljöklassningsmetoden.......................................................................................................... 24 
4.3.2 Energi ...................................................................................................................................... 24 
4.3.3 Innemiljö ................................................................................................................................. 28 
4.3.4 Slutresultat av kvarteret Nornans miljöklassning.................................................................... 35 
4.3.5 Förbättringar av miljöklassningsbetyget ................................................................................. 35 

4.4 Resultat enligt EcoEffect-metoden .............................................................................................. 37 
4.4.1 EcoEffect-metoden.................................................................................................................. 37 
4.4.2 Energianvändning.................................................................................................................... 38 
4.4.3 Innemiljöfaktorer..................................................................................................................... 39 
4.4.4 Materialanvändning................................................................................................................. 41 
4.4.5 Miljöeffektivitet ...................................................................................................................... 42 

5 Diskussion............................................................................................................................................. 43 
6 Slutsats .................................................................................................................................................. 47 
7 Felkällor och källkritik.......................................................................................................................... 48 
8 Förslag till framtida studier................................................................................................................... 49 
9 Referenser ............................................................................................................................................. 50 

9.1 Litteratur ...................................................................................................................................... 50 
9.2 Internet......................................................................................................................................... 51 
9.3 Personlig kommunikation............................................................................................................ 55 

10 Bilagor.............................................................................................................................................. 56 
10.1 Bilaga 1. Miljöklassning av byggnader ....................................................................................... 56 

10.1.1 Användningsområden ......................................................................................................... 56 
10.1.2 Bakgrund............................................................................................................................. 57 
10.1.3 Klassningssystemets uppbyggnad....................................................................................... 57 
10.1.4 Energi.................................................................................................................................. 58 
10.1.5 Innemiljö ............................................................................................................................. 62 
10.1.6 Kemiska ämnen................................................................................................................... 71 

10.2 Bilaga 2, Sammanställning av el- och vattenförbrukning............................................................ 74 
10.3 Bilaga 3, OVK-protokoll ............................................................................................................. 75 
10.4 Bilaga 4, Tabell DVUT................................................................................................................ 77 
10.5 Bilaga 5, Enkät ............................................................................................................................ 78 
10.6 Bilaga 6, Samtliga svar i enkätundersökningen........................................................................... 90 
10.7 Bilaga 7, Ritningar..................................................................................................................... 100 



            

 1

1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär halva miljöbelastningen i Sverige och för 40 procent av 

energianvändningen. Miljöförbättringar inom sektorn skulle därför bidra mycket till att minska 

belastningen. Riksdagen har arbetat fram 16 miljökvalitetsmål för att ett hållbart samhälle. Ett av dessa är 

God Bebyggd Miljö, som innebär att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska ha en hälsosam livsmiljö 

och medverka till en god miljö både regionalt och globalt sett. För att uppnå detta måste byggnaderna 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och vara sparsamma med mark, vatten och andra 

resurser. Detta innebär att det krävs god kunskap och planering vid byggandet av nya bostäder och 

bostadsområden.  

 

Ett försök att bygga hälso- och miljöpassat har gjorts i skånska Glumslöv. Där byggdes år 2004 kvarteret 

Nornan, som består av 35 hyreslägenheter utan fast uppvärmningssystem. Höga krav på klimatskalet och 

en effektiv värmeåtervinning på ventilationssystemet är viktiga faktorer som gör att byggnaderna kan 

fungera utan uppvärmningssystem. I detta examensarbete görs en granskning och en miljöbedömning av 

dessa bostäder. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 1. Översiktsplan över kvarteret Nornan i Glumslöv.
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att studera och miljöbedöma byggnaderna i kvarteret Nornan, framför allt för att se 

hur väl de klarar energi- och innemiljöaspekter. En enkätundersökning, ritningar och besiktningar ligger till 

grund för miljöbedömningen, som görs efter EcoEffect-metoden och Miljöklassningsmetoden. Syftet är 

även att grundligt redogöra för hur Miljöklassningsmetoden går till. Det övergripande målet med uppsatsen 

är att utveckla min förmåga att analysera olika former av miljöpåverkan på byggnader. Jag önskar även få 

större kunskap om vilka de stora och vanliga innemiljöproblemen i byggnader är och de hälso- och 

miljöskadliga effekter de ger upphov till. Dessutom hoppas jag lära mig utföra en miljöbedömning såväl 

efter EcoEffect-metoden som efter metoden för Miljöklassning av byggnader. Ytterligare ett mål är att 

vinna mer kunskap om metoder att konstruera energieffektiva byggnader efter. 

 

1.3 Frågeställningar 

Vad tycker brukarna i kvarteret Nornan om sin boendemiljö? 

Hur ser en miljöbedömning av kvarteret Nornan ut? 

Hur går en miljöklassning till? 

 

1.4 Avgränsning 

Projektet har begränsats till att enbart behandla de delar av miljöklassningsmetoden som berör kvarteret 

Nornan och då områdena energi och innemiljö. Studierna av hur miljöklassningen går till görs bara för 

bostäder. Ekonomiska aspekter behandlas inte. Någon jämförelse mellan de två metoderna som använts för 

att miljöbedöma byggnaderna görs inte. 
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2 Metod  

Arbetet har omfattats av flera huvudmoment: studier av bostadskvarterets byggnader, bearbetning och 

analys av enkätundersökningen, besiktning, ritningsgranskning samt miljöbedömning utifrån 

Miljöklassningsmetoden och EcoEffect-metoden.  

 

2.1 Litteraturstudier 

Studier inom området energi och innemiljö har gjorts vid Högskolan i Gävle. Information har sökts via 

litteratur samt via Internet, för att ta del av den senaste informationen och gällande krav inom berörda 

områden. Data om energi- och vattenanvändning och ritningar av kvarteret Nornan har tillhandahållits via 

Martin Persson, AB Landskronahem. Information har även sökts via sakkunniga. 

 

2.2 Enkätundersökning 

För att få en uppfattning om hur de boende upplever kvaliteter och brister i sin boendemiljö gjordes en 

enkätundersökning bland hyresgästerna. EcoEffect-enkäten valdes, som behandlar områdena trivsel, värme 

och temperatur, luftkvalitet, ljud, sol, dagsljus och elbelysning, hus och hälsa, utemiljö, bakgrundsfrågor 

samt övrigt. Den 15 april delades enkäten ut till kvarterets 35 lägenheter. Svaren returnerades med reguljär 

post, möjlighet fanns även att besvara enkäten digitalt. En påminnelse med en ny enkät skickades ut den 29 

april, det vill säga två veckor senare, till de lägenheter där de boende fortfarande inte besvarat enkäten.  

 

2.3 Besiktning  

Besiktningen gjordes för att få fakta om de faktiska ventilations- och tappvattenförhållandena, samt 

mängden elektromagnetisk strålning i byggnaderna. Tre lägenheter där boende besvarat brukarenkäten 

undersöktes. De tekniska mätningarna och besiktningen utfördes den 17 maj 2008 mellan klockan 10.20- 

13.30. Utomhustemperaturen var då +21,7ºC. De elektromagnetiska fälten mättes i band 1. 

De instrument som användes var följande: 

• mätare för elektromagnetisk strålning 

• anemometer för mätning av frånluftsflödet, av modellen KIMO VT100. Kalibrerad den 3 mars 

2008. 

• digital termometer för mätning av tappvarmvatten- och tappkallvattentemperatur. 
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2.4 Miljöklassning av byggnader 

I miljöklassningssystemet värderas byggnaderna inom områdena energi, innemiljö och kemiska ämnen. 

För byggnader med eget vatten- och avloppssystem finns även området särskilda miljökrav. Inom varje 

område analyseras flera miljöaspekter, som sedan bedöms utifrån särskilda kriterier. I detta arbete 

behandlas områdena energi och innemiljö. Området kemiska ämnen utgick på grund av att 

byggvarudeklarationer eller liknande inte fanns att tillgå under projektet. Eftersom området inte har något 

eget vatten- och avloppssystem utgår även området särskilda miljökrav från bedömningen. 

 

2.5 EcoEffect 

EcoEffect-programmet mäter och värderar miljöpåverkan från fastigheter under en tänkt livscykel, 

gällande hur människa, miljö och naturresurser påverkas. Utifrån dessa värderingar kan sedan jämförelser 

med andra fastigheter göras. För att enkelt kunna jämföra olika fastigheter vägs informationen inom varje 

område samman till miljöbelastningstal. De områden som behandlas i EcoEffect-programmet i detta arbete 

är energi- och materialanvändning och innemiljö. Jämförelser gjordes mellan kvarteret Nornan och Lindås, 

som är ett bostadsområde som består av 20 radhus med goda referensvärden såväl inom intern- som extern 

miljöpåverkan och som liksom kvarteret Nornan saknar fast uppvärmningssystem. 

 



            

 5

3 Byggnadsbeskrivning 

3.1 Bakgrund 

I mars år 1999 arrangerade det kommunala bostadsbolaget AB Landskronahem en arkitekturtävling för sitt 

framtida projekt; kvarteret Nornan, med placering i Glumslöv en mil norr om Landskrona. Kraven från 

byggherrens sida var bra boendekvalitet med sunt inneklimat och lågt underhåll, till en hyra som inte 

översteg 1000 kr/m2 per år. Tävlingen vanns av Mernsten Arkitektkontor AB i Malmö.  

 

Allmän bakgrundsfakta      
Byggherre: AB Landskronahem    
Projektledare:  Prime Project AB, Lund   

Entreprenadform: Generalentreprenad    
Entreprenör:  Skanska, Helsingborg   
Arkitekt: Mernsten Arkitektkontor AB   
Projektledare & konceptutveckling: Werner Stroltz och Karin Adalberth/ Prime Project AB 
Konstruktionsprojektör:  B Ekström/ H Larsson, WSP   
VVS-projektör:  G Nyberg, EVP i Helsingborg AB  
Landskapsarkitekt:  C Högard, Landskapsgruppen Syd  
El-installationer:  Elteknik AB    
      
Byggår: 2003-2004      
Uthyrningsbar bruksarea (BRA): 3452m2, vilket motsvarar i genomsnitt 99m2 per lägenhet. 

 
 

3.2 Helhetsprocess 

Kraven var höga från byggherrens sida och en helhetsprocess eftersträvades för att försöka få kreativt och 

alternativt tänkande, som kunde leda till nya beslut och lite mer okonventionella lösningar. Därför bildades 

en projektgrupp där alla medverkande aktörer: beställaren, projektledningen, projekteringsledningen, 

konsulter, konceptutvecklare, entreprenörer och hyresgästerna deltog ända från början tills arbetet var slut. 

Gruppen gjorde analyser och kostnadsoptimeringar och kom på så sätt fram till att den bästa lösningen var 

självuppvärmande bostäder; så kallade passivhus,1 som är byggnader med hög komfort, bra inomhusmiljö 

och låg energianvändning. För att få kallas passivhus finns flera krav. Ett av de viktigaste är att 

effektbehovet för uppvärmning är maximalt 10 W/m2 för ett flerbostadshus i klimatzon syd, som Glumslöv 

                                                      
1 Prime Project AB 
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tillhör.2 I praktiken innebär detta att byggnaderna är välisolerade och har lufttäta klimatskal, minimalt med 

köldbryggor i konstruktionen och en effektiv värmeåtervinning ur frånluften. Inga nya tekniker eller nya 

slags material behövs.3 Passivhusen beräknades klara alla byggherrens krav och ge en god ekonomi under 

hela livscykeln, som beräknades till 50 år. Under projektets gång lades stor vikt på erfarenhetsåterföring 

från alla inblandade aktörer och på att optimera logistiken under själva produktionen.4  

 

I juli 2003 påbörjades bygget av kvarterets 11 rad- och parhus som totalt rymmer 35 hyreslägenheter i ett 

eller två plan. Byggnaderna är uppdelade på tre gårdar i en svag sluttning ner mot havet, där de boende 

själva tar hand om grönområdena. Till varje lägenhet hör även en bit tomt. Utåt sett ser kvarteret ut som 

vilka moderna bostadshus som helst och lägenhetsstandarden är normal. Sommaren 2004 flyttade de första 

hyresgästerna in. 
 

 
Figur 2. Ett av kvarterets tre små grönområden. Bild från Landscape Syd AB.5 

 
 

3.3 Uppvärmningssystem 

Husen har inget fast uppvärmningssystem, utan värms av värme från personer, elektriska apparater som 

spis, strykjärn och lampor, samt av instrålad solvärme. De håller värmen tack vare bra isolering, bra dörrar 

och avancerade fönster, samt en ventilationsvärmeväxlare6 som klarar att ta tillvara 85 procent av värmen i 

frånluften. Eftersom inga radiatorer, någon golvvärme eller liknande installerats minskade 

installationskostnaderna, men att bygga utan fast uppvärmning innebär istället ett extra högt krav på 

noggrannheten. En vinst är att sårbarheten minskar för strömavbrott och energiprisökningar.7  

                                                      
2 BBR 
3 Energimyndigheten 
4 Prime Project AB 
5 Landscape Syd AB 
6 Miljörapporten, Stor aktivitet kring passiva hus 
7 Byggkostnadsforum  
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3.4 Klimatskärm 

Sveriges totala energibehov är ca 400- 500 TWh/år (1 TWh= 1 miljard kWh) och av dem beräknas ca 50-

60 TWh/år vara värmeförluster genom klimatskalet (tak, väggar, golv, fönster).8 Boverkets Byggregler, 

BBR, ställer i princip tre krav som klimatskärmen måste uppfylla, dessa gäller isoleringsgrad, lufttäthet 

och effektiv värmeanvändning.9  

 

3.4.1 Klimatskärmens uppbyggnad 

3.4.1.1 Ytterväggar 

Ytterväggarna är välisolerade med 450mm isolering i fyra lager; ett lager cellplast och tre lager mineralull. 

Det yttersta lagret är heltäckande och har en cementrappning som utgör fasaden. Stommen är uppbyggd av 

trä- och aluminiumreglar; ytterst finns stående träreglar, men innanför dessa finns även liggande träreglar 

Detta för att minimera köldbryggorna i konstruktionen från att gå längs hela den stående regeln till att 

förekomma bara där reglarna korsar varandra. Innanför den yttersta väggen står ytterliggare en vägg, 

uppbyggd av tunnplåtsprofiler och mineralull. Innerväggen är täckt av gipsskivor. En fuktspärr av PE-

folie10 är indragen och placerad 70mm in i väggen för att förhindra att de boende ska punktera plasten när 

de spikar och skruvar i väggen.11 Skarvar och anslutningar i luftspärren är tätade med dubbelhäftande 

bitumenband.12 Den kraftiga isoleringen i väggar och tak dämpar dessutom störande ljud utifrån. En 

tambur fungerar som luftsluss och hindrar den varma luften att strömma ut ur lägenheterna.13 I badrummen 

består ytskikten av helkaklade väggar, i övrigt är väggarna tapetserade. 

 

3.4.1.2 Grundläggning 

Grundläggningen består av en 100mm tjock betongplatta på mark, på 350mm cellplast i tre skikt och 

200mm makadam.14 Ytskikten består i badrum och hall av klinker och i vardagsrummen av parkett. I alla 

andra rum ligger linoleummattor, förutom i någon lägenhet där de boende istället valt att ha parkett.15 

 

                                                      
8 SP 
9 BBR 
10 SP  
11 Bedemo och Myhr 
12 SP 
13 AB Landskronahem 
14 Ritningar, bilaga 7 
15 AB Landskronahem 
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3.4.1.3 Mellanbjälklag 

Bjälklaget mellan våningarna vilar inte på reglarna i ytterväggarna utan är fastspänt med bultar för att 

minska köldbryggorna där bjälklaget möter ytterväggen.11  

 

3.4.1.4 Takkonstruktion 

Takets konstruktion består av takstolar av 

lättreglar, där mellanrummet fyllts med 

550mm lösull (mineralull). Yttertaket består 

av råspontträ, papp, läkt och betongtakpannor. 

Takets insida är täckt med plastfolie, tunna 

cellplastplattor, mineralull och innerst 

gipsskivor. Det finns ingen luftspalt i 

taket.16 

 

3.4.1.5 Fönster  

Fönsters uppgift i en byggnad är framför allt att släppa in ljus och värme.17 Gärna ska de också vara vackra 

eftersom de är ett viktigt arkitektoniskt uttrycksmedel i fasaden. Men de ska även uppfylla tekniska krav 

som barnsäkerhet, luft- och regntäthet, de ska skydda mot buller och ljud utifrån och ha en viss 

värmeisolerande förmåga. Värmeförlusterna genom fönster är vanligtvis stora och står för omkring 15-20 

procent av en villas totala uppvärmningsenergi och det är därför viktigt att bättre fönster konstrueras för att 

minska energiförlusterna.18       

 

I kvarteret är fönstren isolerade 3-

glasfönster med lågemissionsskikt på 

fönstren mot söder och väster19 för 

att inte lägenheterna ska bli överhettade 

sommartid. Lågemissions-skiktet 

reflekterar en stor del av den långvågiga 

strålningen, så att en mindre del går in 

genom fönstret. Fönstren har därför ett 

lågt g-värde; 0,34. G-värdet anger  

                                                      
16 Prime Project AB 
17 Glasbranschföreningen 
18 SP 
19 Prime Project AB 

Figur 4. Stora fönster i allrummet, belagda med 

lågemissionsskikt. Egen bild tagen under studiebesöket. 

Figur 3. Sektion av yttertakets 

uppbyggnad. Detalj från ritning 

K33:23, se bilaga 7 
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mängden solstrålning som tillförs byggnaden i form av värme.20 I luftspalten finns argon och krypton, som 

väger mer än luft och därmed minskar konvektionen.21 Fönstren är jämt fördelade åt alla håll och 

fönsterytan motsvarar 20 procent av golvytan.22 En ny slags karm har använts för att reducera 

värmeströmningen genom fönsterkarmarna, där distansprofilen inte består av metall utan av en 

termoplastisk fogmassa med inblandat torkmedel. På så vis minskas värmeförlusterna mellan rutan och 

karmen.23 

 

Kvarterets fönster har U-värden mellan 0,9-1,0 W/m2K beroende på storlek. Fönster med U-värden under 

1,2W/m2K kallas energieffektiva.24 Låga U-värden förhindrar att det bildas kallras, eftersom rutorna hålls 

varma.25 Detta uppstår då luften kyls av kalla fönsterytor och därmed blir tyngre och sjunker nedåt och 

strömmar in på golvet.26 Ett fönster med U-värde på 1,0 W/m2K har en yttemperatur mitt på glasets inre 

glasruta som är 16°C vid en utomhustemperatur på –10°C, samt 15°C vid –20°C. Ett fönster med U-värde 

på 2,0 W/m2K, som idag än är standard, håller 12°C vid –10°C och 9,5°C vid –20°C.27 När värme-

genomströmningen minskar genom fönster kan problem 

med kondens uppstå på det yttersta glaset när det är kallt 

ute.28 Å andra sidan förhindrar fönster med lågt U- värde att 

kondens bildas på fönstrets insida vid hög luftfuktighet 

inomhus.29 Andra vunna egenskaper med välisolerade glas 

är att de kan dämpa ljud och buller på ett bättre sätt än 

vanliga fönster.  

 

Breda, skuggande takutsprång på hela 1 meter finns för att 

reducera solinstrålningen under vår, sommar och höst.30 

Under årets kalla del ger solvärmen enbart små tillskott till 

uppvärmningen.  

 

 

 

 

                                                      
20 SP 
21 Bedemo och Myhr  
22 Prime Project AB 
23 Bedemo och Myhr    
24 Energimyndigheten 
25 Glasbranschföreningen 
26 Warfvinge 
27 SP  
28 Warfvinge 
29 Glasbranschföreningen 
30 Prime Project AB 

Figur 5. Taksprångets reducerande effekt  på 

solinstrålningen märks som en skugga i fasaden.  

Egen bild från studiebesök. 
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3.4.2 Klimatskärmens energitekniska egenskaper; U-värde och värmeisolering 

Nedanstående tabell visar att isoleringsstandarden är väsentligt bättre än normalt. 
Tabell 1. Sammanställning av U-värden och värmeisoleringens tjocklek för byggnadsdelarna i klimatskalet. 

 
 
 
 

 
 
 

3.4.3 Klimatskärmens lufttäthet och fuktsäkerhet 

Att bygga utan fast uppvärmning innebär extra höga krav på täthet för att undvika okontrollerade 

energiförluster genom byggnadsskalet. När entreprenörerna handlades upp ställdes krav på att byggnadens 

täthet skulle vara maximalt 0,16 l/m2/s vilket motsvarar fem gånger BBR:s krav på lufttäthet vid 

byggtillfället.31 En vanlig missuppfattning är att fukt- och mögelproblem uppstår i för täta hus, medan det i 

själva verket är det tvärt om; otätheter är ofta orsaken till att dessa problem uppstår. Fuktspärrar monteras i 

klimatskalet för att förhindra att den varma, fuktiga luften tar sig ut i konstruktionen för att där kylas och 

kondensera. Men med ett tätt klimatskal måste huset istället få möjlighet att andas via en väldimensionerad 

och effektiv ventilation. En annan orsak till fuktskador är att våta material som betong och trä byggs in 

direkt i konstruktionen utan att först få torka ut. Eftersom passivhus konstrueras och byggs för att vara så 

täta som möjligt är det extra viktigt att använda torra material och konstruera täta luftspärrar.32 Under 

byggnationen av kvarteret Nornan var noggrannheten hög gällande att hålla materialet så torrt så möjligt. 

Målet var att torka betongkonstruktionen till en relativ fukthalt på 85 procent och träkonstruktionerna till 

under 18 massprocents fuktinnehåll.33 

 

För att nå upp till målen om luft- och fuktsäkerhet anlitades specialister för rådgivning, detaljritning och 

kontroller av täthetslösningar under projekteringsskedet. Två snickare specialutbildades i lösningar för god 

lufttäthet och bara dessa monterade tätskiktet och lagade genomföringar. Varje dag kontrollerades 

arbetsutförandet. Slutligen gjorde SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) täthetsprovningar. 

Provtryckningen visade på en täthet av 0,1 l/m2/s vid 50 Pa,34 vilket är 6 ggr tätare än BBR:s krav35. Denna 

                                                      
31 BBR  
32 Paroc 
33 Integrerad Energidesign 
34 SP 
35 BBR 

Byggnadsdel     U-värde (W/m2K)  Isolering   
Golv 0,10  350 mm  
Yttervägg 0,10  450 mm  
Yttertak 0,08  550 mm  
Ytterdörr 0,80    
Fönster   0,9- 1,0  beroende på storlek 
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provtryckning visade också att kvarteret Nornan består av Sveriges hittills uppmätta tätaste hus.36 Även 

termofotograferingar har gjorts för att kunna identifiera eventuella otätheter och på så sätt upptäcka och 

åtgärda värmeläckage.37 

 

3.5 Ventilationssystem med värmeväxling 

Hög effektivitet på värmeväxlingen är en förutsättning för att hus 

utan fast ska uppvärmningssystem ska fungera. I varje lägenhet 

finns ett avancerat till- och frånluftsaggregat med motströms 

plattvärmeväxlare (luft-luft); REC-Temovex 250S, som kan 

återvinna 85 procent av värmen ur frånluften,38 vilket är mycket 

för att vara i bostäder.39 Den uppvärmda rumsluften tas via 

värmeväxlingen till vara för att värma den inkommande uteluften. 

Den förbrukade luften ventileras ut och återvänds inte. Eftersom 

fönstren är öppningsbara kan husen ventileras via vädring under 

den varmare årstiden.40 De boende kan i varje lägenhet ställa in 

värmeväxlaren på ett av tre lägen som avgör hur mycket värme som 

ska återvinnas ur frånluften. När man väl valt ett läge behöver man 

inte röra den såvida ingen extrem kyla eller värme inträffar.41 Som 

tillsatsvärme finns ett el-batteri på 900 W som eftervärmer luften 

vid behov.42 Det styrs av en temperaturgivare i lägenheterna som 

kontrollerar inluftens temperatur. Blir det för kallt ute och 

personerna och hushållsapparaterna i bostaden inte räcker till för 

att ge önskad temperatur så går batteriet igång och hjälper till att 

värma luften.43 Luftflödet uppfyller byggnormens krav på ungefär 

0,5 omsättningar per timme. Det exakta flödet beror på lägenhetens 

storlek.44 

 

 

                                                      
36 SP 
37 BQR Rådet för byggnadskvalitet 
38 Energimyndigheten 
39 VVS-forum 
40 AB Landskronahem 
41 Produktinformationsblad Rec Temovex  
42 Energimyndigheten 
43 AB Landskronahem 
 

Figur 6. Ventilationssystemet, placerat i 

varje lägenhets klädkammare/förråd. 

Egen bild från studiebesök. 
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3.6 Energianvändning 

Den totala energianvändningen i lägenheterna beror i hög grad på brukarnas levnadsvanor. Under 

projekteringen av kvarteret Nornan gjordes beräkningar av energianvändningen med programmet IDA 

Indoor Climat and Energy 3,0 och den uppskattades då till att bli 60 kWh/m2 och år.45 Vilket motsvarar ca 

50 procent av en nyproducerad lägenhets totala energibehov.46 Den faktiska använda energin i kvarteret 

under året oktober 2005-2006 visade sig dock bli 8788 kWh per lägenhet, vilket delat på bostadsarean ger 

ett snitt på 89 kWh/m2 under det året.47 Men det är ändå nästan hälften så mycket som den genomsnittliga 

energianvändningen för nybyggda radhus i Sverige, som är omkring 15000 kWh/år.48 Energianvändningen 

kan även jämföras med de nya kraven i BBR 06 på 110 kWh/m2 och år för klimatzon söder, vilken 

Glumslöv tillhör.49 

 

I varje lägenhet finns en fjärravläsning av energiförbrukningen så att var och en kan bilda sig en egen 

uppfattning om energiflödena.50 Elapparater som exempelvis kyl och frys är energieffektiva, liksom 

varmvattenberedaren som anslutits till det vanliga elnätet.51 För att hålla igång beredaren och som 

försäkring mot extremt kalla dagar finns tillsatsvärme på 900 W som kan värma upp tilluften då 

temperaturen sjunker under en viss nivå.52  

 

3.7 Vattenanvändning 

Vattnet kommer från det kommunala nätet.53 Vattenförbrukningen under året oktober 2005- 2006 var 111 

m3 per lägenhet i kvarteret. Denna siffra har viktats fram, eftersom några lägenheter stått obebodda under 

delar av året.54 

 

 

 

 

 

                                                      
45 Prime Project AB 
46 Energimyndigheten  
47 Sammanställning av el- och vattenförbrukning, bilaga 2 
48 Energimyndigheten  
49 BBR  
50 Bedemo och Myhr   
51 Integrerad Energidesign  
52 Energimyndigheten 
53 AB Landskronahem 
54 Sammanställning av el- och vattenförbrukning, bilaga 2  
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4 Resultat 

4.1 Resultat av enkätundersökningen 

Enkätundersökningen gjordes, som nämnts i kapitel 2.5, för att få en uppfattning om brukarnas åsikter om 

boendemiljön. Där framgår även den metod som använts för att genomföra undersökningen. Rad- och 

parhusen i kvarteret bedöms vara så byggnadstekniskt lika att enkätsvaren kan analyseras och redovisas 

gemensamt.55 En tumregel i Sverige är att 80 procent av brukarna ska vara nöjda för att innemiljö-

förhållandena ska vara acceptabla. Minst 90 procent ska anse att besvärsfrågorna (SBS, allergi, mögel) inte 

beror på eller förvärras i den aktuella byggnaden. Att färre tillåts vara besvärade i dessa frågor beror på 

problemen förekommer mer sällan.56 Nedan redovisas ett urval av frågorna från enkätundersökningen. 

Samtliga svar finns samlade i bilaga 6. 

 

4.1.1 Allmänt 

Av de 35 lägenheter som ingick i enkätundersökningen inkom svar från 16, vilket ger en svarsfrekvens på 

46 procent. För ett statistisk säkerställt resultat krävs att 75 procent besvarat enkäten, vilket alltså inte 

nåddes. Därför kan inte resultatet av undersökningen sägas vara representativt för alla som bor i kvarteret, 

utan endast för dem som svarat. I dessa bostäder bor totalt 47 personer; 29 vuxna, 11 barn mellan 0-6 år 

och 7 barn mellan 7-17 år, vilket alltså blir i genomsnitt 2,94 personer per lägenhet. 

 

4.1.2 Trivsel 

Samtliga boende var nöjda med säkerheten i bostadsområdet och hela 81,3 procent var nöjda med sina 

lägenheter som helhet och med lägenheternas storlek. De gröna och violetta partierna i figur 7 visar på 

missnöjen. Det största är hyran, som 62,5 procent är ganska eller mycket missnöjda med. Omflyttningen i 

området är ganska stor57 och en anledning till det vilket verkar vara att hyran är hög. Flera av de övriga 

kommentarerna handlade också om detta; ”Standarden på inredning i kök och bad motsvarar ej hyran”, 

”Ta bort självförvaltningen, det är så stor omflyttning i området att det är svårt att få det att fungera!”, 

”Premiera boende som bor kvar med rabatt på hyran, eventuellt hyresfri månad när man bott här i 2 år 

eller mer. Det minskar slitaget på lägenheterna också, då folk kanske väljer att bo kvar”.  

                                                      
55 Ritningar, bilaga 7 
56 EcoEffect 
57 AB Landskronahem 
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Är du nöjd eller missnöjd med...?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lägenhetens
storlek

lägenhetens
planlösning

lägenhetens
standard

hyran

lägenheten som
helhet

husets skötsel  

säkerheten i
bostadsområdet

Mycket nöjd
Ganska nöjd
Varken nöjd eller missnöjd
Ganska missnöjd
Mycket missnöjd

 
Figur 7. Svar på fråga A1: de boendes åsikter om trivseln i området. 

 

4.1.3 Innemiljöfaktorer 

4.1.3.1 Luftkvalitet 

Totalomdömet om luftkvaliteten visar att 87,6 procent av de boende anser den vara acceptabel, ganska eller 

mycket bra, medan 12,6 procent anser att den är ganska eller mycket dålig. Det som besvärar de boende 

oftast är lukt av eget matos, som 26,7 procent upplever ibland. För övriga lukter är över 80 procent sällan 

eller aldrig besvärade. Ingen av de boende angav att de ofta besväras av mögellukt, lukt från sopor, 

avgaslukt eller stickande lukter, se figur 8 nedan.  

Besväras du av någon av följande lukter i din lägenhet?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Avgaslukt, t ex bilavgaser

Röklukt utifrån, t ex grillrök eller tobaksrök 

Lukt av grannars matos

Lukt av eget matos

Soplukt

Avloppslukt

Stickande lukt

Mögellukt

Unken lukt

Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, sällan eller aldrig

 
Figur 8. De boendes åsikter om förekomsten av lukter i lägenheten 
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Tycker du att det är för kallt eller för varmt i din lägenhet 
under vinterhalvåret?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

I vardagsrum

I sovrum

I lägenheten
som helhet

Mycket för kallt
För kallt
Lagom
För varmt
Mycket för varmt

 

4.1.3.2 Värmekomfort 

Enkätundersökningen visade, enligt figur 9, att temperaturen i bostäderna är ett problem, till och med det 

största innemiljöproblemet enligt brukarna. I en totalbedömning av rumstemperaturen svarade 25,1 procent 

att det är för kallt vintertid och 28,5 procent att det är för varmt sommartid. 
 

Hur tycker du att rumstemperaturen brukar vara i din lägenhet 
under...?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

...vinterhalvåret

...sommarhalvåret
Mycket bra

Ganska bra

Acceptabel

Ganska dålig

Mycket dålig

 
Figur 9. Åsikter om rumstemperaturen under sommar- och vinterhalvåret 

 

56 procent är dessutom missnöjda med möjligheterna att påverka värmen i sina lägenheter under vintern 

och 69 procent besväras av att rumstemperaturen varierar med utetemperaturen. På frågan om de boende 

anser det vara för varmt eller för kallt i lägenhetens sovrum, vardagsrum och i lägenheten som helhet under 

vinterhalvåret blev resultatet att nära hälften tyckte, enligt figur 10, att det var för kallt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 10. Åsikter om temperaturer under vinterhalvåret 
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De boende anser också att temperaturförhållandena i olika rum under sommartid är för varma, se figur 11. 

Tycker du att det är för kallt eller för varmt i din 
lägenhet under sommarhalvåret?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

I vardagsrum

I sovrum

I lägenheten
som helhet

Mycket för kallt
För kallt
Lagom
För varmt
Mycket för varmt

 
Figur 11. Åsikter om temperaturer under sommarhalvåret 

 

Drag vid fönster och drag intill balkong- eller tamburdörr upplevs av 20 procent av de boende. 31,3 

procent känner drag vid ventilationsinblåsningen. Drag vid golv upplevs ibland av 26,7 procent av de 

boende, se figur 12.  
 

Besvaras du av drag i din lägenhet under vintern?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Drag vid golv

Drag vid fönster

Drag vid balkongdörr eller tamburdörr

Drag vid ventil i fönster eller yttervägg

Drag vid ventilationsinblåsning

Ja, ofta

Ja, ibland

Nej, sällan eller aldrig

 
Figur 12. Det samlade resultatet av de boendes åsikter om drag i lägenheterna. 

En person av de boende har problem med lederna och upplever att problemen förvärras ibland på grund av 

att det är dragigt och kallt i lägenheten. 
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4.1.3.3 Ljud 

Samtliga boende anser att ljudförhållandena i stort är acceptabla eller bättre. 56,3 procent svarar att de är 

mycket bra, 18,8 procent att de är ganska bra och 25 procent att de är acceptabla. 43,8 procent av de 

boende besväras dock av stegljud från grannar och 31,3 procent av ljud från ventilationen. Vad gäller ljud 

utifrån, musik eller röster från grannlägenheter, ekande ljud i trapphus eller korridor, ljud från kranar, rör 

eller element samt ljud från kyl/frys är 80 procent sällan eller aldrig besvärade. 2 personer; 12,5 procent, 

uppgav att de ibland har sömnproblem på grund av störande ljud i lägenheten. 

 

4.1.3.4 Ljus 

Ljusförhållanden innefattar både solljus, dagsljus och den fasta elbelysningen. På frågan om de boende 

besväras av att det är för lite dagsljus i lägenheterna svarade samtliga att de sällan eller aldrig gör det; alltså 

är samtliga nöjda. En person besväras ibland och en person ofta av att för lite direkt solljus kommer in i 

lägenheten. Den fasta belysningen fick gott betyg. Samtliga ansåg att de sällan eller aldrig är besvärade av 

den vad gäller styrka, svaghet, flimmer, bländning, eller för kallt/varmt ljussken, förutom en person som 

tycker att belysningen kan vara för svag ibland i badrummet. En person ansåg även att möjligheterna att 

själv kunna ordna belysning efter behov i lägenheten är mycket små, resterande svarade att möjligheterna 

är ganska eller mycket stora. 

 

4.1.3.5 Sammanfattande omdöme om innemiljön 

Figur 13 nedan redovisar en sammanfattning av de boendes omdöme om innemiljöförhållandena. Ur 

figuren framgår hur stor andel av dem som svarade på enkäten som bedömt luft, ljud, ljus och 

rumstemperaturer sommar och vinter som mycket bra, ganska bra, acceptabelt, ganska dåligt eller mycket 

dåligt. Figuren visar att det största missnöjet med innemiljöförhållandena är rumstemperaturen sommar- 

och vintertid. Ur figuren framgår också att fler än 20 procent är missnöjda med rumstemperatur-

förhållandena, vilket är fler än acceptabelt. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rumstemp.
Vinter

Rumstemp.
Sommar

Ljus

Ljud

Luft

Mycket bra
Ganska  bra
Acceptabel
Ganska dålig
Mycket dålig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. De boendes omdöme om innemiljöförhållandena i stort. 

 

4.1.3.6 Allergi 

I 37,5 procent av hushållen finns boende som har allergiska besvär i någon form. Bland 

normalbefolkningen i flerbostadshus i Sverige har ungefär lika många allergiska besvär; 35 procent.58 Av 

allergikerna har 50 procent astma, 33,3 procent hösnuva och lika många har allergiska eksem. Detta 

innebär att 18,8 procent av de boende i området har astma, 12,5 procent har hösnuva och 12,5 procent har 

allergiska eksem. 

 

Samtliga astmatiker har fått sina besvär efter att ha flyttat in i bostäderna och 66,7 procent av dem anser att 

bostadens innemiljö bidrar till besvären. Dessa anser även att det allergiska tillståndet försämras när de 

vistas mycket hemma. Detta är oroväckande och djupare undersökningar bör göras för att konstatera om 

allergibesvären uppstått på grund av boendemiljön eller av andra orsaker. De två som drabbas av hösnuva 

har haft besvären redan innan de flyttade in i bostäderna, men en av dem upplever att bostadens innemiljö 

bidrar till allergin. De med allergiska eksem anser inte att bostadens innemiljö har någon bidragande orsak 

till besvären. 

 

Totalt sett har 25 procent av de boende fått någon form av allergiska besvär sedan de flyttat in i området. 
59Även detta bör utredas närmare. 

                                                      
58 Hult och Malmqvist 
59 Samtliga svar i enkätundersökningen, bilaga 6 
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4.1.3.7 SBS-symptom 

Sjuka-hus-symtom, SBS (Sick Building Syndrome) är ett samlingsnamn på symtom som hänger samman 

med brister i en byggnads innemiljö. Symptomen är vanliga och det är först när onormalt många människor 

har liknande besvär som kan kopplas till vistelsen i en viss byggnad det finns anledning att misstänka att 

problemen har med innemiljön att göra. Typiska symptom är allmän trötthet, irritation i ögon, näsa hals, 

täppt näsa, hosta och hudrodnad.60 

 

Vad gäller dessa symptom i kvarteret Nornans bostäder, upplever 18,8 procent ofta trötthet och av dem 

anser 12,5 procent att det beror på boendemiljön. 12,5 procent har ofta huvudvärk och av dem anser 16,7 

procent att boendemiljön är en orsak till det. För övriga symtom; ”torr eller rodnande hud i ansiktet”, 

”klåda sveda, irritation i ögonen”, ”irriterad, täppt eller rinnande näsa”, ”heshet, halstorrhet” eller hosta 

upplever färre än 90 procent dessa ofta, se figur 14 nedan. Figur 15 visar hur många av dem som svarat att 

de ofta eller ibland upplever symptomen som anser att det beror på boendemiljön. 

 

Har du under de senaste tre månaderna haft 
något/några av nedanstående besvär?

0% 20
%

40
%

60
%

80
%

100
%

Trötthet

Huvudvärk

Klåda, sveda, irritation i
ögonen

Irriterad, täppt eller rinnande
näsa

Heshet, halstorrhet

Hosta

Torr eller rodnande hud i
ansiktet

Ja, ofta (varje vecka)
Ja, ibland
Nej, sällan eller aldrig

 
Figur 14. Redovisning av SBS-symtom hos de boende 

 

                                                      
60 Hult och Malmqvist 



                 

 20

Om "Ja ofta" eller "Ja ibland", tror du att det beror 
på din boendemiljö?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Trötthet

Huvudvärk

Klåda, sveda, irritation i ögonen

Irriterad, täppt eller rinnande näsa

Heshet, halstorrhet

Hosta

Torr eller rodnande hud i ansiktet

Ja
Nej

 
Figur 15. Det procentuella antalet av dem som besvarat att de upplever besvär enligt  

figur 14 ”ofta” eller ”ibland” som tror de beror på brister i boendemiljön eller inte. 

 

4.1.4 Utemiljö 

80 procent svarar att utemiljön inom 50-100 m från bostaden är ganska eller mycket bra, resterande 20 

procent anser att den är acceptabel. Vad gäller de gemensamma uteplatserna anser 33,3 procent att de kan 

vara blåsiga ibland. Gällande solmängd, buller, lukt, damm, skugga eller växtlighet är över 80 procent 

nöjda. Även den privata uteplatsen får gott betyg, förutom att även den kan vara blåsig. 

 

4.1.5 Övrigt och synpunkter 

Ingen har haft problem med ohyra i lägenheterna och 94 procent ger dricksvattnet godkänt betyg. Flera av 

synpunkterna behandlade värmekomforten med förslag till lösningar för att förbättra den, exempelvis 

genom att täta kring fönster och dörrar hos dem som upplever drag därifrån. Några synpunkter, som 

lägenhetens öppna planlösning och höga rumshöjd på övre plan och dess upplevda effekter, får 

uppmärksammas som viktiga åsikter från de boende till nya projekteringar av energieffektiva byggnader. 

Flera påpekade problem med att få den gemensamma skötseln av grönområdena att fungera tillfreds-

ställande. Att ta bort självförvaltningen, införa en hyresgäst som ansvarar för grönytorna eller låta 

arbetslösa skolungdomar göra jobbet var förslag till förbättringar. En person kan inte nå sin uteplats från 

utsidan utan måste dra gräsklipparen genom lägenheten för att komma åt gräsmattan där. I det fallet borde 

nog placeringen av häckar eller staket kring uteplatsen ha tänkts igenom en extra gång innan utförandet för 
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att bli lite mer lyckat. Några synpunkter behandlade även åsikter om inredningen, exempelvis önskade 

några handduksvärmare på badrummen. Några hade även önskat större förråd.61 

 

 

4.2 Resultat av besiktningen 

Alla innemiljöproblem kan inte upplevas och därför krävs mätningar av dessa för att kunna genomföra 

miljöbedömningarna av byggnaderna. Besiktningen gjordes i tre lägenheter med olika planlösningar och 

storlekar. Det som undersöktes var el-miljö, tappvattentemperatur, och frånluftsflöde. El-miljön granskas 

enbart i EcoEffect-metoden. 

 

4.2.1 El-miljö 

Elektromagnetiska fält finns ständigt omkring oss och forskning pågår om huruvida fälten är skadliga för 

människans hälsa eller inte. Effekterna från de fält som uppstår kring likström bedöms inte vara det, utan 

risken behandlar de magnetfält som bildas av växelström och finns kring kraftledningar, transformatorer 

och alla apparater som får ström från väggkontakter. Fältet är störst närmast källan och avtar med 

avståndet, ju mer ström desto starkare är magnetfältet, som mäts i enheten Tesla, T. Fälten är svåra att 

skärma av och går igenom väggar och tak.62 Viss forskning har tytt på att de ökar risken för leukemi och 

cancer, exempelvis ett samband mellan magnetfält från kraftledningar på över 400 nT och barnleukemi.63 

Andra undersökningar har inte visat på någon ökad risk att vistas i dem. Forskningen fortsätter och 

eftersom sambandet inte kan uteslutas råder försiktighetsprincipen, som innebär att en långvarig 

exponering i starka magnetiska fält ska undvikas där det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart. 

Exempelvis bör nya kraftledningar utformas och placeras så att exponeringen för magnetfälten minimeras. 

Bostäder, skolor och daghem bör inte lokaliseras nära befintliga el-anläggningar som ger höga värden på 

magnetfälten. De fält som finns i hem, skolor och på arbetsplatser ska begränsas. Att tänka på är dock att 

cancer orsakas av flera samverkande orsaker. Även om exponering för elektriska och magnetiska fält också 

ökar risken, så är den dock liten jämfört med risken att få cancer av andra orsaker. Några riktlinjer med 

gränsvärden för fälten finns inte i Sverige idag.64 I EcoEffect används riktvärden på <10 V/m för elektriska 

fält och <0,02 uT för magnetiska fält.65  

 

                                                      
61 Samtliga svar i enkätundersökningen, bilaga 6 
62 Statens Strålningsinstitut, Magnetfält och eventuella hälsorisker 
63 Hult och Malmqvist 
64 Statens Strålningsinstitut, Magnetfält och eventuella hälsorisker 
65 Hult och Malmqvist 
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De elektriska och magnetiska fälten mättes vid matplatsen, ovanför sängplatsen och i den soffa eller fåtölj 

som vanligen används i vardagsrummet. Resultatet av besiktningen visade på något förhöjda värden av 

elektriska fält. Medelvärdet visade 13,33 V/m vid matplatserna och 13,67 V/m i sovrum. I vardagsrummet 

var medelvärdet högst med 25,33 V/m. Medelvärdet i lägenheten som helhet blir således 17,43 V/m enligt 

tabell 2, vilket kan jämföras med riktvärdet i EcoEffect-metoden på <10 V/m. Källorna till de höga värdena 

verkade vara strålning från elektrisk apparatur. Genomsnittet av värdena för elektriska fält visade att 

riktvärdena överskreds något i samtliga rum. Gällande magnetiska fält var medelvärdet vid matplats 0,00 

µT, i sovrum 0,01 µT och i vardagsrum 0,01 µT, vilket redovisas i tabell 3 nedan. Riktvärdet för 

magnetiska fält är <0,02 µT, vilket alltså inte överskreds. 

 

 
Tabell 2.  Resultat från mätning av elektriska fält. 

    

ELEKTRISKA FÄLT  [V/m] LÄGENHET 1 LÄGENHET 2 LÄGENHET 3 

MATPLATS 4 35 1 

SOVPLATS 18+4 13+19 24 

SOVPLATS 22+12 - 5+6 

VARDAGSRUM 39 33 4 

    

 

 
Tabell 3. Resultat från mätning av magnetiska fält 

    

MAGNETISKA FÄLT [µT] LÄGENHET 1 LÄGENHET 2 LÄGENHET 3 

MATPLATS 0,00 0,00 0,00 

SOVPLATS 0,00 0,01 0,02 

SOVPLATS 0,01 - 0,00 

VARDAGSRUM 0,01 0,01 0,01 

    

 

 

4.2.2 Tappvattentemperatur 

Under besiktningen gjordes mätningar av tappvattnet i tre lägenheter för att undersöka om det finns risk för 

tillväxt av legionellabakterier i vattnet. Dessa bakterier kan förekomma i temperaturer mellan 0-50ºC. 

Boverkets Byggregler, BBR, har 50ºC som lägsta temperaturkrav, vilket ligger som grund för 

bedömningen av tappvattnet i både miljöbedömningsmetoderna EcoEffect och Miljöklassning av 
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byggnader. I miljöklassninsmetoden kontrolleras om vattnet kan uppnå 50ºC efter att ha spolats i 10 

sekunder, eller 55ºC efter två minuters spolning. För att få högsta betyg på krävs där även att kallvattnet är 

under 18ºC vid tappstället. Alla lägenheter visade sig ha en tappvarmvattentemperatur som nådde 50°C, 

eller varmare än 55°C efter att ha spolats under två minuters tid. Mätningarna av tappkallvatten-

temperaturerna visade under 18°C, se tabell 4. Värt att notera är att mätvärdena inte är några maximala 

temperaturer, då mätningarna avbröts efter att gränsvärdena nåtts.  

 
Tabell 4. Resultat av tappvattentemperaturer under besiktningen. 

TAPPVATTEN [ºC] LÄGENHET 1 LÄGENHET 2 LÄGENHET 3 

VARMVATTENTEMPERATUR  52,6 50,8 55,8 

KALLVATTENTEMPERATUR  12,8 16,5 17,5 

   

 

 

 

4.2.3 Frånluftsflöde 

En väl fungerande ventilation är viktig för luftkvaliteten inomhus. Under besiktningen undersöktes 

samtliga frånluftsventiler, förutom en i klädkammaren/förrådet där det inte var möjligt på grund av 

ventilens utformning och de apparater som användes vid besiktningen. Denna frånluftventil ska dock 

omsätta mellan 2-5 l/s.66 Under besiktningen i området nåddes resultat enligt tabell 5 nedan, med 

frånluftsflöden mellan 0,38- 0,45 l/s. 

 
Tabell 5. Resultat från undersökningen av frånluftsflödet under besiktningen. 

    

FRÅNLUFTSFLÖDE [l/s] LÄGENHET 1 LÄGENHET 2 LÄGENHET 3 
 103m2 94 m2 70m2 

KÖK 6,4 8,9 8,3 
BADRUM 12,1 10,6 17,8 
BADRUM 15,6 17,9 - 

KLÄDKAMMARE (UPPSKATTAT) 5 5 5 
    

FLÖDET l/s/m2 0,38 0,45 0,44 

    
 

 

 

                                                      
66 AB Landskronahem 
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4.3 Resultat enligt miljöklassningsmetoden 

4.3.1 Miljöklassningsmetoden 

Metoden Miljöklassning av byggnader kan kortfattat förklaras som ett system att miljöbedöma byggnader 

utifrån områdena energi, innemiljö och kemiska ämnen. För fastigheter med eget vatten- och 

avloppssystem finns även området särskilda miljökrav. Klassningen görs i fyra nivåer, som bryter ner varje 

område i mindre delar att granska. Dessa är område, aspekt, indikator och klassningskriterier. Som grund 

ligger besiktningar, ritningsunderlag och övrig dokumentation som behövs för att utföra miljöklassningen. 

En enkätundersökning som visar kvaliteter och brister hos byggnaden och dess närmiljö så som de upplevs 

av brukarna används som ett tillägg för att verifiera A-klassen. Enkätsvaren kan ses som en säkerhet för att 

inte byggnader med uppenbara problem ska få för bra resultat. Bedömningen görs efter framtagna 

gränsvärden som betygsätter den aktuella funktionen. Betygen vägs sedan samman från indikator till 

aspekt, därifrån till område och slutligen till ett betyg för hela byggnaden. Klassningskriterierna är A, B, C 

och D, där A avser det bästa betyget, D det sämsta och C är grundkrav.67 Närmare beskrivning om hur 

metoden går till, om aspekterna och de hälso- och miljöskadliga effekter de kan ge upphov till, finns att 

läsa om i bilaga 1; Miljöklassning av byggnader. 

 

Klassningen för kvarteret Nornan görs för områdena energi och innemiljö. Området kemiska ämnen utgår 

eftersom det inte funnits tillgång till byggvarudeklarationer eller liknande. Eftersom kvarteret inte har 

något eget vatten- och avloppssystem behandlas inte heller området särskilda miljökrav. 

 

4.3.2 Energi 

4.3.2.1 Energianvändning 

En byggnad som förbrukar en liten energimängd (kWh/m2) har en god energiprestanda, EP. Kriterierna 

som betygsätter aspekten baseras därför på uppgifter om byggnadens energianvändning. I kvarteret Nornan 

är den viktade energianvändningen är 8788 kWh/år per lägenhet. Att talet har viktats fram beror på att 

några lägenheter i området stått tomma under vissa månader. 68 Genomsnittslägenhetens area är 99m2. 69 

Energianvändningen delat på bostadsarean blir 8788 kWh/99m2 = 89 kWh/m2, vilket alltså är byggnadens 

energiprestanda, EP. Detta innebär klass A för flerbostadshus för aspekten energianvändning, se tabell 

nedan. 

                                                      
67 Boverket, Miljöklassning av byggnader 
68 Sammanställning av el- och vattenanvändning, bilaga 2 
69 Prime Project AB 
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Slutbetyg energianvändning: klass A. 

 

4.3.2.2 Energibehov 

Aspekten behandlar byggnadens förmåga att förhindra oönskade värmetransporter genom byggnadsskalet, 

det vill säga att värme tar sig ut när det är kallt ute och att värme tar sig in när det är varmt ute. För att 

bedöma detta används värmeförlusttalet. I byggnader som har installerat komfortkyla med en effekt på över 

12 kW bedöms även solvärmelasttalet.70 Detta finns dock inte i kvarteret Nornans lägenheter och behandlas 

således inte i klassningen. 

Värmeförlusttal, VFL 

Värmeförlusttalet består av transmissions-, ventilations- och avloppsförluster. Förlusterna har beräknats för 

hus 4a, som består av två etagelägenheter om vardera 103m2.71 

 
Transmissionsförluster, T 
Beräkningen sker enligt T= (Σ U*A+Σ lk * Ψk +Σ χj)*(22-DVUT)/Atemp [W/m2]  
U= Värmegenomgångstal, W/m2K 
A= Arean för byggnadsdelens omslutningsyta mot uppvärmd inneluft (m2). För fönster, dörrar, portar och   
       liknande beräknas A med karmyttermått. 
Atemp= Golvarea mot uppvärmd inneluft (m2) för byggnaden. Bruksarean, BRA, beräknad enligt svensk  
            standard sammanfaller ofta nära Atemp. Detta värde har därför här använts i beräkningen av 
värmeförlusttalet. 
22= antagen innetemperatur, °C 
DVUT= Dimensionerande vinterutetemperatur, °C.72 
 
Hänsyn har i denna rapport inte tagits till köldbryggor och värmegenomgångskoefficienter (lk, Ψk, χj) 

eftersom beräkningsprogram för dessa ganska komplicerade beräkningar inte funnits att tillgå. Dock bör 

köldbryggorna vara mycket små.73 Byggnaderna i området är tämligen lätta och påverkas därför relativt 

                                                      
70 Boverket, Miljöklassning av byggnader 
71 Ritningar, bilaga 7 
72 Boverket, Miljöklassning av byggnader 
73 Ritningar, bilaga 7 
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snabbt med utetemperaturens skiftningar.74 Därför är den dimensionerade utetemperaturen beräknad som 

DVUT24, vilket kan förklaras som att det tar 24 timmar för inomhustemperaturen att påverkas av 

temperaturen utomhus.75 Visserligen är isoleringsstandarden väldigt hög i kvarteret, liksom tätheten, vilket 

innebär att tidskonstant är högre. Beräkningarna har ändå skett utifrån DVUT24 eftersom det ger de sämsta 

förhållandena. Lund är den närmaste orten för klimatdatan. 

BYGGNADSDEL Area, m2 U-värde U*A 

Yttervägg 148,30 0,10 14,83 

Yttertak 126,44 0,08 10,12 

Grund 121,32 0,10 12,13 

Fönster 29,44 0,95 27,97 

Dörrar 12,79 0,80 10,23 

  Σ U*A= 75,27 

UPPVÄRMD YTA (Atemp) =206 m2 76 

DVUT24Lund= -10,8ºC 77 
 

Detta ger att transmissionsförlusterna= 75,27*((22-(-10,8)/206)= 2469 W 

 

Ventilationsförluster, V 
Beräkningen sker enligt V1= ρ*c*f*Atemp*d*(1-η)*(22-DVUT)/Atemp [W/m2] 
ρ*c= luftens volymetriska värmekapacitivitet, ρ·c=1,21 kJ/m3K 
f= uteluftsflödet, liter/sek 
Atemp= Golvarea mot uppvärmd inneluft (m2) för byggnaden. Värdet på BRA har använts i beräkningarna. 
d= andel av tiden då ventilationsaggregatet går, dvs. vid drift året runt är d=1. Vid andra drifttider och luftflöden 
används ett vägt medelvärde. 
η= temperaturverkningsgrad 
22= antagen innetemperatur,°C 
DVUT= Dimensionerande vinterutetemperatur, °C  
 
ρ*c= 1,21 
d= 178 
f= 57 l/s79 
Atemp= 206m2 80 

η= 0,85 81 
DVUT24Lund= -10,8 ºC   
 
Detta ger att ventilationsförlusterna= (1,21*57*206*1*(1-0,85)) *(22-(-10,8))/206)= 788 W  
 

                                                      
74 Ritningar, bilaga 7 
75 Warfvinge 
76 Prime Project AB 
77 Tabell DVUT, bilaga 4 
78 Boverket, Miljöklassning av byggnader 
79 OVK-protokoll, bilaga 3 
80 Ritningar, bilaga 7 
81 AB Landskronahem 
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Avloppsförluster, A 
Beräkningen sker enligt A= ρ*c*v(1-η) *(tut – tin)/Atemp [W/m2] 
ρ*c= vattens volumetriska värmekapacitet = 4,19 MJ/m3,K =1164 Wh/m3K 
v= medelvärde för vattenanvändning per dygn under vintern, m3/h 
tut= genomsnittlig temperatur på utgående avloppsvatten, ºC 
tin= ingående vattentemperatur i januari, ºC 
η= temperaturverkningsgrad vid värmeväxling mellan in- och utgående vatten82 
 
För avloppsförlusterna gjordes beräkningen i ett excelark framtaget för beräkning av värmeförlusttalet.83 I 

det framgår även transmissions- och avloppsförlusterna. Se tabell 6 nedan. 

 
Tabell 6. Beräkning av värmeförlusttalet.  

 
                    Miljöklass= 
Avloppsförlusterna= 1859 W 

Detta innebär att av de totala värmeförlusterna står transmissionsförluster för 48 procent, 

ventilationsförluster för 15 procent och avloppsförluster för 36 procent. 

 

Värmeförlusttalet= Summan av transmissions-, ventilations- och avloppsförluster, delat med bostadsarean 

(T+V+A/Atemp)= (2469+ 788+ 1859)/206= 25 W/m2. För att nå klass A krävs att förlusterna är under 30 

W/m2, se tabell nedan, alltså klaras kraven för klass A. 

 

 
 

Slutbetyg värmeförlusttal: betyg A. 

                                                      
82 Boverket, Miljöklassning av byggnader 
83 Excelark för beräkning av värmeförlusttalet 
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4.3.2.3 Energislag 

Elen i bostäderna levereras från bolaget Stockholm Kraft & Kultur84, som endast använder förnyelsebara 

energikällor som vind- och vattenkraft. Mixen består idag av 99 procent vattenkraft och 1 procent vindkraft 

som är ursprungsmärkt och producerad i Norden. Elen har även Svenska Naturvårdsverkets märkning Bra 

Miljöval, som berättar att den kommer från förnyelsebar energi och att energiproduktionen gör liten 

påverkan på miljön. Bara el som kommer från sol, vind, vatten och biobränsle kan få denna märkning.85 

Den köpta elen används i bostäderna till fastighets- och hushållsel.86 Någon el för uppvärmningen finns 

inte, förutom ett el-batteri som ger extra tillskottsvärme vid behov.87 All elenergi är märkt Bra Miljöval, 

vilket innebär att den högsta kategorin uppnås i klassningen av energislag, se klassningskriterierna nedan. 

 
Slutbetyg energislag: klass A 

 

4.3.3 Innemiljö 

4.3.3.1 Ljudmiljö 

För att kunna bedöma ljudmiljön enligt miljöklassningssystemet krävs att antingen en ljudmätning utförts 

eller att någon som känner bostäderna väl gjort en bedömning. Någon sådan har dock aldrig gjorts i 

kvarteret. Under studiebesöket var min personliga bedömning av ljudmiljön bra. Några större trafikerade 

vägar låg inte i nära anslutning och det var lugnt och tyst i lägenheterna. Min egen bedömning för 

bostäderna blir klass B, som innebär att:  

• med stängda fönster hörs trafikljud enbart när det i övrigt är tyst i rummet. 

• installationsljud hörs mycket svagt om man lyssnar till dem.  

• svagt ljud kan höras vid normal samtalston från angränsande rum, men samtalet kan ej uppfattas.  

• svagt ljud hörs vid flytt av möbler och från personer med hårda klackar ovanför rummet.88 

Enkätresultatet visar också att ljudmiljön är bra. Av de sju parametrar som bedömer ljudförhållandena 

ligger två under gränsvärdet 80 procent nöjda med ljudmiljön i lägenheterna. Detta är indikatorerna ljud 

från ventilationen och stegljud från grannar, se figur 16. Klassningen för indikatorn bestäms dock utifrån 

                                                      
84 AB Landskronahem 
85 Kraft och Kultur 
86 Sammanställning av el- och vattenanvändning, bilaga 2 
87 Energimyndigheten 
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brukarnas uppfattning om ljudförhållandena i stort. Samtliga boende anser att ljudmiljön i stort är 

acceptabel eller bättre, se figur 17, vilket alltså innebär att kriteriet för A-klassen med att 80 procent av 

brukarna ska vara nöjda uppnås.89  

Besväras du av följande ljud i din lägenhet?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ljud utifrån, t ex från trafik, industri eller
människor utomhus

Musik eller röster från grannlägenheter

Stegljud från grannar 

Ekande ljud i trapphus eller korridor

Ljud från ventilationen

Ljud från kranar, rör eller element

Ljud från kyl/frys

Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, sällan eller aldrig

 
Figur16. Resultat från enkätundersökningen, fråga D1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. De boendes åsikter om den totala ljudmiljön. 90 

 

Slutbetyg ljudmiljö: klass A 

                                                                                                                                                                             
88 Boverket, Miljöklassning av byggnader 
89 Miljöklassning av byggnader, bilaga 1 

Hur tycker du att ljudmiljön i stort sett brukar vara i din 
lägenhet?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

Mycket bra
Ganska bra
Acceptabla
Ganska dåliga
Mycket dåliga
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4.3.3.2 Luftkvalitet 

Radon 

Förekomsten av radon är en av indikatorerna för luftkvaliteten i bostäderna. En radonmätning görs över en 

längre tid.91 Någon sådan har inte gjorts i bostäderna tidigare och det har inte heller funnits möjlighet att 

göra en mätning i detta examensarbete. Dock bör radon knappast förekomma, då tidigare undersökningar 

av förekomsten av radon i mark och grundvatten i Landskrona kommun har visat på låga förekomster. 

Området kring Glumslöv klassas som ett lågriskområde för markradon och har heller inga höga radonhalter 

i grundvattenbrunnar.92 Bedömningen blir därför att radonförekomsten är mycket låg i bostäderna, vilket 

ger betyget A i miljöklassningen. 

 

Slutbetyg radon: klass A. 

Ventilation 

Vad gäller ventilationen finns godkänt OVK-protokoll.93 Någon undersökning av CO2-halten har inte gjorts 

i sovrummen94, utan klassningen på ventilationen baseras på frånluftsflödet, det vill säga alternativ 1 i 

klassningssystemet.95 Besiktningen visade frånluftsflöden mellan 0,38-0,45 l/s, se resultat från 

besiktningen, tabell 5. Den 4 april 2007 gjordes en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, i en 

etagelägenhet om 3 ROK och 103m2. Denna lägenhet ingick även i den egna besiktningen, då kallad 

”lägenhet 1”. Det godkända OVK-protokollet visade ett högre frånluftsflöde än vad som erhållits under 

besiktningen. Det uppmätta frånluftsflödet under OVK-besiktningen var 52 l/s. Flödet i klädkammaren är 

inte uppmätt, men antags vara 5 l/s enligt beräkningarna. Detta ger totalt 57 l/s, vilket delat med 

bostadsarean 103 m2 innebär 0,55 l/s/m2. 

 
Tabell 7. Resultat från OVK-besiktning. 96 

      

FRÅNLUFTSFLÖDE  [l/s] BERÄKNAT UPPMÄTT 
KÖK 10 12 

BADRUM 15 17 
BADRUM 15 23 

KLÄDKAMMARE 5 - 

SUMMA= 45 52 
BOSTADSAREA= 103 m2    

      

                                                                                                                                                                             
90 Samtliga svar i enkätundersökningen, bilaga 6 
91 Boverket, Miljöklassning av byggnader 
92 Miljöförvaltningen Landskrona kommun 
93 OVK-protokoll, bilaga 3 
94 AB Landskronahem 
95 Miljöklassning av byggnader, bilaga 1 
96 Se bilaga, OVK-protokoll 
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För att nå klass B krävs att uteluftsflödet motsvarar <0,5 l/s per m2 golvarea. Dock måste uteluftsflödet 

vara <4 l/s per sängplats i sovrum och frånluftsflödet motsvarande <10 l/s i bad, kök och toalettutrymme. 

Dessa mätresultat nåddes inte under besiktningen, men dock under ventilationskontrollen. Eftersom den 

obligatoriska ventilationskontrollen utförs av yrkesmän anses resultaten som visar att flödena uppnåtts vara 

tillförlitliga och bostäderna klarar kraven för klass B. För att även nå klass A krävs att 

enkätundersökningen visar att över 80 procent av de svarande tycker att luftkvaliteten är acceptabel eller 

bättre.97 Resultatet visade att 93,3 procent av de boende anser att luftkvaliteten är det, 98 se figur 18. Detta 

innebär klass A för indikatorn ventilation. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Resultatet av enkätundersökningen, fråga C5. 

Slutbetyg ventilation: klass A. 

Kvävedioxid 

Kvävedioxid, NO2, är en indikator på uteluftskvaliteten och på luftföroreningar från trafiken, som NO2 

existerar tillsammans med. Miljökvalitetsnormerna för NO2 överskrids i regel bara om bostaden ligger 

närmare än 250 m från en trafikled med minst 10 000 fordon per dygn och om gasspis eller annan öppen 

låga förekommer i bostaden. Eftersom bostäderna i Glumslöv varken är belägna nära en trafikerad led eller 

har gasspis eller annan öppen låga, erhålls betyget A i miljöklassningen på denna indikator. 

Slutbetyg koldioxid: klass A 

 

                                                      
97 Boverket, Miljöklassning av byggnader 
98 Samtliga svar i enkätundersökningen, bilaga 6 

Hur tycker du att luftkvaliteten i stort sett brukar vara i din 
lägenhet?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

Mycket bra
Ganska  bra
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Mycket dålig
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4.3.3.3 Fukt 

Fukt på fel ställe kan leda till tillväxt av exempelvis kvalster och mögel och till kemiska emissioner från 

fuktpåverkade material. Dessa faktorer ger i sin tur hälsoeffekter som astma och sjuka-hus-symptom, 

SBS.99 Enkätresultatet visade inte att de boende upplevde problem med lukter, men att flera hade besvär 

med SBS-symptom.100 Klassningen för indikatorn fukt bygger på förekomst av fuktskador. Någon 

fuktbesiktning har inte gjorts sedan tidigare i området. Under enkätundersökningen framkom att en 

lägenhet hade fuktproblem i badrummet med synligt mögel. Dock fanns inte möjlighet att undersöka detta 

under besiktningen i kvarteret eftersom de boende inte var hemma under det tillfället. Detta måste granskas 

närmare för att se om fuktskadorna har med en skadad konstruktion att göra, eller om det är en följd av 

dåligt rengjorda ytor. De boende besväras dock enligt enkäten inte av lukter från fuktskadan, varför 

resultatet blir klass C. 
 

Slutbetyg fukt: klass C 

 

4.3.3.4 Vatten 

Under besiktningen gjordes mätningar av tappvattnet i tre lägenheter. Alla lägenheter visade sig ha en 

tappvarmvattentemperatur som nådde 50°C, eller varmare än 55°C efter att ha spolats under två minuters 

tid. Mätningarna av tappkallvattentemperaturerna visade under 18°C, se resultat av besiktning, tabell 4. 

Värt att notera är att mätvärdena inte är några maximala temperaturer, då mätningarna avbröts efter att 

gränsvärdena nåtts. Högsta betyg nåddes i klassningen. 

 

Slutbetyg vatten: klass A. 

 

4.3.3.5 Termiskt klimat och dagsljus 

Termiskt klimat vinter; transmissionsfaktorn 

För klassningen av transmissionsfaktorn behöver inga beräkningar göras om U-värdet för den glasade 

ytan, Ug, är lägre än 1,4 W/m2K.101 Fönstrens U-värde i kvarteret Nornan är 0,9- 1,0 W/m2K beroende 

på storlek, alltså uppnås betyget B för det termiska klimatet vintertid. Är dessutom minst 80 procent 

nöjda med rumsklimatet vintertid uppnås klass A. Tyvärr visar enkätundersökningen att så inte är 

fallet. Över 20 procent av dem som besvarade enkäten ansåg att temperaturförhållandena i stort under 

vinterhalvåret är ganska eller mycket dåliga, se figur 19.  

                                                      
99 Boverket, Miljöklassning av byggnader 
100 Samtliga svar i enkätundersökningen, bilaga 6 
101 Miljöklassning av byggnader, bilaga 1 
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Hur tycker du att rumstemperaturen brukar vara i din lägenhet 
under...?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

...vinterhalvåret

...sommarhalvåret
Mycket bra

Ganska bra

Acceptabel

Ganska dålig

Mycket dålig

 
Figur 19. De boendes åsikter om rumstemperaturen under sommar- och vinterhalvåret. 

 

Slutbetyg termiskt klimat vinter: klass B 

 

Termiskt klimat sommar; solvärmefaktorn 

Solvärmefaktorn, SVF, beräknas som (Aglas/Agolv)*g-värdet. Det mest solexponerade vistelserummet ska 

klassas. Lägenheterna som är orienterade med stora glaspartier åt söder bör vara de som får in mest 

solvärme. Hus 4a är orienterat på så sätt och mat-/vardagsrummet är det mest utsatta rummet. Med tanke 

på lägenhetens orientering och särskilt de stora glaspartierna åt söder bör detta rum även vara ett av de 

mest utsatta i hela kvarteret. Övervåningen skyddas från inkommande solstrålning av den breda takfoten, 

men på nedervåningen finns inget sådant solskydd. Fönsterarean, Afönster, som vetter mot söder i detta rum 

är 5,95 m2.102 Glasarean motsvarar ungefär 80 procent av fönsterarean103, vilket ger att Aglas= 4,76 m2. 

Golvarean, Agolv, är 27,52 m2 och fönstrens g-värde är 0,34.104 Detta innebär att SVF= (4,76/27,52)*0,34= 

0,059. De två lägenheterna i hus 4a är genomgående norr till söder. Detta innebär att klass C uppnås. 

 

Enkätundersökningen visade också att över 20 procent av de boende tycker att det är rumstemperaturen är 

ganska eller mycket dålig under sommarhalvåret, se figur 19. 

 

Slutresultat termiskt dagsljus sommar: klass C. 

 

 

                                                      
102 Ritningar, se bilaga 7 
103 Boverket, Miljöklassning av byggnader. 
104 Prime Project AB 
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Hur tycker du att sol- och dagsljusförhållandena i stort sett 
brukar vara i din lägenhet?
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Dagsljus 

Dagsljusförhållandena bedöms för ett vistelserum med förhållandevis dålig dagsljusbelysning. Normalt sett 

bedöms ett rum på nedervåningen eftersom mindre ljus vanligen tar sig in dit. Men i kvarteret Nornan är 

fönsterpartierna på nedervåningen stora så att mycket ljus tar sig in och dessutom skuggar den breda 

takfoten fönstren på övervåningen så att mindre dagsljus tar sig in där. Av dessa skäl granskas ett rum på 

övervåningen. Det större sovrummet får bara in dagsljus från ett väderstreck och därför kommer det 

rummet att bedömas i klassningen. För att kunna klassa rummet enligt alternativ 1, får horisont-

avskärmningen vara högst 20º. Takfoten gör dock inte det möjligt eftersom avskärmningen är större än så. 

För alternativ 2 görs en beräkning av dagsljusfaktorn. 

 

Beräkningarna görs utifrån Räkna med dagsljus av Hans Allan Löfberg. Vid beräkningen av dagsljuset 

utgås från en mulen himmel, eftersom dagsljusförhållandena då är som sämst. Kännedom behövs om 

förhållandet mellan fönster och rum, eventuella fönsteravskärmningar, glasets transmissions-

egenskaper och yttre avskärmningar. Till hjälp användes en dagsljusgradskiva, 60˚ mot horisontal-

planet, en plan och en sektion för rummet. Dagsljusfaktorn består av tre komponenter; himmels-, ute- 

samt innereflekterad komponent. Himmelskomponenten beräknades att bli till 2,1 procent efter 

reducering av avskärmningar som fönsterbredd och takfot. Den utereflekterade komponenten 

beräknades till 0,42 procent. Värdet för den innereflekterade komponenten avlästes ur tabell105 till att 

vara 0,7 procent. En summering av ovanstående komponenter ger dagsljusfaktorn. 2,1+ 0,42 + 0,7= 

3,22 procent. Detta ger klass B. Enkätundersökningen visade att samtliga tyckte att dagsljusförhållandena 

i lägenheten var acceptabla eller bättre, se figur 20. Detta ger dagsljusförhållandena klass A. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 20. De boendes åsikter 

om sol- och dagsljus-

förhållandena i stort sett. 
 

Slutresultat dagsljus: klass A 
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4.3.4 Slutresultat av kvarteret Nornans miljöklassning 

Tabell 8. Resultatet av miljöklassningen för kvarteret Nornans byggnader, redovisat i samtliga steg. 

 

 

4.3.5 Förbättringar av miljöklassningsbetyget 

Enligt tabell 8 erhöll området energi klass A och området innemiljö klass B. Detta ger B-klass för 

byggnaden som helhet eftersom det området som klassats sämst sätter betyget för hela byggnaden. 

Aspekternas klass ges som ett medelvärde av indikatorernas betyg, där maximalt hälften får tillhöra en 

klass nivån sämre. Betyg A krävs alltså på minst tre av de fem aspekterna och för resterande krävs betyget 

B för att medelbetyget ska bli A. Tabellen visar att högsta betyg nåddes på samtliga indikatorer inom 

området energi. Dock finns förbättringar att göra för att innemiljön ska bli ännu bättre. Aspekterna fukt 

eller termiskt klimat och dagsljus har bedömts hålla klass C. För att förbättra det betyget behöver 

aspekternas indikatorer ses över. Ingen aspekt får tillhöra klass C för att byggnaden som helhet ska kunna 

A-klassas, men ett B skulle räcka för att hela byggnaden skulle erhålla klass A. 

 

Aspekten fukt erhöll betyget C i klassningen sedan enkäten avslöjat att boende hade fuktproblem med 

mögel i badrummet. Att ta hjälp av en auktoriserad entreprenör för att åtgärda detta enligt branschreglerna 

skulle ge B-klass. För klass A krävs att färre än 10 procent upplever hälso- eller mögelbesvär. 

Enkätundersökningen visade dock att fler än så upplevde några av dessa besvär, varför klass A inte kan 

                                                                                                                                                                             
105 Löfberg 

BYGGNAD OMRÅDEN KLASS ASPEKTER KLASS INDIKATORER KLASS 
              
  ENERGI   ENERGIANVÄNDNING A KÖPT ENERGI A 
    A ENERGIBEHOV A VÄRMEFÖRLUSTTAL A 
          SOLVÄRMELASTTAL - 

      ENERGISLAG A ANDEL AV OLIKA ENERGISLAG A 

B             
  INNEMILJÖ   LJUDMILJÖ A BEDÖMNING ALT. LJUDKLASSNING A 
      LUFTKVALITET   RADONHALT A 
        A VENTILATION A 
     B     KVÄVEDIOXID I INNELUFTEN A 
      TERMISKT KLIMAT   TRANSMISSIONSFAKTOR (vinterfallet) B 
      OCH DAGSLJUS C SOLVÄRMEFAKTOR (sommarfallet) C 
          DAGSLJUS A 
              
      FUKT C FUKTPROBLEM C 

      VATTEN A TAPPVARMVATTENTEMPERATUR- LEGIONELLA A 
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uppnås i dagsläget. Innemiljöförbättringar som leder till minskade hälsobesvär hos de boende behöver 

utföras för att höja klassen till A.  

 

För att aspekten termiskt klimat och dagsljus ska förbättra från C till B krävs att solvärmefaktorn ses över. 

Solvärmefaktorn, som berättar om det termiska klimatet sommartid, fick betyget C i klassningen eftersom 

det visade sig bli för varmt i lägenheterna då. Fönstren mot söder och väster är belagda med ett 

lågemissionsskikt som ska minska mängden instrålad solvärme, men det räcker tydligen inte. Problemet 

med varma lägenheter sommartid visade sig förutom i beräkningarna även i enkätundersökningen; 28,5 

procent tyckte det var för varmt i stort sett. Fönsterpartierna är stora och där kan mycket värme strålas in. 

Takfoten skuggar under vissa tider på året fönstren på enplanshusen samt på tvåplanshusens övervåningar. 

Dock finns inget yttre solskydd för tvåvåningshusens fönster på nedre plan. Det effektivaste sättet att 

stoppa den infallande solstrålningen brukar vara att stoppa den utifrån med hjälp av markiser, som 

placerats en bit ut från fasaden så att de inte samlar upp den stigande, varma luften.106 Utvändiga 

persienner eller solgardiner avskärmar också effektivt107 och är kanske att föredra i kvarteret eftersom 

väggarna ytterst består av cellplast och därmed inte möjliggör markisinfästningar utan att större ingrepp i 

fasaden för att montera reglar att fästa markiserna i.108 Invändiga solskydd reducerar inte 

solvärmeinstrålningen effektivt, om än något.109 Att skärma av den direkta solinstrålningen ytterligare 

skulle minska värmeinläckningen och förhoppningsvis leda till bättre boendeklimat, vilket resulterar i 

bättre betyg såväl i beräkningar som hos de boende. 

 

Åtgärder för att förbättra betyget vore sammanfattningsvis att åtgärda fuktproblemen i det berörda 

badrummet och att göra en insats för att minska värmeinläckningen från den infallande solstrålningen 

sommartid. På så vis skulle området innemiljö A-klassas, vilket även ger hela byggnaden betyget A. 

 

                                                      
106 Byggnadsstyrelsen 
107 Effektiv 
108 Ritningar, bilaga 7 
109 Effektiv 
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4.4 Resultat enligt EcoEffect-metoden 

4.4.1 EcoEffect-metoden 

I denna metod mäts och värderas en fastighets miljöpåverkan under en tänkt livscykel genom ett 30-tal 

parametrar gällande hur människa, miljö och naturresurser påverkas. De områden som granskas är 

energianvändning, materialanvändning, innemiljö, utemiljö och livscykelkostnader, men i denna 

undersökning utgår de två senast nämnda områdena. Bedömningen görs i ett dataprogram, där 

miljöpåverkan beräknas utifrån olika kriterier. Underlaget till bedömningen erhålls via en 

enkätundersökning hos brukarna av byggnaden och via material- och energidata. Resultaten redovisas i 

form av miljöprofiler med staplar som visar storleken på miljöpåverkan inom de olika kategorierna. För att 

förenkla jämförandet mellan olika fastigheter innehåller EcoEffect en metod som väger samman 

informationen till olika miljöbelastningstal. Energi- och materialanvändningen visar belastningstal för 

utsläpp, avfall och förbrukning av naturresurser. Området innemiljö visar belastningstal för ohälsa och 

obehag. Området utemiljö visar belastningstal för ohälsa och obehag, samt brist på biologisk mångfald och 

produktionsförmåga. Ett översiktligt betyg kan även ges, som redovisas som byggnadens 

energieffektivitet.110  

 

I denna rapport gjordes jämförelser mellan kvarteret Nornan och bostadsområdet Lindås. Lindås valdes för 

att det är ett känt referensobjekt som tidigare har undersökts med EcoEffect-metoden och har goda 

referensvärden såväl inom den interna som inom den externa miljöpåverkan. Liksom kvarteret Nornan 

saknar Lindås fast uppvärmningssystem. 

 

En översiktlig jämförelse mellan kvarteret Nornan och bostadsområdet Lindås redovisar 

miljöbedömningen i stort inom områdena energi, material och innemiljö, se figur 21. Bedömningen visar 

att kvarteret Nornan är mycket bättre än Lindås inom området energi vad gäller utsläpp och avfall och lika 

bra vad gäller naturresurser. Vad gäller utsläpp och naturresurser inom området material så är Nornan 

mycket sämre, men lika bra vad gäller avfall som en följd av materialanvändningen. Ohälsan är mycket 

större i Nornan än i Lindås, men lika många känner obehag i de två bostadsområdena. 

                                                      
110 EcoEffect 
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Figur 21. Översiktlig resultatjämförelse mellan kvarteret Nornan och Lindås. 

 
 

4.4.2 Energianvändning 

Kvarteret Nornans energianvändning är viktad till 8788 kWh/lägenhet. Genomsnittslägenheten är 99m2, 

vilket innebär 88,77 kWh/m2. För Lindås är energianvändningen 34272 kWh och jämförelsearean är 

505m2. Detta ger en energianvändning på 67,87 kWh/m2, vilket alltså innebär att Lindås är 

energieffektivare än Nornan. I Glumslöv kommer elen från vind- och vattenkraft som är miljömärkt med 

Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Lindås el kommer från en så kallad Svensk Elmix, som består av en 

blandning av kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och kraftvärme. Nornans val av energikälla innebär en 

mindre miljöpåverkan än för Lindås. Valet av energislag ger Nornan bättre värden, se figur 22 nedan.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 22. Miljöbelastningstal för energianvändningen i kvarteret Nornan och bostadsområdet Lindås 
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Vad staplarna utsläpp, avfall och naturresurser består av kan avläsas i figur 23 nedan. Där framgår att 

elanvändningen i kvarteret Nornan ger upphov till utsläpp som påverkar växthuseffekten, medan Lindås 

elanvändning istället leder till övergödning och förtunning av ozonlagret. Kvarteret Nornans 

energianvändande ger inte upphov till något avfall och förbrukar heller inga naturresurser, eftersom vind- 

och vattenkraft består av ständigt flödande och förnyelsebar energi. I Lindås ger energianvändningen 

upphov till radioaktivt avfall och den gör också ett uttag på naturens resurser.  

 
 

 
Figur 23. Viktad miljöprofil för energianvändningen.  

Jämförelse mellan kvarteret Nornan och Lindås. 

 

4.4.3 Innemiljöfaktorer 

Staplarna i figur 24 visar ett viktat belastningsvärde för många kriterier som gäller innemiljö-faktorerna 

luftkvalitet, termiskt klimat, el-miljö, ljud- och ljusförhållanden. Staplarna för kvarteret Nornan är fyllda 

och de är skrafferade för bostadsområdet Lindås. Figuren visar att innemiljöfaktorerna är bättre än normalt 

både i Nornan och i Lindås. Men staplarna visar också att bostadsområdena skiljer sig åt om hur innemiljön 

upplevs. Nornans staplar visar att luftkvaliteten, el-miljön, ljud- och ljusförhållandena är lägre än 1, vilket 

är bättre än normalt. Det termiska klimatet har fått högre belastningsvärden, men hamnar ändå inom 

gränsen för vad som anses vara normalt. För Lindås hamnar samtliga värden under gränsen för det 

normala. El-miljöförhållandena är där det största problemet 
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Figur 24.  Den bedömda risken för att byggnaden ska ge upphov till de olika hälsoproblemen. 

 

En mer detaljerad bild av kvarteret Nornans innemiljö framgår i figur 25 nedan. Samtliga värden ligger 

under nivå 2, vilket är bättre än normalt. 

 
Figur 25. Belastningsvärdena för innemiljöfaktorerna. 

 

4.4.3.1 Komfort 

Totalomdömet för Lindås finns inte registrerat i EcoEffect. För 

kvarteret Nornan är betyget enligt den gröna stapeln i figur 26 

intill. Stapeln totalomdöme komfort visar en sammanviktning av 

de boendes bedömning av innemiljöfaktorerna. Belastnings-

värdena ligger precis på gränsen 1 för vad som anses vara mycket 

bättre än normalt. 
Figur 26. Totalomdöme komfort i kvarteret Nornan 

Tolkning av belastningsvärdet: 

0= mycket bättre än normalt 

1= bättre än normalt 

2= normalt 

3= sämre än normalt 
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4.4.3.2 Hus och hälsa 

För hus och hälsa visar staplarna den 

bedömda risken för att byggnaderna ska 

ge upphov till de hälsoproblem de 

representerar, se figur 27. Resultatet 

visar att risken att drabbas av allergier 

är mycket större än normalt, men en 

mycket lägre risk än normalt att drabbas 

av ledbesvär, SBS-symptom och sömn- 

svårigheter.  

 

4.4.4 Materialanvändning 

De material som byggnaderna är uppbyggda av ger upphov till en viss miljöbelastning. Materialens 

påverkan har viktats i miljöbelastningstal inom områdena utsläpp, avfall och naturresurser. Kvarteret 

Nornan står för de fyllda staplarna och Lindås för de skrafferade. Figur 28 nedan visar att 

materialanvändningen i Nornan ger 10 gånger så stort utsläpp som Lindås och kräver 12,5 gånger så stora 

naturresurser. I figur 29 redovisas effekterna av utsläpp, avfall och naturresurser i kvarteret Nornan. 

 

 
 

Figur 28. Materialanvändningens miljöbelastningstal för kvarteret Nornan och bostadsområdet Lindås. 

 

Figur 27. Resultatet av kvarteret Nornans bedömda 

risk att drabbas av hälsobesvär enligt ovan. 
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Figur 29. Materialanvändningens effekter på miljön. 

 

4.4.5 Miljöeffektivitet 

I EcoEffect summeras en byggnads påverkan på den yttre och den inre miljön till ett miljöeffektivitets-

värde. Ju bättre innemiljö och mindre belastning på den yttre miljön, desto miljöeffektivare är byggnaden. 

Resultatet för detta baseras på enkätundersökningen och data om exempelvis material- och 

energianvändning. Y-axeln behandlar den inre miljön, som luftkvalitet och ljusförhållanden. X-axeln 

behandlar den yttre miljön, med exempelvis klimatpåverkan på grund av materialval. Ju mer miljöeffektiv 

en byggnad är, desto närmare origo ligger den. Resultatet av kvarteret Nornans miljöeffektivitet visas i den 

röda punkten i figur 30 nedan. Referensbyggnaden Lindås miljöeffektivitet är markerad i grönt. De blå 

punkterna är andra fastigheter som bedömts i EcoEffect-programmet. 
 

 
Figur 30. Miljöeffektiviteten för kvarteret Nornan. 
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5 Diskussion 

Miljöbedömningsmetoder är ett bra verktyg att styra byggbranschen mot att arbeta för ett hållbarare 

samhälle. Med största sannolikhet kommer miljötänkandet att hamna allt mer i fokus i framtiden, med allt 

energieffektivare byggnader och energisnålare användande. De byggnader som uppförs idag ska stå i 50- 

100 år och vi har möjlighet att välja om de ska utgöra en liten eller stor miljöbelastning under den tiden. 

Husen som bildar kvarteret Nornan är ett kliv i rätt riktning mot en hållbar miljö. Det är svårt att med 

dagens teknik bygga mycket bättre för att minska energibehovet för uppvärmning. Miljöklassnings-

metoden visade detta tydligt genom att ge högsta betyg på samtliga indikatorer vad gäller området energi. 

Även området innemiljö fick mycket bra resultat i klassningen, men den visade också att där finns områden 

att förbättra, såväl direkt för de boende i området, som i projekteringen av nya passivhus i det svenska 

klimatet. 

 

Att byggbranschen stimuleras att verka för sundare miljö och klimat är nödvändigt. Alla måste bidra och 

miljöklassningen är ett sätt att få med såväl aktörer inom branschen som enskilda fastighetsägare. Man 

behöver inte ens vara intresserad av miljöfrågorna eftersom det även handlar om pengar att tjäna och då 

tenderar ju även ointressanta frågor att bli betydelsefulla. Att bygga för att minimera energianvändningen 

innebär även stora kostnadsbesparingar i framtiden, eftersom vi kan vara säkra på att energipriserna 

kommer att stiga framöver. 

 

Miljöklassningen för en byggnad kan vara till hjälp för exempelvis husspekulanter som behöver veta husets 

verkliga standard. Genom att de bättre och sämre aspekterna belyses, får spekulanten vetskap om ifall 

affären innebär stora risker för exempelvis allergier, sömnsvårigheter eller höga energikostnader. Det är 

väldigt viktigt att samtliga resultat finns tydligt angivna, för en nackdel med klassningen som jag ser det är 

att sämsta betyg på en indikator ändå kan innebära högsta betyg totalt sett för byggnaden om övriga 

indikatorer är mycket bra. Det är viktigt att få vetskap om effekten av ett dåligt betyg innebär höga 

elräkningar, dåligt dagsljus eller mögelproblem. Hur indikatorerna vägs samman till klasser från 

indikatorer till aspekter, vidare till områden och sedan till en slutgiltig klass för byggnaden som helhet kan 

också diskuteras. Detta eftersom några indikatorer, enligt min mening, är lite viktigare än andra och kanske 

borde ge en större utslagskraft i betygsättningen än de inte lika väsentliga delarna. Att aspekterna också ska 

klassas ser jag som ett onödigt steg. 

  

Viktigt är också att kostnaderna för att klassa sin fastighet hålls på en rimlig nivå. Kan det vara billigt och 

enkelt kommer fler att utnyttja möjligheten att få sin byggnad bedömd och vilja arbeta för förbättringar. 

Dock innebär högsta betyg för några klassningskriterier ganska mycket jobb. Bra är därför att 
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miljöklassningen utformats så att en del indikatorer bygger på uppgifter som ofta redan finns, exempelvis 

OVK-protokoll eller energideklarationer. 

 

Enkätundersökningen som ligger till grund för klassningens högre betyg borde komma närmare sanningen 

vid undersökningar i hyreslägenheter än i bostadsrätter eller villor. När det handlar om den privata 

egendomen skulle jag gissa att man ser blidare på eventuella problem. En fastighetsägare som vill ha gott 

betyg på sin bostad kan påverka klassningen genom att ge toppbetyg i enkätundersökningen, liksom i vissa 

delar av klassningen där fastighetsägaren själv kan utföra bedömningen.  

 
Miljöklassningsenkäten är betydligt enklare än EcoEffect-enkäten, som användes i detta arbete. Den 

innehåller färre frågor, men de som är viktiga för att kunna utföra klassningen. Med en mindre omfattande 

enkät är det möjligt att fler tar sig tid att besvara den och en hög svarsfrekvens är eftertraktad. Samtidigt 

kommer inte upplevelsen av vissa faktorer fram när färre delar undersöks. I detta arbete hade exempelvis 

inte vissa problem uppdagats om den enklare enkäten använts. Dessutom fanns nu underlag för en 

miljöbedömning enligt såväl miljöklassnings- som EcoEffect-metoden. När man jämför kvarteret Nornan 

med Lindås bör man ha i åtanke att Lindås har goda referensvärden såväl inom intern- som extern 

miljöpåverkan. Att kvarteret Nornan uppvisar sämre resultat på några punkter betyder inte dessa är 

katastrofalt dåliga, utan kan ändå vara mycket bra sett till samhället i stort. 

 

Studien av byggnaderna visar enkäternas betydelse för att få reda på de verkliga förhållandena. Exempelvis 

var det genom enkätsvaren som problem med drag uppenbarade sig; i nästan vart tredje hushåll upplevdes 

drag från ventilationsdonen. Anmärkningsvärt var även att 20 procent upplever drag från fönster och intill 

balkong- eller tamburdörrar. Eftersom kvarteret sägs bestå av de tätaste hus som hittills uppmätts i Sverige 

var problem med drag från fönster, golv och dörrar ingenting som förväntades förekomma. Utan enkäterna 

skulle dessa problem knappast ha upptäckts. Eventuellt kan det vara så att draget från fönsterpartierna 

upplevs på grund av att skillnaden i U-värde mellan fönster och vägg är stor och det därför bildas ett 

kallras från fönsterpartierna. Även fast de båda byggnadsdelarnas U-värden är mycket låga, skulle 

fenomenet kunna uppstå på grund av denna skillnad. Hade väggarna varit sämre hade kanske inte problem 

med drag/kallras uppstått. 

 

Enkätundersökningen visade på en överlag bra inomhusmiljö. Det största problemet i bostäderna är 

rumstemperaturen. Eftersom alla uppfattar temperatur och innemiljö på olika sätt, beroende på exempelvis 

ålder, aktivitetsnivå och klädsel är måste det finns möjlighet att reglera temperaturen för att de boende ska 

må bra. Omflyttningen har varit stor i området och det är viktigt att nyinflyttade informeras tydligt så alla 

kan påverka sitt inomhusklimat på bästa sätt genom att exempelvis vädra effektivt och ställa in 

värmeväxlaren så att en större/mindre mängd värme återvinns. 
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Problem med rumstemperaturförhållandena visade sig både i beräkningar och i enkätsvar. Mycket värme 

strålas in sommartid, även fast fönstren belagts med lågemissionsskikt som ska reducera värmestrålningen. 

Eftersom fönsterpartierna är stora kan en stor värmemängd vandra in eller ut genom dem. En enkel lösning 

vore att minska storleken, vilket är att ha i åtanke till nästa projektering av energieffektiva hus. Vintertid 

försvinner mycket värme ut genom de stora glaspartierna, vilket bidrar till att flera av de boende anser att 

det är för kallt. Även om fönstrets U-värde är lågt så är det ändå 9-10 gånger större än väggarnas U-värde. 

Eftersom ytterväggarna ytterst består av putsad cellplast håller inte ytterväggen för montering av markiser 

som skydd mot infallande solstrålning. 

 

För att sänka inomhustemperaturen sommartid hade det varit bra om det funnits möjlighet att stänga av 

värmeväxlaren så att enbart filtrerad uteluft förs in. Det vore även bra om det fanns en ”bortalägeknapp” 

när boende är borta en längre tid så att ventilationsaggregatet inte ventilerar ut så mycket luft. Detta för att 

undvika att värme dräneras när det inte finns någon intern värmealstring. Tvåplanshusens övervåningar har 

en hög rumshöjd och den varma luften stiger uppåt och stannar där istället för att hjälpa till att värma 

lägenheten. Kanske är det inte optimalt att ha högt i tak i hus utan fast uppvärmningssystem? Problemet att 

värmen fastnar vid taket skulle kunna lösas via fläktar som får den varma luften att strömma ner och värma 

resten av lägenheten.  

 

I denna rapport har en- och två-plansvillorna bedömts vara så byggnadstekniskt lika att de analyserats 

gemensamt. Eventuellt skulle värmekomforten kunna tänkas variera på så sätt att mer solvärme strålas in 

genom fönsterpartierna på tvåplansbyggnadernas nedervåningar eftersom det inte finns någon utvändig 

avskärmning. Takfoten skuggar bara fönstren på det övre planet. 

 

Att hela 44 procent upplever besvär med torr luft skulle kunna bero på förvärmningssystemet som hjälper 

till att värma luften. Somliga kan tycka att sådana el-batterin som används i lägenheterna ger upphov till ett 

konstlat inomhusklimat med torr luft. Under övriga kommentarer påtalades en del problem. Att brister 

snarare kommenteras än fördelar är vanligt i enkätundersökningar, eftersom det finns en förhoppning att på 

så sätt få önskemålen/problemen åtgärdade.  

 

Under besiktningen uppmättes lägre frånluftsflöden än förväntat. Tänkbara förklaringar till att för låga 

flöden uppmättes under besiktningen kan vara att filtren då var smutsiga så att luftens motstånd genom 

dem ökade, att det var varmare ute vilket minskade den termiska drivkraften, eller att det blåste mindre, 

vilket kan ha minskat luftomsättningen. 

 

Den öppna planlösningen gör att lukter kan sprida sig lätt. Enkäten visar också att 27 procent besväras av 

lukten av eget matos. Eventuellt bör frånluftsflödet i köket ökas för att ventilera ut matoset effektivare. 

Minst 80 procent var sällan eller aldrig besvärade med luktförhållanden för de övriga faktorerna. 
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Energianvändningen fick högsta betyg i miljöklassningen och mycket bra resultat även i EcoEffect-

metoden. För att ytterligare minska energianvändningen kunde värmeväxlare på avloppssystemen förvärma 

vattnet och solfångare ha installerats på taken för att värma vattnet sommartid.  
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6 Slutsats 

En miljöbedömning av kvarteret Nornans bostäder visar på en överlag mycket god boendemiljö. Metoden 

för Miljöklassning av byggnader gav det näst högsta betyget för byggnaden som helhet och Ecoffect-

metoden visade på en mycket hög miljöeffektivitet. Dock finns några områden som kan förbättras 

ytterligare i bostäderna, vilket framför allt enkätundersökningen visade. Brukarna gav sitt boende gott 

betyg i det stora hela, problemen var få och handlade framför allt om rumstemperaturen som upplevs vara 

för varm sommartid och för kall vintertid. Att många boende har fått allergier sedan de flyttade in i 

bostäderna kan tyda på brister i inomhusklimatet. Området energi fick högsta betyg på samtliga indikatorer 

i Miljöklassningsmetoden och även EcoEffect gav energianvändningen i kvarteret ett väldigt bra omdöme. 

Miljöbedömningsmetoderna som användes i denna rapport gav likvärdiga resultat och visade sig vara bra 

instrument att använda för att göra en helhetsbedömning av byggnadernas miljöbelastning. 
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7 Felkällor och källkritik 

Resultatet i rapporten kan ha påverkats av flera eventuella felkällor. Missförstånd kan ha skett när de 

boende fyllde i enkäterna och frågorna kan möjligtvis ha tolkats något olika. Den låga svarsfrekvensen gör 

också att resultatet kan vara något missvisande, eftersom särskilda åsikter ger stort utslag. Ytterligare en 

felkälla kan vara att de boende svarar vad de förväntas svara istället för vad de verkligen tycker. Tidspress 

när enkäten besvarades kan också ses som en felkälla. Fel mätvärden kan även ha erhållits vid 

besiktningen, på grund av felavläsningar och eventuellt felkalibrerade mätinstrument. Dålig förkunskap av 

EcoEffect-programmet kan ha inneburit missuppfattningar och felbedömningar. Felaktiga uppgifter kan 

även ha registrerats om Lindås, som fungerat som referensobjekt i EcoEffecten. Litteratur som inte 

uppdaterats löpande och därmed inte innehåller de allra senaste rönen kan ha använts. Uppgifter från 

enskilda företag eller organisationer som inte är oberoende kan vara färgade. Missförstånd i kontakten med 

olika personer under arbetets gång, räknefel och felavläsningar från ritningar är möjliga fel som kan ha 

uppstått under arbetets gång. 
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8 Förslag till framtida studier 

Mer djupgående studier kan göras inom olika områden, exempelvis för att närmare hitta orsakerna till 

upplevda besvär och ge förslag till hur problem lämpligast bör åtgärdas. Området kemiska ämnen som 

ingår i miljöklassningsmetoden har inte behandlats för kvarteret Nornan i denna rapport. Underlaget som 

arbetats fram i detta arbete kan användas för djupare jämförelser med andra bostäder. 
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10  Bilagor 

10.1 Bilaga 1. Miljöklassning av byggnader 

Vid FN-konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 diskuterades vägar mot en hållbar 

utveckling. Handlingsprogrammet Agenda 21 antogs, med målet att nå en hållbar utveckling på jorden. 

Länderna enades också om att varje land bör ta fram en nationell strategi och Sveriges riksdag införde 

därför 16 nationella miljökvalitetsmål för att nå ett hållbart samhälle. God Bebyggd Miljö är ett av dessa 

mål, som innebär att den bebyggda miljön ska vara hälsosam och medverka till en god miljö både regionalt 

och globalt sett. Bygg- och fastighetssektorn står för grovt räknat halva miljöbelastningen i samhället i 

Sverige, med 40 procent av den totala energianvändningen. Miljöförbättringar inom sektorn skulle därför 

bidra stort till att nå det hållbara samhället.111 För att uppnå målen måste byggnaderna planeras och 

utformas på ett miljöanpassat sätt och hushålla med mark, vatten och andra resurser. Det krävs god 

kunskap och planering vid byggandet av nya bostäder och bostadsområden. Ett miljöklassningssystem av 

byggnader har nyligen tagits fram som en hjälp att nå målen; Miljöklassning av byggnader. 

 

10.1.1 Användningsområden 

Det övergripande syftet med att miljöklassa byggnader är att bidra till en hållbar bygg- och 

fastighetssektor. Klassningen kan ses som ett starkt incitament för hela byggbranschen att arbeta för en mer 

miljöanpassad och hälsoinriktad miljö att leva i. De som lever och arbetar i byggnaderna ska må bra, 

samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minskar. Exempelvis kan byggherrar använda klassningen för att 

projektera miljövänligare byggnader med hög miljöklass och låga driftkostnader och fastighetsägare till att 

spara energi, värna om sina hyresgästers hälsa och visa fastighetens status. Dessutom kan klassningen 

jämföra byggnader och analysera deras inomhusklimat och hälsoförhållanden. Miljöklassningen är frivillig 

och berör områdena energi, inomhusmiljö och kemiska ämnen och beskriver hur energieffektiv, frisk och 

miljöanpassad en byggnad är.112 För byggnader med eget vatten- och avloppssystem finns även området 

särskilda miljökrav.113  

 

                                                      
111 Bygga-Bo-Dialogen. Klassning av bostäder och lokaler- energi, miljö och hälsa. 
112 Byggabodialogen 
113 Miljöklassning av byggnader 
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10.1.2 Bakgrund 

Arbetet med att ta fram miljöklassningssystemet har letts av forskare vid KTH, Chalmers och Högskolan i 

Gävle. En projektgrupp med 27 företag har deltagit aktivt i utvecklingsarbetet. Systemet är främst utvecklat 

för befintliga byggnader som varit i bruk under minst ett år så att de tekniska systemen är intrimmade, det 

är ju byggnadens faktiska funktion som är intressant. Men miljöklassningen kan även användas vid 

projekteringen av nya bostäder så att en viss klass uppnås. 

 

10.1.3 Klassningssystemets uppbyggnad 

Klassningen görs i fyra nivåer: område, aspekt, indikator och klassningskriterier.114  Problemen inom ett 

område bedöms utifrån olika aspekter och mäts med hjälp av indikatorer, som är uppbyggda av 

klassningskriterier. Kriterierna består av gränsvärden som bestämmer egenskapens klass. 

Klassningskriterierna är A, B, C och D, där A avser det bästa betyget och D det sämsta.115 
 

A- mycket bra 

B- bra 

C- grundkrav 

D- lägre än grundkrav 116 
 

Mellan var och en av de fyra nivåerna görs en värdering, som slutligen resulterar i ett resultat för hela 

byggnaden. Bedömningen sker i första steget från indikator till aspekt, sedan från aspekt till områden och 

därifrån till en övergripande klass för hela byggnaden. I det första steget avgör den sämsta indikatorn nivån 

för aspekten. För att sedan avgöra områdets klass görs ett slags medelvärde; högst hälften av aspekterna får 

tillhöra en lägre klass än vad som blir områdets klassning. För att i sista steget bedöma byggnaden avgör 

resultatet från det sämsta området byggnadens klass. Resultaten i alla led ska finnas redovisade när 

byggnadens klassning presenteras, både de positiva och de negativa egenskaperna ska framgå. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 31. En illustration av klassningssystemets uppbyggnad.  

                                                      
114 Bygga-Bo-Dialogen. Broschyr Miljöklassning av byggnader 
115 Miljöklassning av byggnader 
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Energi 

Området energi belyser tre energiaspekter och fyra indikatorer. 

Aspekterna är: 

• energianvändning baserad på köpt energi 
• Energibehov utifrån byggnadens fysiska utformning och värmeåtervinning 
• Energislag baserat på andelar av använda energislag 
 

Innemiljö 

Inom området innemiljö behandlas de viktigaste hälsoproblemen som kan relateras till innemiljön. Fem 

aspekter bedöms: 

• Ljudmiljö baserad på bedömning alternativt ljudklassning 
• Luftkvalitet utifrån radonhalt, ventilation och kväveoxid i inneluften 
• Termiskt klimat och dagsljus baserat på transmissionsfaktor, solvärmefaktor och dagsljus 
• Fukt baserat på fuktproblem 
• Vatten utifrån risk för förekomst av legionella, vilket baseras på tappvarmvattentemperatur 
 

Kemiska ämnen 

Inom området kemiska ämnen behandlas tre aspekter angående de kemiska ämnen som finns i byggnaden. 

• Förekomst av särskilt skadliga ämnen baserat på inventering 
• Dokumentation av byggvaror och kemiska ämnen 
• Utfasning av särskilt farliga ämnen baserat på dokumentation 
 

Särskilda miljökrav 

Två aspekter är viktiga för byggnader med eget vatten- och avloppssystem: 

• Små avloppsanläggningar med hög reduktion av övergödande ämnen 
• God dricksvattenkvalitet baserat på analys av tappvattnet från egen brunn117 
 

10.1.4 Energi 

10.1.4.1 Energianvändning 

Vad gäller energianvändningen är inte den i sig något problem, utan problematiken handlar om utarmning 

av energikällor, risker vid hantering, samt om utsläpp vid utvinning, förädling och hantering. En minskning 

av energianvändningen är alltid positiv oavsett vilket energislaget är, eftersom den mängd energi som går 

åt till att värma ett ur energisynpunkt oeffektivt hus skulle kunna räcka till att värma flera effektiva 

byggnader. Att välja energislag som minskar miljöbelastningen och som minimerar uttaget av ändliga 

resurser belönas i klassningen. 

                                                                                                                                                                             
116 Bygga-Bo-Dialogen. Broschyr Miljöklassning av byggnader 
117 Boverket, Miljöklassning av byggnader 
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I befintliga byggnader mäts mängden köpt energi, relaterat till var byggnaden finns belägen, dess storlek 

och användningsområden. Klassningen kan också göras oberoende av brukandet genom att uppskatta 

energibehovet utifrån exempelvis utformningen och installationerna. Om samma förhållanden för 

innetemperatur, varmvatten- och elanvändning antas kan olika slags byggnader jämföras. En nackdel med 

det är att de faktiska förhållandena inte mäts, som otätheter och dåligt injusterat värmesystem. Eftersom det 

finns för- och nackdelar både vid användandet av uppskattad och verklig energianvändning sker 

klassningen utifrån båda metoderna. Dessa kompletterar varandra och ger tillsammans en grund för en 

rättvisare klassning. 

 

Aspekten beskriver byggnadens energiprestanda, EP,118 som är den energimängd som används för att klara 

ett normalt bruk av byggnaden under ett års tid.119 Kriterierna tas fram utifrån årlig energistatistik för olika 

byggnadstyper. 

 
 

10.1.4.2 Energibehov 

Aspekten bedöms utifrån byggnadens energi- och effektbehov och eventuell värmeåtervinning. För nyare 

byggnader finns ofta energibalansberäkningar som kan användas för klassningen. Det är byggnadens 

förmåga att förhindra oönskad värmetransport genom byggnadsskalet som studeras; det vill säga både att 

värme försvinner ut när det är kallt ute och att värme tar sig in när det är varmt ute. Det finns både ett 

sommar- och ett vinterfall att beräkna och schablonvärden finns som hjälp. Aspekten har två indikatorer: 

värmeförlust- och solvärmelasttalet. 

 

Värmeförlusttalet 

Värmeförlusterna från en byggnad sker framför allt via transmissionsförluster genom byggnadsskalet, via 

ventilation och via avloppsvattnet. Förlusternas storlek kan beräknas utifrån installationer, byggnadsteknik 

                                                      
118 Miljöklassning av byggnader 
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och byggnadens storlek, eller från data av registrerad inne- och utetemperatur samt utnyttjad värmeeffekt. 

När värmeförlusttalet beräknas antas innetemperaturen vara 22°C. För att kunna beräkna värmeförlusttalet 

behövs information om uppvärmd area och takhöjd, ytterväggars, fönsters och ytterdörrars areor, samt 

areor för vindsbjälklag och bottenplatta. Har man kända U-värden bör dessa användas, annars finns 

schablonvärden. Dessutom behövs information om eventuell värmeåtervinning för frånluften och avloppet. 

 

Eftersom byggnader belägna i kallare klimat kräver mer värmeenergi och –effekt än likadana byggnader i 

varmare klimat, uppmuntrar miljöklassningen att bygga energieffektivare där det är kallare. Därför används 

värmeförlusterna vid dimensionerande utetemperatur vintertid, DVUT 120 per tempererad golvarea som 

grund för klassningen.121 

 

Solvärmelasttalet 

Solvärmelasttalet beskrivs som det maximala solvärmetillskottet i byggnaden per fasad och beräknas 

endast för byggnader som har installerat komfortkyla med en kyleffekt större än 12 kW. Beräkningarna 

sker utifrån mängden glasarea i förhållande till fasadarea och fönstrens värmegenomsläpplighet: 

(Aglas/Afasad)max. Solfaktorn: g-värdet, anger mängden infallande strålning som tillförs byggnaden i form av 

värme, som i sin tur ger upphov till ett kylbehov. Beräkningen sker efter den solbelastade fasad i riktning 

öst-syd-väst som har störst glasandel. Klassningen uppmuntrar ett val av bättre fönster och en effektiv yttre 

solavskärmning så att en mindre värmemängd tar sig in i byggnaden, för att på så vis minska användningen 

av komfortkylan. 

 

Solinstrålningen mot fasader är ungefär 800 W/m2 i hela Sverige. Formeln att beräkna solvärmelasttalet 

blir slutligen = 800*g-värdet*(Aglas/Afasad)max [W/m2] 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                             
119 BBR 
120 Miljöklassning av byggnader 
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10.1.4.3 Energislag 

All energianvändning ger en miljöpåverkan, men hur stor och vilken slags miljöpåverkan energislagen ger 

upphov till varierar. Aspekten energislag gynnar en minskning av användningen av icke förnyelsebara 

energikällor till förmån för förnyelsebara.122 Ett av Bygga-bo-dialogens mål är att ”senast år 2015 erhålls 

mer än hälften av energibehovet över året från förnyelsebara energikällor”.123 Ett av delmålen för det 

nationella miljökvalitetsmålet God Bebyggd Miljö lyder: ”Till år 2020 skall beroendet av fossila bränslen 

för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi ökar 

kontinuerligt.” 124  

 

Flödande förnyelsebar energi som vind- och vattenkraft fylls ständigt på, ger inget avfall under driften och 

kan inte tömmas. Därför anses dessa energislag vara lämpligare än exempelvis skogsråvara, som ständigt 

återbildas men som ger avfall och utsläpp samt kan bli en bristvara om man tar ut mer än naturen klarar av 

att återbilda. Dock kan även vind- och vattensystem göra ingrepp på och störa människor och ekosystem. 

All energianvändning ligger till grund för andelen energislag, det vill säga även hushålls- och 

verksamhetsel. 

 

För att göra en enkel klassning inordnas energislagen i fyra kategorier: 

1. Sol, miljömärkt vatten- & vindkraft som uppfyller kraven för miljömärkning enligt 

Naturskyddsföreningens gällande krav för Bra Miljöval. Hit räknas även industriell spillvärme som 

annars skulle gå förlorad 
 

2. Miljöanpassad biobränsleeldning; det vill säga eldning i värme- och kärnkraftverk samt mindre 

pannor som uppfyller kraven för miljömärkning enlig Nordisk Miljömärkning. Även övrig 

flödande energi, ex vattenkraft, som inte klarar kraven för Bra Miljöval. 
 

3. Övrig biobränsleeldning 
 

4. Ej förnyelsebar energi 

 

 

                                                      
122 Miljöklassning av byggnader 
123 Bygga-Bo-Dialogen 
124 Miljömål 15 
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10.1.5 Innemiljö 

Aspekterna som beskriver en byggnads innemiljö är: 

• ljudmiljö 
• luftkvalitet 
• termiskt klimat och dagsljus 
• fukt 
• vatten 
 

Genom att dela ut innemiljöenkäter till de boende erhålls svar på hur innemiljön upplevs. För de som bor i 

byggnaderna är ju just innemiljöförhållandena de mest intressanta. I vissa fall kan underlag som redan 

finns utnyttjas, exempelvis OVK-protokoll, beräkningar/mätningar av ljudförhållanden, 

energideklarationer, fuktskadeutredningar eller radonmätningar. Klassningen görs för byggnaden som 

helhet och inte för enskilda delar eller utrymmen, men vistelseutrymmena utgör underlaget. 

 

10.1.5.1 Enkät 

En brukarenkät är ett bra sätt att verifiera hur brukarna upplever innemiljön och genom den kan 

information om de faktiska förhållandena i byggnaden erhållas, exempelvis kan besvär och en källa till 

dessa upptäckas. Viktigt är att enkäten är validerad och har detaljerade frågor om innemiljön. I 

miljöklassningssystemet används inte enkäten som underlag för klassningen utan som tillägg för att 

verifiera A-klassen. Den är snarare en säkerhet för att klassningen inte ger byggnader med uppenbara 

problem för bra resultat. I denna undersökning användes EcoEffect-enkäten, men en enklare enkät finns 

som tillhör miljöklassningen. En tumregel i Sverige är att minst 80 procent av brukarna ska vara nöjda för 

att innemiljöförhållandena ska vara acceptabla. Minst 90 procent av brukarna ska anse att besvärsfrågorna 

(SBS, allergi, mögel) inte beror på eller förvärras i den aktuella byggnaden. Att färre tillåts vara besvärade 

i dessa frågor beror på att problem förekommer mer sällan. Besvärsfrågorna är kopplade till aspekten fukt. 

Hushållets medlemmar bör besvara enkäten gemensamt. För A-klass krävs att förhållandena är ”bra” eller 

”mycket bra, för besvärsfrågorna att besvären upplevs ”sällan eller aldrig”. 

 

10.1.5.2 Ljudmiljö 

Buller är oönskat ljud som påverkar människan på olika sätt beroende på typ av buller, styrka, frekvens och 

variation, samt tid på dygnet. Reaktionen beror på i vilken situation vi blir utsatta.125 Trafik, installationer 

och ljud från grannar är den vanligaste orsaken till buller i en byggnad.126 Det är också den miljöstörning 

som berör flest människor i Sverige. Enligt en nationell miljöhälsoenkät (NMHE 99) som socialstyrelsen 

                                                      
125 Socialstyrelsen 
126 Hult och Malmqvist 
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utförde år 1999 besväras 800 000 personer mellan 19-81 år av buller i sin bostad minst en gång per vecka. 

Störst är problemet nära stora trafikleder.127 

 

Sömnstörningar är ett av de svåraste ljudproblemen, som i sin 

tur kan ge upphov till kommunikationsstörningar, stress, 

irritation och sämre inlärnings- och koncentrationsförmåga. 

För vuxna som bullerexponeras mycket finns ökad risk för 

blodtryckssjukdomar och hjärtproblem.128 Mycket höga 

ljudnivåer kan orsaka hörselnedsättningar, öronsusningar och 

ljudförvrängningar.  

 

Undersökningar i svenska skolor och förskolor har påvisat ett 

samband mellan buller och barns förmåga till inlärning. Ju 

mer långvarig och kraftig exponering, desto större blir 

skadeeffekten.129 Även om buller inte är direkt livshotande 

betyder det mycket för hälsan och möjligheten till god 

livskvalitet.130 Ljudtrycksnivån mäts i enheten dB. För att 

efterlikna människans hörsel brukar vägningsfilter användas, 

det vanligaste förekommande är A-filtret, vilket alltså 

resulterar i en viss ljudnivå i dB(A).131 

 

Gällande riktvärden som inte får överstigas för buller:  

• 30 dB(A) ekvivalentnivå per dygn inomhus 

• 45 dB(A) maximalnivå per natt inomhus 

• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad 

• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 132 

 

Ljudklassningen görs för de utrymmen som är mest utsatta för buller/ljud. ex. den mest trafikexponerade 

fasaden. Mätningen eller bedömningen görs inte under någon speciell tidpunkt, utan är en 

helhetsbedömning. För att få A-nivå på klassningen av ljudmiljön krävs att en brukarenkätundersökning 

genomförts med gott resultat. Ljudmiljön kan även bedömas av någon som känner byggnaden väl, 

tillsammans med en brukarrepresentant. För friköpta småhus kan ägaren själv göra bedömningen.  

                                                      
127 Miljömål, Besvär av trafikbuller 
128 Hult och Malmqvist 
129 Socialstyrelsen 
130 Miljömål, God bebyggd miljö 
131 Wikipedia  
132 Miljömål 

Figur 32. Den regionala fördelningen av 

vuxna (18-81 år) som kände sig 

besvärade av trafikbuller (från väg-, tåg-

flygtrafik) minst en gång i veckan  i 

närheten av sin bostad. 
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133 

10.1.5.3 Luftkvalitet 

Vi vistas inomhus 90 procent av tiden och 75 procent av den tiden i våra hem.134 Luftkvaliteten inomhus är 

därför viktig för hälsan och välbefinnandet. Framför allt beror den på luftens föroreningshalt, men även på 

temperatur och relativ fuktighet. För allergiker är halten av allergener i luften som pollen och kvalster 

betydande för hälsan.135 

 
En del av föroreningarna alstras inomhus via verksamheten eller via emissioner från byggnadsmaterial, 

andra tillförs utifrån via ventilationssystem, vädring och läckage. Den förorenade luften som kommer 

utifrån kan bestå av gaser och partiklar från exempelvis trafik eller förbränningsanläggningar. För att 

minska dessa föroreningar bör byggnadens placering och täthet tänkas över på projekteringsstadiet, liksom 

luftintagens placering, ventilationssystemens utformning. Sedan är det viktigt att sköta underhållet av 

ventilationskanaler, luftbehandling och filter. En flexibel byggnad är att föredra för att motverka 

föroreningar som alstras i och med verksamhet, eftersom verksamheter ofta förändras. Rumsindelning och 

utformning av ventilationssystemet påverkar spridningen av föroreningarna. En lättstädad byggnad är en 

fördel. Även byggnadsmaterial avger föroreningar. En vanlig och farlig förorening är radon, som kommer 

från blåbetong, samt formaldehyd som kommer från spånskivor. 

                                                      
133 Miljöklassning av byggnader 
134 Håll Sverige Rent 
135 Hult och Malmqvist 
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Via ventilationen ska förorenad luft föras bort och ren luft föras in, helst till människornas andningszon. En 

fungerande och bra ventilation är en betydelsefull faktor för luftkvaliteten och kan även bidra till en sänkt 

radonhalt inomhus.136 

Radonhalt  

Radon finns naturligt i mark och grundvatten.137 Närmare 400 000 bostäder i Sverige har för höga halter av 

radon i inomhusluften och varje år dör 400- 900 svenskar i lungcancer som en följd av att ha andats in 

radonhaltig luft. Radon är en osynlig, luktfri, smaklös och radioaktiv ädelgas, som bildas när grundämnet 

radium sönderfaller och vars partiklar kan fastna i luftvägarna för att där avge strålning som skadar celler i 

luftvägar och lungor.138 I Sverige får varje år ca 2700 personer lungcancer, de flesta som en följd av 

rökning, men den näst största orsaken är radon. En kombination av rökning och radonexponering ökar 

risken att drabbas.139 Den radon som finns i bostäder kommer från antingen marken, byggnadsmaterial eller 

från hushållsvattnet och mätningar måste göras för att upptäcka förekomsten.140 Mätningen bör ske under 

en period av minst två månader, gärna tre, och mellan oktober och april. Under sommaren står huset ofta 

öppet och vädras mer och då erhålls felaktiga mätvärden.141  

 

Den vanligaste radonkällan är marken. Gasen tar sig in via otätheter och särskilt om det råder undertryck i 

byggnaderna. Särskilt stor risk löper hus på högre höjder på grund av det ökade lufttrycket, samt hus på 

grusåsar eftersom den marken innehåller mycket luft. Höga halter av radon i kommunalt hushållsvatten är 

väldigt ovanligt, men risken är desto större för bergborrade brunnar eller kallkällor.142 Radonet avges till 

luften när det används vid exempelvis diskning och tvättning samt vid dryck, dock är risken att dricka 

radonhaltigt vatten liten eftersom man andas ut det mesta.143 

 

Socialstyrelsens riktvärde är ett gränsvärde på 200 Bq/m3 för radon i inomhusluft i bostäder. För radon i 

dricksvattnet anses det vara otjänligt vid 1000 Bq/l om det kommer från egen brunn eller annan mindre 

anläggning. För kommunalt vatten har Livsmedelsverket föreskrifter om ett gränsvärde på 100 Bq/l för 

tjänligt vatten.144  

 
                                                      
136 Miljöklassning av byggnader 
137 Miljömål, God bebyggd miljö 
138 Boverket: Radonguiden  
139 Miljömål, God bebyggd miljö 
140 Boverket: Radonguiden 
141 Vi i villa 
142 Miljömål, God bebyggd miljö 
143 Boverket, Radonguiden 
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Ventilation 

Minimiflödet för svenska bostäder har sedan 1940-talet varit 0,5 oms/h. Vid en takhöjd på 2,5m innebär 

detta flöde 0,35 l/s/m2.145 Det är viktigt att ventilationssystemen dimensioneras och installeras korrekt, 

liksom att underhållet sköts väl.146 Eftersom innemiljön varit dålig i många bostäder, skolor och andra 

lokaler infördes år 1991 lagen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK).147 Lagen innebär att 

fastighetsägaren måste kontrollera ventilationen med jämna intervall. Småhus är undantagna detta lagkrav, 

förutom vid nybyggnationer med FT-ventilation, där en ventilationskontroll måste göras då byggnaden ska 

tas i drift. Generellt sett fungerar dock ventilationssystemen fortfarande dåligt; två av tre system 

underkänns vid besiktningarna.148 

 

Vid miljöklassningen av byggnader kan ett godkänt OVK-protokoll användas, men för att erhålla högre 

klasser ställs även krav på uteluftsflödet och (i förekommande fall) frånluftsflödet. Ett annat alternativ är 

att mäta CO2-halten i sovrummen nattetid. 

149 

Kvävedioxid i inneluften 

Kvävedioxid, NO2, är en bra indikator på uteluftskvaliteten och på trafikrelaterade luftföroreningar som 

NO2 existerar tillsammans med. De höga halterna i tätorterna kan förvärra situationen för personer med 

astma eller lungproblem. I naturen orsakar nedfallet försurning och övergödning och är en nyckelfaktor för 

bildandet av marknära ozon.150 NO2-nivåerna är i regel bara något lägre inomhus än utomhus, men 

överskrids i princip bara nära trafikerade vägar eller om öppen låga, exempelvis gasspis, förekommer i 

byggnaden. Därför erhålls klass A på denna indikator om så inte är fallet. Med trafikerat läge menas att 

byggnaden ligger utanför ett tätbebyggt område och/eller har mer än 250 m till en trafikled där minst 

                                                                                                                                                                             
144 Socialstyrelsen 
145 Warfvinge 
146 Miljömål, God bebyggd miljö 
147 Regeringens förordning 1991:1273 
148 Miljömål, God bebyggd miljö 
149 Miljöklassning av byggnader 
150 Miljömål, Kvävedioxid i luft. 
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10 000 fordon transporteras varje dygn. Om klass A inte direkt kan klassas, måste mätningar av NO2-

nivåerna göras, under minst 2 veckor för bostäder. Minst ett utsatt vistelseutrymme ska mätas.  

151 

10.1.5.4 Fukt 

Fukt på fel ställe kan leda till tillväxt av exempelvis kvalster och mögel och till kemiska emissioner från 

fuktpåverkade material. Dessa faktorer ger i sin tur hälsoeffekter som astma och sjuka-hus-symptom, 

SBS.152 SBS är ett samlingsnamn på symptom som hänger samman med en bristande innemiljö i 

byggnader. Men symptomen är vanliga och det är därför först när många människor i samma byggnad 

upplever dem som det finns anledning att misstänka att det har med brister i innemiljön att göra. De 

drabbade upplever symptomen först efter en tids vistelse i byggnaden och blir sämre när de vistas i 

byggnaden. Symptomen avtar vid en längre vistelse någon annanstans. Typiska symptom är irritation i 

ögon, näsa, hals, torra slemhinnor och torr hud, hudrodnad, mental trötthet, huvudvärk, heshet, andfåddhet, 

klåda, illamående och yrsel. 7 procent av Sveriges befolkning upplever att de har minst ett SBS-symptom 

som kan kopplas till bostadens innemiljö.153 

 

Som underlag för klassningen används resultat från en fuktbesiktning som gjorts inom de närmaste tre 

åren. Vistelseutrymmen, grunden och taket kontrolleras. För C-nivå kan fastighetsägaren själv utföra 

besiktningen. För A- och B-nivå krävs att den gjorts av en utbildad, för att få A-klass krävs även bra 

resultat på enkätundersökningen.154 
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10.1.5.5  Termiskt klimat och dagsljus 

Med termiskt klimat menas en upplevelse av värmen/kylan inomhus. Upplevelsen är personlig och beror 

på en kombination av dels aktivitet och klädsel men också på lufttemperatur, lufthastighet, omgivande 

ytors temperatur och luftfuktighet. Även golvets temperatur och den vertikala temperaturgradienten kan ha 

betydelse. God termisk komfort är ett tillstånd då människor är nöjda med den termiska omgivningen.155 

Det termiska klimatet bedöms både sommar- och vintertid i miljöklassningen.156 De vanliga orsakerna till 

en för låg operativ temperatur beror på byggnadens värmeisolering och täthet, hur värmeinstallationerna 

utförts, samt vilka fönster som valts och deras storlek i förhållande till rummet. De största anledningarna 

till en för hög operativ temperatur är solinstrålning genom fönster och intern värmealstring. Eftersom 

upplevelsen av det termiska klimatet är personlig och därmed bedöms olika från person till person finns 

inga generella tal eller gränsvärden för faktorerna, utan de samlade åsikterna avgör. I klassningen ska det 

mest utsatta vistelserummet mätas; det vill säga det kallaste och det varmaste. 

Termiskt klimat vinter 

I vinterfallet behöver inga beräkningar göras om fönstren har ett U-värde under 1,4W/m2K eftersom risken 

är liten då för besvärande, låga strålningstemperaturer på innerytan. Inga beräkningar behöver heller göras 

om ytterväggens U-värde är minst 0,3 W/m2K, fönstrens U-värde är lägre än 2,0 W/m2K, det finns 

värmekällor under fönstren och fönsterarean är mindre än 25 procent av fasadarean. Uppfylls alla dessa 

villkor erhålls B-nivå. Är dessutom minst 80 % nöjda med rumsklimatet vintertid nås klass A. Om 

villkoren inte kan uppfyllas görs en mätning eller beräkning av antingen transmissionsfaktorn, TF, eller 

den operativa temperaturen. TF beräknas utifrån fönster- och golvarea samt fönstrets U-värde. TF= 

(Afönster/Agolv)*Ufönster. 
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Termiskt klimat sommar 

För att beräkna det termiska klimatet sommartid kan antingen solvärmefaktorn, SVF, eller den operativa 

temperaturen beräknas. Solvärmefaktorn beräknas utifrån fönsterglasets- och golvets area samt fönstrets 

solfaktor, g-värdet, inklusive solavskärmning (persienn eller markis). SVF= (Aglas/Agolv)*g. Den operativa 

temperaturen beräknas i juli månad i en punkt belägen 1m från mitten av det största fönstret. För bostäder 

görs mätningen i tomma lokaler. 
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Dagsljus 

Sol- och dagsljus är viktigt för hälsan och välbefinnandet 157 och påverkar bland annat vår dygnsrytm och 

arbetskapacitet. Ett väl utnyttjat dagsljus betyder dessutom att mycket el till belysning kan sparas.158 Men 

för mycket solljus kan innebära höga temperaturer och bländning.159 En viktig anledning till att dagsljus 

finns med som indikator är att inte ljusförhållandena ska bli dåliga i byggnader där man strävar efter att 

minska uppvärmningsenergin; med andra ord att fönstren blir för små i djupa byggnader. 

Dagsljusmätningarna är standardiserade. Det som beräknas är en kombination av omgivande ytors 

reflektionsförmåga, himlens ljushet, himmelsavskärmningen och fönstrens ljusgenomsläpplighet, vilket 

resulterar i en dagsljusfaktor som beskriver förhållandet mellan dagsljuset inomhus och utomhus. I 

miljöklassningen bedöms dagsljuset i vistelserum med dålig dagsljusbelysning, vanligtvis på 

bottenvåningen. Schabloner finns för att underlätta beräkningarna. 

 

 

10.1.5.6 Vatten 

Varje svensk använder i genomsnitt ca 200 liter vatten per dygn, vilket motsvarar 8,3 liter i timmen. Men 

vattenanvändningen varierar mycket, liksom brukad varmvattenmängd. Exempelvis duschar ungdomar i 

regel mer än äldre och vattenanvändningen är oftast större på vintern än på sommaren.160 För att 

schablonberäkna vattenanvändningen i miljöklassningen beräknas den vara högre i flerbostadshus (0,19 

l/m2/h) än i småhus (0,15 l/m2/h).161 

 

Varmvattnet måste hålla en tillräckligt hög temperaturnivå för att legionellabakterier inte ska förekomma. 

De lever i vatten med en temperatur på 0-50°C men klarar bara högre temperaturer en kortare tid. Vid 

50°C dör de efter några timmar och vid 60°C efter några minuter. Bakterierna andas in och kan ge 

upphov till en slags lunginflammation med bland annat hög feber, huvud- och muskelvärk. Varje år 
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rapporteras 50-80 fall av legionärssjuka, vart tionde fall med dödlig utgång. Men mörkertalet är stort, 

sanningen antas ligga mellan 500-1000 fall årligen. 50 procent smittas dock på utlandssemester.162 Risken 

för bakterierna finns där temperaturen är för låg och där vatten står still.  

 

Miljöklassningen följer BBR:s temperaturkrav om att 50ºC kan uppnås. Temperaturen mäts vid det 

tappställe som ligger längst bort från varmvattenberedaren, samt vid ytterligare ett tappställe per 200m2. 

Temperaturen läses av efter 10 sekunder och efter 2 minuter.  Eftersom tappvarmvattentemperaturen 

varierar under dygnet beroende på vattenanvändningen måste mätningen vid tappstället göras både morgon 

och kväll i klassningen. För A-klass finns ett krav på att tappkallvattentemperaturen är maximalt 18ºC . 

 
 

10.1.6  Kemiska ämnen 

Området behandlar kemiska ämnen som ingår i byggnadsmaterialen. Ämnen med farliga egenskaper kan 

skada människors hälsa och miljö och ska förhindras att bygga in i nya byggnader, samt saneras där de 

redan finns.163 Det nationella miljökvalitetsmålet ”giftfri miljö” innebär att inom en generation ska den 

sammanlagda exponeringen av särskilt farliga ämnen i arbetsmiljö, yttre miljö och inomhusmiljö vara nära 

noll och övriga kemiska ämnen som inte klassas som särskilt farliga, ska inte vara skadliga alls för 

människor.164 Miljöklassningssystemet hanterar kemiska ämnen genom tre aspekter: förekomst av särskilt 

farliga ämnen, dokumentation av byggvaror och kemikalier samt dokumentation av att särskilt farliga 

ämnen inte byggts in. Klassningskriterierna är konstruerade så att fastighetsägare till befintliga byggnader 

framför allt kan arbeta med förekomst och delar av dokumentationen. Fastighetsägare till planerade, nya 

eller befintliga byggnader kan främst arbeta med dokumentation och utfasning. Klass A motsvarar 

samhällets långsiktiga målsättningar eller mycket hög ambitionsnivå, B motsvarar samhällets kortsiktiga 

målsättningar eller hög ambitionsnivå, C motsvarar samhällets grundkrav eller allmän praxis, D innebär 

sämre än samhällets grundkrav. 
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10.1.6.1 Förekomst av särskilt farliga ämnen 

Aspekten förekomst handlar om att minska användningen av ämnen med särskilt farliga egenskaper i 

framför allt befintliga byggnader. Genom att ta reda på vilka ämnen, i hur stor mängd och var i byggnaden 

de finns kan de saneras eller tas om hand vid rivning eller ombyggnad. De ämnen som klassas som farliga 

har valts ut för att inte göra klassningen för komplicerad. De har inte valts ut på grund av att de är särskilt 

miljö- eller hälsoskadliga, utan för att ämnena är en praxis att kontrollera i branschen, eller för att de är 

kopplade till lagkrav. Inventeringen ska göras av en miljöinventerare med kunskap om särskilt farliga 

ämnen i byggnader. Halterna behöver inte redovisas, bara ämnet, var det finns i byggnaden och i vilken 

mängd det finns. Nya byggnader behöver bara inventera förekomsten av bromerade flamskyddsmedel. 

 

 

10.1.6.2 Dokumentation av byggvaror och kemiska ämnen 

Aspekten dokumentation bygger på att kunskapen och kännedomen om de ämnen som finns i en ny- eller 

ombyggnad förbättras så att ämnena kan spåras och senare tas om hand. Eftersom det är svårt att 

dokumentera ämnen som redan finns i byggnader, är det viktigt att man fortsättningsvis dokumenterar det 

som förs in. För klass B finns krav på en byggnadsrelaterad loggbok som ska innehålla alla införda och 

monterade byggvaror från och med den dag loggboken upprättas. Klass A kräver en innehållsdeklaration 

av ingående kemikalier i byggvarorna, exempel byggvarudeklarationer eller produktssäkerhetsdatablad. 

Dessa ska finnas för hissar, golv, ytter- och innerväggar, fönster och dörrar, tak, mellanbjälklag och 

ytskikt. Kravet gäller även retroaktivt. 
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10.1.6.3 Dokumentation av att särskilt farliga ämnen inte byggts in 

Aspekten premierar byggnader som inte innehåller några farliga ämnen. Nya byggnader har ofta tillgång 

till byggvarudeklarationer för många byggvaror med information om de ämnen som finns i byggnaden. I 

gamla byggnader finns sällan information om de byggvaror som använts och för att få reda på vilka ämnen 

som finns i huset måste inventeringar och provtagningar göras. De ämnen som påträffas ska hanteras så att 

de inte läcker ut i miljön. För att en byggvara ska anses vara fritt från kemiska ämnen får inte halter av 

olika ämnen överstigas och det måste finnas dokumentation på detta.  
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10.2 Bilaga 2, Sammanställning av el- och vattenförbrukning 

 

 

 



            

 75

10.3 Bilaga 3, OVK-protokoll 
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10.4 Bilaga 4, Tabell DVUT 

 

Tabell, Dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) och normaltemperaturer 
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10.5 Bilaga 5, Enkät 

                                                                                                   Vidablick nr_____ 
                                        

FRÅGOR  OM 

DIN  BOENDEMILJÖ 
 
Hej! 
 
Jag studerar till byggnadsingenjör med inriktning på arkitektur och miljöanalys vid Högskolan i 
Gävle och ska som examensarbete genomföra en miljöklassning av ditt bostadsområde: 
kvarteret Nornan. AB Landskronahem står bakom arbetet. För att kunna genomföra detta 
behöver jag din hjälp med att svara på några frågor om ditt eget boende och hur du upplever 
boendemiljön. 
 
Enkäten du håller i är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering. Utvärderingen 
görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklats vid Högskolan i Gävle och Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm. Enkätresultatet visar kvaliteter och brister hos byggnaden och dess 
närmiljö som de upplevs av brukarna. I en annan del av miljövärderingen beräknas påverkan på 
klimatförändring, försurning m.m. som följd av material- och energianvändning. Underlaget för 
detta hämtas från Landskronahem. 
 
Enkätresultatet är till nytta för fastighetsägaren, dels i planeringen av drift och underhåll och dels 
för att få miljökvaliteterna bekräftade av brukarna. 
 
Det tar ca 10 minuter att fylla i enkäten. Sätt ett kryss i rutan för de svarsalternativ som passar 
dig bäst. Försök att svara på alla frågor. Kan eller vill du inte svara på någon fråga så utelämna 
svar. Lämna gärna kommentarer i slutet av enkäten. När du är färdig skickar du den i det 
frankerade kuvertet. Det finns även möjlighet att fylla i enkäten digitalt, kontakta mig på 
evalif@hotmail.com så skickar jag den till dig. 
 
Svaren kommer att sammanställas och redovisas för fastighetsägaren: AB Landskronahem. 
Redovisningen innehåller bara avidentifierade uppgifter. 
 
För att få kunskap om din bostadsmiljö och kvalitet är ditt personliga svar viktigt! Det är även 
viktigt att enkäten besvaras för att miljövärderingen ska kunna genomföras. Jag vore tacksam om 
du kunde besvara enkäten inom en vecka. 
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig.  
Tack för din hjälp! 
 
Eva Lif, 073- 708 78 35 
 
Mauritz Glaumann, handledare Högskolan i Gävle 
Martin Persson, AB Landskronahem 
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                                                                                                  Vidablick nr_____ 
                                        

 

 

FRÅGOR  OM 
DIN  BOENDEMILJÖ 

 
 

Jag saknar ditt svar!  
Hoppas att du vill ta dig tid att svara på enkäten! 

 
Om du besvarat enkäten de senaste dagarna ber jag dig bortse från denna påminnelse. 
 
För en tid sedan fick du en enkät med frågor om ditt boende och hur du upplever din 
boendemiljö. Enkätundersökningen ligger till grund för en miljövärdering av kvarteret Nornan och 
visar kvaliteter och brister hos byggnaderna och dess närmiljö som de upplevs av brukarna. 
 
Denna miljöklassning görs som ett examensarbete vid Högskolan i Gävle och jag vore tacksam 
om du ville hjälpa mig genomföra det genom att besvara frågorna. 
 
Det tar ca 10 minuter att fylla i enkäten. Sätt ett kryss i rutan för de svarsalternativ som passar 
dig bäst. Försök att svara på alla frågor. Kan eller vill du inte svara på någon fråga så utelämna 
svar. Lämna gärna kommentarer i slutet av enkäten. När du är färdig skickar du den i det 
frankerade kuvertet. Det finns även möjlighet att fylla i enkäten digitalt, kontakta mig på 
evalif@hotmail.com så skickar jag den till dig. 
 
Svaren kommer att sammanställas och redovisas för fastighetsägaren: AB Landskronahem. 
Redovisningen innehåller bara anonyma uppgifter. 
 
För att få kunskap om din bostadsmiljö och kvalitet är ditt personliga svar viktigt! Det är även 
viktigt att enkäten besvaras för att miljövärderingen ska kunna genomföras.  
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig.  
Tack för din hjälp! 
 
Eva Lif, 073- 708 78 35 
 
Mauritz Glaumann, handledare Högskolan i Gävle 
Martin Persson, AB Landskronahem 
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A.  TRIVSEL 
 
A1. Är du nöjd eller missnöjd med….? 
 

  Mycket 
nöjd 

Ganska
nöjd 

Varken 
nöjd eller 
missnöjd

Ganska 
missnöjd

Mycket 
missnöjd 

1 …lägenhetens storlek 1  2  3  4  5  
2 …lägenhetens planlösning 1  2  3  4  5  
3 …lägenhetens standard 1  2  3  4  5  
4 …hyran 1  2  3  4  5  
5 …lägenheten som helhet 1  2  3  4  5  

6 …husets skötsel   1  2  3  4  5  
7 …säkerheten i bostads-  

    området 
1  2  3  4  5  

 
 
B.  VÄRME OCH TEMPERATUR 
 
B1. Tycker du att det är för kallt eller för varmt i din lägenhet under vinterhalvåret? 
 

  Mycket 
för kallt 

För 
kallt Lagom För 

varmt 
Mycket 

för varmt 
1 I vardagsrum 1  2  3  4  5  
2 I sovrum 1  2  3  4  5  
3 I lägenheten som helhet 1  2  3  4  5  

 
 
B2.  Tycker du att det är för kallt eller för varmt i din lägenhet under sommarhalvåret? 
 

  Mycket 
för kallt 

För 
kallt Lagom För 

varmt 
Mycket 

för varmt 
1 I vardagsrum 1  2  3  4  5  
2 I sovrum 1  2  3  4  5  
3 I lägenheten som helhet 1  2  3  4  5  

 
 
B3.  Besväras du av att temperaturen i lägenheten varierar med utetemperaturen? 
 

 Ja, ofta (varje 
vecka) Ja, ibland Nej, sällan 

eller aldrig 
1 1  2  3  
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B4. Besväras du av drag i din lägenhet under vintern? Flera alternativ kan       
       anges. 

  Ja, ofta 
(varje vecka) Ja, ibland Nej, sällan 

eller aldrig 
1 Drag vid golv 1  2  3  
2 Drag vid fönster 1  2  3  
3 Drag vid balkongdörr eller tamburdörr 1  2  3  
4 Drag vid ventil i fönster eller yttervägg 1  2  3  
5 Drag vid ventilationsinblåsning 1  2  3  

 
 
B5. Besväras du vintertid av att din lägenhet har….? 
 

  
 

Ja, ofta 
(varje vecka) Ja, ibland Nej, sällan 

eller aldrig 
1 …kalla golv 1  2  3  
2 …kalla väggar 1  2  3  

 

 
B6.  Hur stora är dina möjligheter att påverka värmen i din lägenhet under vintern? 
 

 Mycket stora Ganska stora Ganska små Mycket små Finns inga 
möjligheter 

1 1  2  3  4  5  
 

 

C.  LUFTKVALITET 
 
C1.  Besväras du av någon av följande lukter i din lägenhet ? 
 

  
 

Ja, ofta 
(varje vecka) Ja, ibland Nej, sällan  

eller aldrig 
1 Avgaslukt, t ex bilavgaser 1  2  3  
2 Röklukt utifrån, t ex grillrök eller 

tobaksrök  
1  2  3  

3 Lukt av grannars matos 1  2  3  
4 Lukt av eget matos 1  2  3  
5 Soplukt 1  2  3  
6 Avloppslukt 1  2  3  
7 Stickande lukt 1  2  3  
8 Mögellukt 1  2  3  
9 Unken lukt 1  2  3  
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C2.   Besväras du av något av följande problem i din lägenhet? 
 

  
 

Ja, ofta 
(varje vecka) Ja, ibland Nej, sällan 

eller aldrig 
1 Dammig luft 1  2  3  
2 Elektrostatiska stötar 1  2  3  
3 Torr luft 1  2  3  
4 Fuktig luft 1  2  3  
5 Instängd luft 1  2  3  

 
 
C3.  Tycker du att ytor och detaljer är utformade så att det är lätt eller svårt 

att städa/göra rent i….? 
 

  Mycket 
lätt 

Ganska 
lätt Acceptabelt Ganska 

svårt 
Mycket 
svårt 

1 …kök 1  2  3  4  5  
2 …badrum/wc 1  2  3  4  5  
3 …lägenheten som   

    helhet 
1  2  3  4  5  

 
 

C4.  Hur stora är dina möjligheter att påverka luftkvaliteten i din lägenhet genom att 
reglera ventilationen eller vädra? 

 

 Mycket stora Ganska stora Ganska små Mycket små Finns inga 
möjligheter 

1 1  2  3  4  5  
 
C5.   Hur tycker du att luftkvaliteten i stort sett brukar vara i din lägenhet? 
 

 Mycket bra Ganska  bra Acceptabel Ganska dålig Mycket dålig 
1 1  2  3  4  5  
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D.  LJUD/BULLER 
 
D1.   Besväras du av följande ljud i din lägenhet? 
 

  
 

Ja, ofta 
(varje vecka) Ja, ibland Nej, sällan 

eller aldrig 
1 Ljud utifrån, t ex från trafik, industri 

eller människor utomhus 
1  2  3  

2 Musik eller röster från grannlägenheter 1  2  3  
3 Stegljud från grannar  1  2  3  
4 Ekande ljud i trapphus eller korridor 1  2  3  
5 Ljud från ventilationen 1  2  3  
6 Ljud från kranar, rör eller element 1  2  3  
7 Ljud från kyl/frys 1  2  3  

 
 
D2.  Händer det att du har sömnsvårigheter på grund av att störande ljud 

når in till ditt sovrum? 
 

 Ja, ofta 
(varje vecka) Ja, ibland Nej, sällan 

eller aldrig 
1 1  2  3  

 
 
D3.   Hur tycker du att ljudförhållandena i stort sett brukar vara i din lägenhet? 
 

 Mycket bra Ganska bra Acceptabla Ganska 
dåliga 

Mycket 
dåliga 

1 1  2  3  4  5  
 
 

E.  SOL, DAGSLJUS  OCH  ELBELYSNING 
 

E1.  Besväras du av att det är….? 
 

  Ja, ofta 
(varje vecka) Ja, ibland 

Nej, sällan 
eller aldrig 

1 …för lite direkt solljus i lägenheten 1  2  3  
2 …för lite dagsljus i lägenheten 1  2  3  

 

E2.  Hur tycker du att sol- och dagsljusförhållandena i stort sett brukar vara i din                
       lägenhet? 
 

 Mycket bra Ganska bra Acceptabla Ganska 
dåliga 

Mycket 
dåliga 

1 1  2  3  4  5  
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E3.  Besväras du av att den fast monterade belysningen i allmänhet är …?  (finns ofta i 

kök, badrum och toalett) 
 

  Ja, ofta 
(varje vecka) Ja, ibland 

Nej, sällan 
eller aldrig 

1 …för stark  1  2  3  
2 …för svag  1  2  3  
3 …bländande 1  2  3  
4 …flimrande 1  2  3  
5 …för kall eller varm i ljusskenet 1  2  3  

 
 
E4.  Hur stora är dina möjligheter att själv kunna ordna belysning i lägenheten 

(t ex på grund av antal och placering av eluttag)? 
 

 Mycket stora Ganska stora Ganska små Mycket små Finns inga 
möjligheter 

1 1  2  3  4  5  
 
 
E5.  Hur tycker du att den fasta elbelysningen i stort sett är….? 
 

  Mycket 
bra 

Ganska 
bra 

Acceptabel Ganska 
dålig 

Mycket 
dålig 

1 …i lägenheten 
   (kök, bad, WC) 

1  2  3  4  5  
2 …i allmänna utrymmen   

   (trapphus, tvättstuga) 
1  2  3  4  5  

 
 
 
 

F.  HUS  OCH  HÄLSA 
 
F1.  Har du eller har du haft någon form av allergiska besvär? 
 

  Ja Nej 
1 Astma  1  2  
2 Hösnuva 1  2  
3 Allergiska eksem  1  2  
 OBS! Har du svarat ja på någon av de tre föregående frågorna 

skall du också besvara avsnitt K 
  

4 Är det någon annan i hushållet som har eller har haft allergiska 
sjukdomar ? 

1  2  
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F2.  Har du under de tre senaste månaderna haft något/några av 
nedanstående besvär? 

 

  
Ja, ofta 
(varje 
vecka) 

Ja, 
ibland 

Nej, sällan 
eller aldrig

Om ”Ja ofta” 
eller ”Ja, ibland”, 

tror du att det 
beror på din 

bostadsmiljö? 
 

     Ja Nej 
1 Trötthet 

 
1  2  3  4  5  

2 Huvudvärk 
 

1  2  3  4  5  
3 Klåda, sveda, irritation i 

ögonen 
1  2  3  4  5  

4 Irriterad, täppt eller 
rinnande näsa 

1  2  3  4  5  

5 Heshet, halstorrhet 
 

1  2  3  4  5  
6 Hosta 

 
1  2  3  4  5  

7 Torr eller rodnande hud i 
ansiktet 

1  2  3  4  5  
 
 
F3. Har du återkommande besvär med lederna? 
 

 Ja Nej  
1 1  2  

 
OM JA:  
Händer det att dessa besvär förvärras av att det är kallt eller dragigt i din lägenhet? 
 

 Ja, ofta (varje 
vecka) Ja, ibland Nej, sällan 

eller aldrig 
2 1  2  3  
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G.  UTEMILJÖ 
 
 
G1.  Besväras du av att din balkong/privata uteplats ….? 
 

  Ja, ofta Ja, ibland
Nej, sällan 
eller aldrig 

 Det finns 
ingen balkong/ 
privat uteplats 

1 …inte får tillräckligt med sol 1  2  3   4  

2 …är blåsig 1  2  3    

3 …är bullerstörd 1  2  3    

4 …ofta utsätts för lukt 1  2  3    

5 …lätt blir dammig 1  2  3    

 
 
G2. Besväras du av att den gemensamma uteplatsen (som t ex har utemöbler och/eller 

lekredskap)….? 
 

  Ja, ofta Ja, ibland
Nej, sällan 
eller aldrig 

 Det finns 
ingen 
gemensam 
uteplats 

1 …inte får tillräckligt med sol 1  2  3   4  

2 …är blåsig 1  2  3    

3 …är bullerstörd 1  2  3    

4 …ofta utsätts för lukt 1  2  3    

5 …lätt blir dammig 1  2  3    

6 …inte får tillräckligt med 
   skugga 

1  2  3    

7 …saknar växtlighet 1  2  3    

 
 
G3.  Hur tycker du utemiljön i stort sett är intill din bostad (inom ca 50-100 m)? 
 

 Mycket bra Ganska bra Acceptabel Ganska dålig Mycket dålig 
1 1  2  3  4  5  

 
 
 

H.  ÖVRIGT 
 
 
H1.  Hur tycker du att dricksvattnet smakar? 
 

 Mycket bra Ganska bra Acceptabelt Ganska dåligt Mycket dåligt 
1 1  2  3  4  5  
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H2.  Har du under det senaste året haft problem med ohyra i lägenheten? 
 

  Ja Nej 
1 Myror  1  2  
2 Kackerlackor  1  2  
3 Mjölbaggar 1  2  
4 Pälsänger 1  2  
5 Annat (beskriv i slutkommentaren) 1  2  

 
 

J.  BAKGRUNDSFRÅGOR 
 
J1.    Hur stor är din lägenhet? 
1 1 rum och kök/kokvrå 1  
2 2 rum och kök/kokvrå 2  
3 3-4 rum och kök 3  
4 5-6 rum och kök 4  
5 7 rum och kök eller större 5  

 
 
J2. Har din lägenhet något fukt-/mögelproblem eller någon vattenskada 

som inte är åtgärdad? 
 

  Ja Nej Vet ej 
1 Fuktskada (fuktfläck på vägg/golv/tak) 1  2  3  
2 Vattenskada (läckande rör, diskmaskin etc.) 1  2  3  
3 Synligt mögel i badrum  1  2  3  
4 Synligt mögel i annat rum 1  2  3  

 
 
 

J3.  Har något/några rum i din lägenhet tapetserats, målats och/eller fått 
ny golvbeläggning under det senaste året? 

 
1 Ja, hela lägenheten 1  
2 Ja, delar av lägenheten 2  
3 Nej 3  

 
J4.    Hur länge har du bott i huset där din lägenhet ligger? 
 

1 Mindre än 6 månader 1  
2 6 till 12 månader 2  
3 1-3 år 3  
4 4-5 år 4  
5 6 -10 år 5  
6 Mer än 10 år 6  
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J5.  Hur många bor stadigvarande i din lägenhet? 
Räkna även med Dig själv. 

 
1 Antal vuxna ………… 
2 Antal barn 0-6 år ………… 
3 Antal barn 7-17 år ………… 

 
 
J6.    Hur gammal är du? 
 
1 24 år eller yngre 1  
2 25-34 år 2  
3 35-44 år 3  
4 45-54 år 4  
5 55-64 år 5  
6 65 år eller äldre 6  

 
 
J7.   Är du kvinna eller man? 
 
1 Kvinna Man 
 1  2  

 
 
 
 

K.  OM DU ÄR ALLERGIKER 
(Besvaras av dig som har eller har haft astma, hösnuva eller allergiska eksem – fråga F1).  
 
K1.    Hur länge har du haft dina allergiska besvär? 
 
1 Mindre än 6 mån 1  
2 6-12 mån 2  
3 1-3 år 3  
4 4-5 år 4  
5 6-10 år 5  
6 Mer än 10 år 6  

 
 
K2.  Hur förändras ditt allergiska tillstånd när du vistas mycket hemma? 
 

1 Tillståndet förbättras 1  
2 Tillståndet varken förbättras eller försämras 2  
3 Tillståndet försämras 3  
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K3.  Vilka av följande faktorer anser du bidrar till dina allergiska besvär? 
Flera alternativ kan anges. 

 
1 Årstiden 1  
2 Kosthållningen 2  
3 Arbetsmiljön 3  
4 Bostadens innemiljö 4  
5 Kranar, dörrtrycken, handtag mm på grund av kontaktallergi 5  
6 Utemiljön (t ex avgaser, pollen) 6  
7 Annat, vad?……………… 7  

 
 
 
L.  ÖVRIGA SYNPUNKTER PÅ INNE- OCH UTEMILJÖN: 
Lämna gärna ytterligare synpunkter på inne-, utemiljö, gemensamma utrymmen eller enkäten 
här! 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

Du har väl inte glömt att fylla i ditt gatunummer högst upp på enkätens första sida? 

 

 

 

 

 
 



10.6 Bilaga 6, Samtliga svar i enkätundersökningen 

Svaren redovisas procentuellt (%). 
 
A.  TRIVSEL 
 
A1. Är du nöjd eller missnöjd med...? 

 

Mycket nöjd Ganska 
nöjd 

Varken nöjd 
eller 

missnöjd 

Ganska 
missnöjd 

Mycket 
missnöjd 

lägenhetens storlek 50,0 31,3 12,5 0,0 6,3 
lägenhetens planlösning 18,8 43,8 18,8 18,8 0,0 
lägenhetens standard 31,3 37,5 18,8 12,5 0,0 
hyran 6,3 6,3 25,0 50,0 12,5 
lägenheten som helhet 18,8 62,5 18,8 0,0 0,0 
husets skötsel   7,1 35,7 57,1 0,0 0,0 
säkerheten i bostadsområdet 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 

 
 
B. VÄRME 

 
B1. Tycker du att det är för kallt eller för varmt i din lägenhet under vinterhalvåret? 

 

 Mycket för kallt För kallt Lagom För varmt 
Mycket för 

varmt 
I vardagsrum 18,8 31,3 50,0 0,0 0,0 
I sovrum 25,0 25,0 37,5 12,5 0,0 
I lägenheten som helhet 18,8 31,3 50,0 0,0 0,0 

 

B2.  Tycker du att det är för kallt eller för varmt i din lägenhet under sommarhalvåret? 
 

 
Mycket för 

kallt För kallt Lagom För varmt 
Mycket för 

varmt 
I vardagsrum 0,0 0,0 50,0 14,3 35,7 
I sovrum 0,0 0,0 50,0 21,4 28,6 
I lägenheten som helhet 0,0 0,0 50,0 21,4 28,6 

 

B3.  Besväras du av att temperaturen i lägenheten varierar med utetemperaturen ? 
 

Ja, ofta Ja, ibland 
Nej, sällan 
eller aldrig 

18,8 50,0 31,3 
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B4. Besväras du av drag i din lägenhet under vintern ? Flera alternativ kan anges. 

 Ja, ofta Ja, ibland 
Nej, sällan 
eller aldrig 

Drag vid golv 0,0 26,7 73,3 
Drag vid fönster 6,7 13,3 80,0 
Drag vid balkongdörr eller tamburdörr 6,7 13,3 80,0 
Drag vid ventil i fönster eller yttervägg 

6,7 0,0 93,3 
Drag vid ventilationsinblåsning 

12,5 18,8 68,8 
 

B5. Besväras du vintertid av att din lägenhet har…..? 

 Ja, ofta Ja, ibland 
Nej, sällan 
eller aldrig 

…kalla golv 43,8 25,0 31,3 
…kalla väggar 12,5 18,8 68,8 

 

B6. Hur stora är dina möjligheter att påverka värmen i din lägenhet under vintern?  

Mycket stora Ganska stora Ganska små Mycket små 
Finns inga 
möjligheter 

0,0 18,8 25,0 31,3 25,0 
 

B7. Hur tycker du rumstemperaturen i stort sett brukar vara i din lägenhet under...? 

 Mycket bra Ganska bra Acceptabel 
Ganska 

dålig 
Mycket 
dålig 

...vinterhalvåret 6,3 31,3 37,5 6,3 18,8 

...sommarhalvåret 7,1 28,6 35,7 21,4 7,1 
 
C. LUFTKVALITET 
 

C1. Besväras du av någon av följande lukter i din lägenhet ?   

 Ja, ofta Ja, ibland 
Nej, sällan 
eller aldrig 

Avgaslukt, t ex bilavgaser 0,0 0,0 100,0 

Röklukt utifrån, t ex grillrök eller 
tobaksrök  6,7 6,7 86,7 
Lukt av grannars matos 0,0 6,3 93,8 
Lukt av eget matos 0,0 26,7 73,3 
Soplukt 0,0 0,0 100,0 
Avloppslukt 0,0 20,0 80,0 
Stickande lukt 0,0 0,0 100,0 
Mögellukt 0,0 0,0 100,0 
Unken lukt 0,0 6,7 93,3 
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C2. Besväras du av något av följande problem i din lägenhet….? 
 

 Ja, ofta Ja, ibland 
Nej, sällan 
eller aldrig 

Dammig luft 33,3 0,0 73,3 
Elektrostatiska stötar 0,0 0,0 106,7 
Torr luft 26,7 20,0 60,0 
Fuktig luft 0,0 0,0 106,7 
Instängd luft 20,0 13,3 73,3 

 
C3.  Tycker du att ytor och detaljer är utformade så att det är lätt eller svårt att städa/göra rent i...? 
 

 Mycket lätt Ganska lätt Acceptabelt 
Ganska 

svårt 
Mycket 
svårt 

...kök 33,3 26,7 46,7 0,0 0,0 

...badrum/wc 20,0 33,3 33,3 20,0 0,0 

...lägenheten som helhet 26,7 40,0 40,0 0,0 0,0 
 

C4.  
Hur stora är dina möjligheter att påverka luftkvaliteten i din lägenhet genom att reglera ventilationen eller vädra? 

 

Mycket stora 
Ganska 

stora Ganska små Mycket små 
Finns inga 
möjligheter 

6,7 26,7 33,3 26,7 6,7 
 

C5.  Hur tycker du att luftkvaliteten i stort sett brukar vara i din lägenhet?  

   

Mycket bra Ganska  bra Acceptabel 
Ganska 

dålig Mycket dålig 

31,3 18,8 37,5 6,3 6,3 
 
 
D. LJUD/BULLER 
 

D1.  Besväras du av följande ljud i din lägenhet? 
 

 Ja, ofta Ja, ibland 
Nej, sällan eller 

aldrig 
Ljud utifrån, t ex från trafik, industri eller människor 
utomhus 

0,0 12,5 87,5 
Musik eller röster från grannlägenheter 

0,0 18,8 81,3 
Stegljud från grannar  

25,0 18,8 56,3 
Ekande ljud i trapphus eller korridor 

0,0 0,0 100,0 
Ljud från ventilationen 

0,0 31,3 68,8 
Ljud från kranar, rör eller element 

0,0 12,5 87,5 
Ljud från kyl/frys 

0,0 12,5 87,5 
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D2. Händer det att du har sömnsvårigheter på grund av att störande ljud når in till ditt sovrum? 
 

Ja, ofta Ja, ibland 
Nej, sällan eller 

aldrig 

0,0 12,5 87,5 
 

D3. Hur tycker du att ljudförhållandena i stort sett brukar vara i din lägenhet? 

 
Mycket bra Ganska bra Acceptabla Ganska 

dåliga 
Mycket 
dåliga 

56,3 18,8 25,0 0,0 0,0 
 
 
E: SOL; DAGSLJUS OCH ELBELYSNING 
 

E1. Besväras du av att det är….? 
 

Ja, ofta Ja, ibland 
Nej, sällan eller 

aldrig 

6,3 6,25 87,5 

0,0 0 100,0 
 

E2. Hur tycker du att dagsljusförhållandena i stort sett brukar vara i din lägenhet? 
 

 Ja, ofta Ja, ibland 
Nej, sällan eller 

aldrig 
…för lite direkt solljus i lägenheten 

6,3 6,25 87,5 
…för lite dagsljus i lägenheten 

0,0 0 100,0 
 
E3.     Besväras du av att den fast monterade belysningen i allmänhet är (finns ofta i kök,   
            badrum och toalett)….? 
 

  Ja, ibland 
Nej, sällan eller 

aldrig 
Nej, sällan eller 

aldrig 
...för stark  0,0 0,0 100,0 
...för svag  0,0 6,3 93,8 
...bländande 0,0 0,0 100,0 
...flimrande 0,0 0,0 100,0 

...för kall eller 
varm i ljusskenet 

0,0 0,0 100,0 
 

E4. 
Hur stora är dina möjligheter att själv kunna ordna belysning i lägenheten (t ex på grund av antal och 
 placering av eluttag)? 

 

Mycket stora Ganska stora Ganska små Mycket små 
Finns inga 
möjligheter 

31,3 62,5 0,0 6,3 0,0 
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E5. Hur tycker du att den fasta elbelysningen i stort sett är….? 
 

Mycket bra Ganska bra Acceptabel Ganska dålig Mycket dålig 

43,8 25,0 25,0 6,3 0,0 

50,0 43,8 6,3 0,0 0,0 
 
 
F: HUS OCH HÄLSA 
 

F1. Har du eller har du haft någon form av allergiska besvär? 
 

 Ja Nej 

Astma  12,5 87,5 
Hösnuva 12,5 87,5 
Allergiska eksem  12,5 87,5 

OBS! Har du svarat ja på någon av de tre föregående frågorna skall du också besvara avsnitt K 

Är det någon annan i hushållet som har eller har haft allergiska sjukdomar 
? 25,0 75,0 

 

 

F2. Har du under de tre senaste månaderna haft något/några av nedanstående besvär? 
 

 
Ja, ofta 

(varje vecka) Ja, ibland 
Nej, sällan 
eller aldrig 

Trötthet 18,8 43,8 37,5 
Huvudvärk 12,5 37,5 50,0 

Klåda, sveda, irritation i ögonen 0,0 25,0 75,0 

Irriterad, täppt eller rinnande näsa 6,3 37,5 56,3 

Heshet, halstorrhet 0,0 25,0 75,0 
Hosta 6,3 25,0 68,8 

Torr eller rodnande hud i ansiktet 6,3 0,0 93,8 
 
 

F3. Har du återkommande besvär med lederna? 
 

Ja Nej 

6,3 93,8 
 

OM JA:     

Händer det att dessa besvär förvärras av att det är kallt eller dragigt i din lägenhet? 
 

Ja, ofta (varje 
vecka) Ja, ibland 

Nej, sällan eller 
aldrig 

0,0 100,0 0,0 
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G.  UTEMILJÖ 
 

G1. Besväras du av att din balkong/privata uteplats….? 
 

 Ja, ofta Ja, ibland 
Nej, sällan 
eller aldrig 

…inte får tillräckligt med sol  
12,5 12,5 68,8 

…är blåsig 12,5 62,5 25,0 
…är bullerstörd 

0,0 25,0 75,0 
…ofta utsätts för lukt 

6,3 0,0 93,8 
…lätt blir dammig 

0,0 12,5 87,5 
 

G2. Besväras du av att den gemensamma uteplatsen (som t ex har utemöbler och/eller lekredskap)….? 
 

 Ja, ofta Ja, ibland 
Nej, sällan 
eller aldrig 

…inte får tillräckligt med sol  0,0 0,0 93,8 
…är blåsig 0,0 31,3 62,5 
…är bullerstörd 0,0 0,0 93,8 
…ofta utsätts för lukt 6,3 0,0 87,5 
…lätt blir dammig 6,3 12,5 75,0 
…inte får tillräckligt med skugga 

0,0 12,5 81,3 
…saknar växtlighet 0,0 0,0 87,5 

 
G3. Hur tycker du utemiljön i stort sett är intill din bostad (inom ca 50-100 m)? 
 

Mycket bra Ganska bra Acceptabel 
Ganska 

dålig 
Mycket 
dålig 

31,3 43,8 25,0 0,0 0,0 
 
 
 
H.  ÖVRIGT 
 

 
 

Mycket bra Ganska bra Acceptabelt 
Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

56,3 18,8 18,8 0,0 6,3 
 

H2. Har du under det senaste året haft problem med ohyra i lägenheten ? 
 

 Ja Nej 

Myror 0,0 100,0 

Kackerlackor 0,0 100,0 

Mjölbaggar 0,0 100,0 

Pälsänger 0,0 100,0 

Annat, beskriv i slutkommentaren (L) 0,0 100,0 

H1. Hur tycker du att dricksvattnet smakar? 
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J: BAKGRUNDSFRÅGOR 
 

J1. Hur stor är din lägenhet? 
 

1 rum och kök/kokvrå 
0,0 

2 rum och kök/kokvrå 
12,5 

3-4 rum och kök 
87,5 

5-6 rum och kök 
0,0 

7 rum och kök eller större 
0,0 

 

J2. På vilket våningsplan ligger din lägenhet? 
 

1-2 trappor ned (suterrängvåning) 0 
bottenvåning/nedre botten 100 
1-2 trappor upp 0 
3-4 trappor upp 0 
5 trappor upp eller högre 0 

 
 
J3. Har din lägenhet något fukt/mögelproblem eller någon vattenskada som inte är åtgärdad? 
 

 Ja Nej Vet ej 
Fuktskada (fuktfläck på vägg/golv/tak) 6,3 75,0 18,8 
Vattenskada (läckande rör, diskmaskin etc.) 

0,0 87,5 12,5 
Synligt mögel i badrum  6,3 87,5 6,3 
Synligt mögel i annat rum 0,0 87,5 12,5 

 
 
J4.Har något/några rum i din lägenhet tapetserats, målats och/eller fått ny golvbeläggning  

under det senaste året? 
 

Ja, hela lägenheten 6,3 
Ja, delar av lägenheten 18,8 
Nej 75,0 

 

J5. Hur länge har du bott i huset där din lägenhet ligger? 
 

Mindre än 6 månader 18,8 
6 till 12 månader 18,8 
1-3 år 31,3 
4-5 år 31,3 
6 -10 år 0,0 
Mer än 10 år 0,0 
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J6. Hur många bor stadigvarande i din lägenhet? Räkna även med dig själv. 
 

Antal vuxna 29 
Antal barn 0-6 år 11 
Antal barn 7-17 år 7 

 

J7. Hur gammal är du? 
 

24 år eller yngre 0,0 
25-34 år 37,5 
35-44 år 12,5 
45-54 år 18,8 
55-64 år 12,5 
65 år eller äldre 18,8 

 

J8. Är du kvinna eller man? 
 

Kvinna Man 

40 60 
 
 
K.  OM DU ÄR ALLERGIKER 
 

(Besvaras av dig som har eller har haft astma, hösnuva eller allergiska eksem – fråga F1).  

  

K1. Hur länge har du haft dina allergiska besvär? 
 

Mindre än 6 mån 33,3 
6-12 mån 16,7 
1-3 år 0,0 
4-5 år 16,7 
6-10 år 0,0 
Mer än 10 år 33,3 

 

K2. Hur förändras ditt allergiska tillstånd när du vistas mycket hemma? 
 

Tillståndet förbättras 
0,0 

Tillståndet varken förbättras eller försämras 
66,7 

Tillståndet försämras 
33,3 
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K3. Vilka av följande faktorer anser du bidrar till dina allergiska besvär? Flera alternativ kan anges. 
 

Årstiden 50,0 
Kosthållningen 33,3 
Arbetsmiljön 50,0 
Bostadens innemiljö 50,0 
Kranar, dörrtrycken, handtag mm på grund av kontaktallergi 

16,7 
Utemiljön (t ex avgaser, pollen) 50,0 
Annat, vad?……………… 16,7 

 
 
L: ÖVRIGA SYNPUNKTER PÅ INNE- OCH UTEMILJÖN 
 

Värmekomfort 

• Hade inte skadat med golvvärme. Då gör det inte så mycket om det bara är 17ºC i luften. 
• Huset har mycket högt till tak på övervåningen. All värme samlas där till ingen nytta. På 

bottenvåningen finns inga dörrar mellan kök- vardagsrum- trappa till övervåningen, vilket gör 
att det är kallt på bottenvåningen. Har även kallras från de stora fönsterpartierna. 

• Det borde finnas möjlighet att själva reglera innetemperaturen utan att detta måste gå via 
hyresvärd. 

• Badrummet på övervåningen är så kyligt vintertid. 
• Se över tätning av fönster och altandörrar 
 

Luft 

• Torrt i lägenheten. Lite dålig luft. Svårt att vädra på vintern på det blir kallt. 
• Torr luft, vilket gör sömnen dålig 
• Störs av cigarettrök från grannar 
• Byt filter till ventilationen oftare (sommar, vinter) 
 

Utemiljö och tillgänglighet 

• Alla hyresgäster ser inte ogräset i den gemensamma skötseln 
• Har bara bott här under höst och vinter. Mycket dåligt är att min uteplats ej har sol och att jag 

inte kan komma till att nå den från utsidan. Måste dra gräsklipparen genom lägenheten. 
• Vattenuttagen ligger så långt bort att det ej går att koppla vattenslangen för vattning hos mig. 
• Det är ett hus med passiv uppvärmning, enligt mitt omdöme är det fel placerat, får ej 

tillräckligt med sol, i jämförelse med andra hus. 
• Vi anser att vi borde ha rätt att använda lägenheternas fondmedel till utemiljön/uteplatsen då 

vi faktiskt hyr både lägenhet och uteplan. 
• Ta bort självförvaltningen, det är så stor omflyttning i området att det är svårt att få det att 

fungera! 
• Låt arbetslösa skolungdomar göra jobbet, eller inför ”hyresgäst med ansvar”. 
• Borde satsat på häck som växer 
• Uteplatserna är små och branta uppför, vilket gör att häckar etc. får problem (dåligt avpassat). 
 

Ytor 

• Alltför små utrymmen (m2) i lägenhetens biutrymme 
• Gemensamma utrymmen är i stort sett bra 
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• Rejäla cykelförråd respektive lägenhetsförråd!! 
• Utformningen av lägenheten gör att det sällan går att skapa någon av-/åtskildhet för 

familjemedlemmar. Minus: väldigt öppen planlösning, samt ingen/liten möjlighet att vara 
avskild för någon; små ljud hörs i lägenheten. Plus: Skapar luftiga rum. 

 
Allmänt 

• Standarden på inredning i kök och bad motsvarar ej hyran 
• Saknar duschväggar och handduksvärmare inte ens en kant finns om hindrar vattnet från 

duschen att rinna ut över hela golvet. 
• Hyresvärden borde valt en annan typ av kyl och frys till lägenheten. Självavfrostande samt 

bättre ur energisynpunkt. 
• Icke delbara fönster i hela huset! 
• Premiera boende som bor kvar med rabatt på hyran, ev. hyresfri månad när man bott här i 2 år 

eller mer. (Minskar slitaget på lägenheterna också, då folk kanske väljer att bo kvar). 
• Sätt upp handdukstork i badrummen. 
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10.7 Bilaga 7, Ritningar 

 

 

 

 

 




















