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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare, Birgitta Nordquist vid Avdelningen för 
Installationsteknik, för alla värdefulla kommentarer och för att du har tagit dig tid att 
lyssna, läsa och hjälpa till när jag har stött på problem.  
Jag vill även tacka HSB Skåne och Mathias Björnkvist för att jag fick genomföra 
denna undersökning på era hyresrätter och jag hoppas att ni kommer att ha nytta av 
denna rapport. 
De som har svarat på denna enkät ska naturligtvis ha ett speciellt tack. Utan er hade 
jag aldrig kunnat skriva detta arbete. 
Sist men inte minst, ett stort tack till min fru, mina vänner och min familj, ni har varit 
ett stort stöd under detta arbete, liksom under resten av utbildningen.  
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Sammanfattning 
 
Titel: Undersökning av uteluftsventiler i flerbostadshus 

- Förekomst och användning samt brukarnas upplevelse av 
inneklimatet. 

 
Författare: Karl-Johan Persson 
 
Handledare: Birgitta Nordquist, institutionen för Bygg- och 

miljöteknologi, avdelningen för Installationsteknik, Lunds 
tekniska högskola. 

    
 
Problemställning:  De flesta svenska bostäder ventileras med hjälp av mekanisk 

frånluftsventilation eller självdragsventilation. I båda dessa 
ventilationssystem tillförs uteluft oftast via ventiler i 
ytterväggen rakt in i de rum man vistas; sovrum och 
vardagsrum. Lösningen kan innebära en risk för 
dragupplevelse och dålig termisk komfort i närheten av 
ventilerna. En åtgärd som de boende då kan vidta är att 
stänga igen ventilerna framförallt vid lägre utetemperatur. 
Detta leder till bristfällig ventilation då luften ej tillförs 
bostaden med risk för dålig luftomsättning som följd vilket 
kan ge ett otillfredsställande inneklimat. Hur mycket detta 
påverkar människorna som bor där samt hur aktiva 
människor är för att påverka sitt inneklimat är dock oklart. 

 
 
Syfte och mål: Syftet med arbetet är att undersöka förekomst och 

användande av uteluftsventiler samt brukarnas upplevelse av 
inneklimatet. Om tydliga samband upptäcks ska en 
rekommendationstext skrivas och delas ut i de aktuella 
fastigheterna med råd om hur man kan förbättra sitt 
inneklimat.  

 
Författarens personliga mål är att få fördjupad kunskap om 
hur inomhusklimatet påverkar hälsan. 

 
Metod: Metoden som har valts för examensarbetet har huvudsakligen 

varit enkätundersökning till de boende i ett antal 
flerbostadshus. Resultatet från denna undersökning har 
jämförts med relevanta rikstäckande undersökningar. 
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Resultat och Slutsatser:  
 Svarsfrekvensen på undersökningen varierade mellan de olika 

områdena mellan 17 och 38 %. Undersökningen visar att det 
finns några olika typer av ventiler i de aktuella områdena. På 
Soldisets lågdel (självdragsventilation) är det fönsterventiler 
och väggmonterade ventiler som dominerar, på Soldisets 
högdel (frånluftsventilation) fönsterventiler och vädringslucka 
och på Klostervallen (frånlufts-ventilation) är det ventil 
bakom radiatorn. Det finns stora skillnader på om de boende 
ändrar på sina ventiler; på Soldisets högdel justerar ca 70 % 
sina ventiler medan siffran för de andra områdena ligger på 
omkring 30 %. Detta kan tyda på problem med 
vädringsluckorna som är svåra att justera till ett ’’lagom’’ 
flöde. Även det faktum att många stänger dessa ventiler 
vintertid bekräftar detta och frågan är om dessa ventiler är 
lämpliga. Vintertid är 15 av 33 stängda i vardagsrum och 9 av 
20 i sovrum 1. Sommartid håller dock alla ventilerna generellt 
öppna. 

 Även på Klostervallen håller många av de boende ventilerna i 
vardagsrummet stängda vintertid och öppna sommartid. 

 På samtliga områden finns vissa problem med att ventiler inte 
går att öppna/stänga. På Soldisets lågdel är det i ca 15 % av 
bostäderna en eller flera ventiler som är övertapetserad/målad 
medan på Klostervallen har ett antal boende skrivit att de inte 
vet hur man justerar ventilerna. De flesta har generellt 
ventilerna öppna sommar som vinter vilket ge bra 
förutsättningar för en bra luftomsättning men återigen kan 
man se att vädringsluckorna relativt ofta är stängd, framförallt 
vintertid.  

 På Soldisets högdel visar undersökningen på att det saknas 
ventiler i ca hälften av vardagsrummen och även vissa sovrum. 
Totalt saknas det ventiler i 32 av 91 rum. Detta har även 
anmärkts på vid OVKn.  

 När man tittar och jämför på vad de boende besväras av på de 
olika områdena har mer än 20 % svarat att de har problem 
med buller, för hög rumstemperatur och instängd luft. Det 
finns även andra problem som är mer områdesspecifika, men 
de flesta problemen är mer frekvent förkommande än 
riksgenomsnittet. 

 Tittar man på de hälsobesvär de har så ligger fyra av åtta över 
riksgenomsnittet (denna kontroll är ej genomförd på Soldisets 
lågdel). Hosta förekommer i förhöjd grad på båda områdena 
medan halsbesvär ligger under medel på båda. 
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 Vid senaste OVK-besiktningen på Soldisets högdel gjordes en 
del anmärkningar på ventilationen. Bland annat var flödena 
felfördelade och generellt för låga. Detta bör åtgärdas samt se 
över så att det finns ventiler i varje rum.  
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Title: Use of the air supply inlets in apartment buildings. 
- Presance and use, and users' perception of the perceived 
indoor climate 

 
Author: Karl-Johan Persson 
 
Supervisor: Birgitta Nordquist, Department of Building and 

Environmental Technology, Department of Building Services 
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Problem:  Most Swedish housing is ventilated by a mechanical exhaust 

ventilation or natural ventilation. In both of the ventilation 
system the fresh air is usually added through vents in the 
outer wall straight into the bedroom and living room. The 
solution may involve a risk of draft experience and poor 
thermal comfort in the vicinity of the inlets. One measure 
that the residents can then take is to close the inlets, in 
particular at lower outdoor temperature. The closed inlets can 
lead to inadequate air circulation and as a result can provide 
an unsatisfactory indoor climate. How much this affects 
people who live there and how active people are to influence 
the indoor climate is unclear. 

 
 
Aims & Objectives: The aim of this work is to identify the inlets positions and 

usage and the users perception of the indoor climate. If any 
connections between the inlets and the perceived climate are 
found, a recommendation will be handed out to the residents 
on how to improve their indoor climate. 
 
The Author's personal goal is to get deeper knowledge about 
how indoor climate affects the health.  

 
 
Method: The method chosen for the project has primarily been a 

questionnaire to the residents in a few apartment buildings. 
The result has been compared to that of previous nationwide 
surveys.  
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Results and Conclusion:  
 The response rate to the survey varied in the different areas 

between 17 and 38%. The survey shows that there are 
different types of inlets in the different areas. In the Soldisets 
lowpart, the window vents and wall vents dominate, in the 
Soldisets highpart window vents and ventilation hatch, and 
on the Klostergården the inlets behind the radiator. There are 
major differences in the residents' changing of their inlets, the 
Soldisets highpart adjusts approximately 70% of its inlets 
while the number for the other areas is around 30%. This 
may indicate a problem with ventilation-windows that are 
difficult to adjust to a "moderate" flow. During the winter, 
15 of 33 ventilation-windows are closed in the living rooms 
and 9 of 20 in bedroom 1. However, in summertime all vents 
are generally open.  

 
In all these areas there are some problems with inlets that 
cannot be opened / closed. In the Soldisets lowpart about 
15% of the apartments have one or more inlets that are 
papered or painted over while on Klostervallen a number of 
residents have written that they do not know how to adjust 
the inlets. Most vents are generally open summer and winter, 
which provide good conditions for good air circulation but 
again one can see that airing the gaps relatively often closed, 
especially in winter.  
In the Soldisets highpart the survey shows that there are no 
inlets for about half the living rooms and even some 
bedrooms. This has also been pointed out at the OVK.  
When comparing what the residents are troubled by all the 
areas have more than 20% replied that they had problems 
with noise, high indoor temperature and trapped air. There 
are other problems that are more area specific, but most 
problems are occurring more frequently than the national 
average.  
If looking at the health problems they have there are four of 
the eight above the national average. (This control is not 
implemented in the Soldisets lowpart) Cough occurs in 
elevated level in both areas while throat problems are below 
average on both. 

 At the previous OVK-inspection of the Soldisets highpart 
some remarks were made on the ventilation. Eg the air flows 
where unevenly distributed and generally low. This should be 
addressed and also make an inventory to make sure there are 
air-supply-vales in every room.  
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1 Inledning  
Arbetets inledning är till för att skapa en bild av frågeställningen som ligger bakom 
examensarbetet och därmed även en förståelse av nyttan med det.  

1.1 Bakgrund 
För att åstadkomma ett bra inneklimat är det flera faktorer som spelar in. Bland 
annat måste man ha en bra temperatur i bostaden, men detta räcker inte för att 
uppnå en bra termisk komfort. Även lufthastigheter, strålningsvärmen från 
radiatorer och strålningskyla från fönster m.m. spelar en stor roll.  
En av de viktigaste hörnstenarna för inneklimatet är ventilationen. Ventilationen 
ser till att transportera bort föroreningar som kommer inifrån bostaden. Den ser 
även till att transportera bort det överflöde av vattenånga som uppstår på grund 
av matlagning, dusch mm. För att detta ska fungera i en bostad med frånlufts- 
eller självdragsventilation krävs det att luften kommer in någonstans. Då man inte 
kan bygga helt täta väggar kommer en del luft att ta sig in genom dessa medan 
huvuddelen kommer in genom uteluftsventiler. Detta gör att dessa ventiler är 
mycket viktiga. Dessa ventiler kan de boende oftast själva justera för att anpassa 
inneklimatet efter väder, personbelastning mm. I vilken utsträckning folk är 
medvetna om hur de påverkar inneklimatet genom detta och hur inneklimatet 
påverkar dem är dock inte känt.  

1.2 Syfte och mål 
Huvudsyftet med rapporten är att undersöka förekomst och användning av 
uteluftsventiler samt upplevelsen av inneklimatet. Det är av stort intresse att göra 
undersökningen på bland annat ett område från ’’miljonprogrammet’’ då detta 
står för en stor del av flerbostadshusen i Sverige. Ett delmål är att presentera för 
HSB Skåne, som äger de aktuella fastigheterna, hur inneklimatet upplevs, och 
eventuellt hur de kan förbättra det.  
 
Författarens personliga mål är att få en djupare kunskap om hur inneklimatet 
påverkar människor och hur man kan förbättra det. 

1.3 Metod 
Metoden som har valts för examensarbetet har huvudsakligen varit 
enkätundersökning till de boende i ett antal flerbostadshus. Resultatet från denna 
undersökning har jämförts med relevanta rikstäckande undersökningar. Även en 
litteraturstudie och vissa beräkningar har gjorts för att komplettera 
undersökningen. Enkätundersökningen har genomförts på två hyresrättsområden 
som ägs av HSB Skåne. 

  



 

14 
 

  



 

15 
 

2 Litteraturstudie 
I detta kapitlet presenteras vilka liknande undersökningar som genomförs tidigare 
och vad de innehåller. Vissa av dessa kommer sedan att användas som referensvärde 
under analysen av resultaten. 
 
Det har genomförts många undersökningar om hur inneklimatet påverkar 
människor och även några större undersökningar för att kartlägga statusen på det 
svenska bostadsbeståndet. Ett exempel på en sådan undersökning är ELIB-studien 
(EL-hushållningen I Bebyggelsen) som genomfördes 1991-92. I denna studie, 
som var landsomfattande, fick man in ca 20 000 svar från boende i ca 3300 
bostadshus (små- och flerbostadshus). Man genomförde även besiktningar och 
mätningar i ca 1100 av dessa bostadshus. Man kunde därför dra slutsatser om hur 
uppmätta värden yttrade sig som upplevt inneklimat. Bland annat kunde man 
konstatera att ventilationen generellt var för låg och att boende i flerbostadshus 
upplevde ett sämre inneklimat än boende i småbostadshus. (Andersson, 1992) 
En annan undersökning som har genomförts är Stockholmsstudien. Denna 
undersöknings syfte var att kunna utveckla en modell för att förutse antalet 
klagomål och besvär baserat på kön, social status, ålder mm. 
Miljöhälsorapport 2009 undersökte vilka besvär som den svenska befolkningen 
led av. Man undersökte även om besvären var kopplade till bland annat 
inneklimatet. Man konstaterade bland annat att ca 11 % av de boende i 
hyresrätter hade någon form av bostadsrelaterat symptom som till exempel 
trötthet, huvudvärk eller hosta. Totalt ingick ca 44 000 personer i denna 
undersökning och av dessa svarade knappt 26 000. 
2009 utkom även resultatet från BETSI-undersökningen (Byggnaders 
Energianvändning, Tekniska Status och Inomhusmiljö). I denna undersökning 
gjordes, precis som i ELIB, en enkätundersökning kombinerat med besiktningar 
och mätningar. Totalt undersöktes ca 2000 byggnader varav ca 1000 var småhus, 
550 var flerbostadshus och resten var lokaler. Eftersom BETSI-undersökningen är 
relativt lik denna rapport kommer denna senare att användas som referensvärde. 
(Boverket, 2009) 
I en licentiatavhandling av Maria Björck (2001), skrivet för avdelningen för 
byggnadsfysik, LTH, finns beskrivet bland annat hur olika föroreningar i 
inneklimatet påverkar människan. Det finns även information om hur buller, 
temperatur och ljus påverkar oss. 
Alla de ovan nämnda rapporterna och undersökningar har syftat till att undersöka 
hur inneklimatet påverkar människor och hur man åstadkommer ett bra 
inneklimat.  
I denna undersökning läggs fokus på hur uteluftsventilerna påverkar inneklimatet. 
Det närmsta en liknande undersökning som har hittats är en kort bit av BETSI-
rapporten där man har undersökt förekomsten av fönsterventiler i 
sovrum/vardagsrum. Frånvaron av liknande undersökningar gör att det är svårt 
att veta vad man kan förvänta sig för resultat.  
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3 Beskrivning av ventilationssystemen 
För att få en förståelse för hur ventilationssystemen i de olika husen fungerar och 
vilka styrkor och svagheter de har presenteras här de två olika systemprinciperna. 
Husen i den aktuella undersökningen har antingen självdragsventilation eller 
frånluftssystem. 

3.1 Självdragsventilation 
Självdragsventilation är beroende av tre faktorer. För det första måste det vara en 
temperaturskillnad mellan ute- och inneluften. Detta innebär att luften har olika 
densitet och detta ger en tryckskillnad mellan ute och inneluften. Den andra 
faktorn är att det måste vara en höjdskillnad mellan luftens in- och utlopp.  Sista 
faktorn är vinden som kan skapa över- eller övertryck vid fasaden  Med dessa 
faktorer kan man sedan beräkna en tryckskillnad för att se vilka drivkrafter som 
finns i systemet. (Nordquist, 1999) 
 
∆p H∙g∙ ρute‐ρinne 0,0465∙H∙ Tinne‐Tute  
 
∆p drivkraften i sytemet, tryckskillnad  Pa  
H Höjdskillnad mellan luftens in‐och utlopp  m  

g tyngdaccelerationen, 9.81 m/s2 

ρute uteluftens densitet  kg m3⁄  

ρinne inneluftens densitet  kg m3⁄  

Tinne temperaturen inne  °C  
Tute temperaturen ute  °C  
 
Sommartid, när temperaturen inne och ute är relativt lika blir drivkrafterna 
väldigt små. Det finns då en risk att huset inte får tillräckliga luftflöden. Förr, när 
husen värmdes med värmepannor, hölls murstocken varm året runt vilket hjälpte 
drivkrafterna. Numera har de flesta övergått till fjärrvärme vilket inte värmer 
murstocken. Vintertid är temperaturskillnaderna stora vilket leder till stora 
luftflöden med risk för drag och sänkt ekvivalent temperatur som följd.  
I systemet har man en kanal per frånluftsdon. Detta för att förhindra att luft 
sprids mellan lägenheter. Problemet kan ändå uppstå om man har installerat en 
spisfläkt i köket. När den är i gång kan den skapa ett så stort undertryck i 
bostaden att luften går baklänges i de andra kanalerna och då kan luft från andra 
lägenheter komma in.  
 
Fördelar med systemet: 

 Låga driftskostnader 
 Tyst 

 
Nackdelar med systemet 

 Varierande luftflöden med avseende på temperatur och vind. 
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 Svårt att styra flöden till ”rätt” värden på ”rätt” plats 
 Ingen möjlighet till värmeåtervinning 

För att vid ett befintligt självdragssystem förbättra flödena sommartid kan man 
vidareutveckla systemet till ett fläktförstärkt självdragsssytem. Man sätter då en 
huv med en temperaturstyrd fläkt över luftens utlopp. Fläkten går i gång när 
temperaturen är över en viss gräns när man har beräknat att drivkrafterna är för 
små och stannar sedan när temperaturen sjunkit igen. (Warfvinge 2007) 

3.2 Frånluftssystem 
I hus med frånluftsventilation skapar en fläkt ett undertryck i rummet vilket gör 
att man suger ut luften via ventilationskanalen och in i lägenheten via 
uteluftsventilerna. Detta system kräver en fläkt som drar ström och kan även ge 
upphov till buller. Ventilationskanalerna i frånluftssystem är mindre än i 
självdragsystem och lufthastigheten är större vilket bidrar till ökat buller. Flera 
frånluftsdon från flera lägenheter är kopplade till samma fläkt. Detta är en både 
en styrka och en svaghet för systemet. Styrkan är att det tar mindre plats men 
svagheten är att systemet är känsligt för påverkan. Med detta menas att om en 
boende justerar en frånluftsventil på grund av för låga flöden så påverkas samtliga 
lägenheter som är kopplade till samma kanal.  
Eftersom en fläkt skapar drivkrafterna i systemet finns möjligheten att installera 
en frånluftsvärmepump för att ta tillvara på den värme som finns i frånluften. 
Värmen kan sedan användas till uppvärmning av byggnaden eller till 
tappvarmvattnet.  
 
Fördelar med systemet: 

 Kräver inte så mycket utrymme 
 Mindre känsligt för temperaturförändringar 
 Kan kompletteras med frånluftsvärmepump 
 Flödena i lägenheterna kan styras 

 
Nackdelar med systemet: 

 Fläkten kräver viss energi 
 Systemet är känsligt vid ändringar av frånluftsdon 
 Kräver visst underhåll 
 Kan ge upphov till buller 

 
För att minska känsligheten mot självdragskrafter ytterligare, särskilt i högre hus, 
kan man använda sig av en tryckstyrd fläkt. Denna kontrollerar det totala 
luftflödet och ser till att det är konstant, oavsett temperatur.  
(Warfvinge 2007) 
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4 Beskrivning av byggnaderna  
Anledningen till att dessa byggnader ingår i undersökningen beror på författarens 
önskan om att genomföra undersökningen på byggnader från miljonprogrammet, som 
är en stor del av det svenska byggnadsbeståndet.  Personliga kontakter på HSB Skåne 
samt önskemål från HSB om att undersöka egna fastigheter, dvs. hyresrätter, har 
bidragit till de exakta byggnaderna. 

4.1 Soldiset 

 
Bild 1 Renderad 3D-bild över Soldiset. Fotot är taget rakt från söder. © Lantmäteriet Gävle 2010. 
Medgivande I 2010/0047. Bilden är hämtad från hitta.se.  

Kv. Soldiset ligger på Klostergården i södra delen av Lund. Kvarteret består av tre 
hus med totalt 214 lägenheter. Kvarteret byggdes 1966 i samband med 
miljonprogrammet.  
Det första huset, A-F, har två våningar och är L-format kring innergården. Dessa 
kommer i rapporten kallas Soldiset lågdel. Totalt finns här 24 lägenheter, fyra per 
trapphus. Huset har självdragsventilation och har fått godkänt på senaste OVK-
besiktningen. Uteluften till lägenheterna tas enligt HSB in via fönsterventiler och 
väggmonterade ventiler.  
De två andra husen har åtta våningar och ligger i rät vinkel mot varandra. Dessa 
kommer att kallas Soldiset Högdel. Placering och höjd gör att de är relativt 
oskyddade mot vind och sol. Husen har mekanisk frånluftsventilation med 
värmeåtervinning till varmvattnet. Detta system är inte godkänt vid senaste 
OVK-besiktningen, september 2009, på grund av snedfördelning av luftflöden 
mellan lägenheterna. Det saknas även driftsinstruktioner vilket måste åtgärdas. I 
OVK-protokollet är även nämnt vissa andra punkter som till exempel att 
uteluftsdon saknas och att frånluftsdonen är av varierande fabrikat och typ, vilket 
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kan leda till svårigheter med injustering. Luften till lägenheterna tas in via 
fönsterventiler, vädringsluckor och/eller tallriksventiler enligt HSB. 

 
  

Bild 2 Karta över Soldiset. © Lantmäteriet Gävle 2010.
Medgivande I 2010/0047. Bilden är hämtad från hitta.se 
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4.2 Klostervallen 
Kv. Klostervallen har tre byggnader med sex, fem och tre våningar om totalt 48 
lägenheter och stod färdigt 2001. Husen ligger så att alla lägenheter har söderläge 

och en balkong. Det är mestadels stora lägenheter med 2-5 rum. Huset har 
frånluftssystem och uteluften kommer huvudsak in i via ventiler bakom 
radiatorerna. Husen har godkända OVK-besiktningar som gäller fram till slutet 
av 2012. På plan 1 i hus 18 och hus 20 ligger ett gruppboende som inte har blivit 
tillfrågade i denna undersökning.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bild 3 Renderad 3D-bild över Klostervallen. © Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0047.
Bilden är hämtad från hitta.se. Fotot är taget rakt från söder. 

Bild 4 Karta över Klostervallen. ©
Lantmäteriet Gävle 2010.
Medgivande I 2010/0047. Bilden är
hämtad från hitta.se 
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5 Ventilerna i de olika byggnaderna 
För att få en förståelse av hur de olika ventiltyperna fungerar presenteras här en 
beskrivning av ventilerna och deras funktion med för- och nackdelar. Observera att 
källan till denna text är EQ-fönster, en intresseorganisation för energisnåla fönster, 
och därför ligger fokuset starkt på energi. Vilka ventiltyper som finns i områdena är 
angivit av HSB. 

5.1 Fönsterventiler 
Fönsterventiler är spaltventiler som sitter monterade över eller under fönster. 
Dessa ventiler är lätta att sätta in i efterhand genom att borra upp fönsterkarmen 
och montera över hålen. Fönsterventiler har den fördelen att de är lätta att justera 
men i gengäld finns oftast bara ett fåtal lägen. Beroende på fabrikat och modell 
kan de se olika ut. Bland annat finns modeller som riktar ner den inkommande 
luften mot fönstret (ventilen monterad i ovankant) och detta kan bli ett problem 
vintertid då det förstärker kallraset. Om ventilen är monterad i efterhand för att 
förbättra en otillräcklig ventilation kan detta bli ett problem då radiatorn under 
inte är dimensionerad för detta extra kallras. Resultatet kan bli drag och sänkt 
ekvivalent temperatur i rummet och framförallt kring fönstret. En möjlig lösning 
kan vara en modell med inbyggd termostat som stryper flödet när det blir för 
kallt. Detta kan även vara bra att tänka på om huset har självdrag då flödena är 
som störst när temperaturskillnaderna ute-inne är som störst. Fönsterventiler har 
vissa andra nackdelar. Bland annat blandar de om rumsluften dåligt och har dålig 
bullerisolerande effekt. Det kan också vara värt att nämna att om man sätter en 
fönsterventil (med nedåtriktad luftstråle) över ett energieffektivt fönster kan man 
förlora en del av vinsten med ett bättre fönster. Detta för att kallraset på insidan 
av fönstret minskar temperaturskillnaderna mellan fönstrets ut- och insida och 
man tar inte tillvara på fönstrets goda isolerförmåga. (Avasoo 2009) 

 
Bild 5 Fönsterventil. Foto: Författaren 

5.2 Väggmonterade ventiler 
Det finns många olika modeller av denna ventiltyp med olika för- och nackdelar. 
För att nämna några finns det ventiler med inbyggd termostat, ljuddämpande 
ventiler och ventiler med luftfilter. Dessa ventiler kan oftast även anpassas så de 
passar i äldre befintliga klaffventiler. 
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Dessa ventiler placeras bäst i hörn eller ovanför fönster. Ventilerna leder då in 
luften mot taket vilket leder till en bra luftomblandning och minskar risken för 
drag. En nackdel är att om de sitter för nära en annan vägg eller taket kan man 
vintertid få en lokal nedkylning med risk för lokal nedsmutsning. 
(Avasoo 2009)  

 
Bild 6 Väggmonterad tallriksventil. Foto: Författaren 
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5.3 Ventiler bakom radiatorn 
Dessa ventiler är gjorda för att ta in uteluft och sedan låta den gå på baksidan av 
radiatorn och slutligen in i rummet. Tanken med detta är att man inte släpper in 
någon kall luft i rummet utan all luft som tillförs är uppvärmd. Risken för drag 
och kallras minskas därmed i teorin. Även dessa kan fås med filter och 
ljuddämpande genomföring. Om radiatorn av en eller annan anledning inte är 
varm tappar man fördelen med den uppvärmda uteluften och man tar in kall luft. 
Detta kan uppstå till exempel vid stark solinstrålning. (Avasoo 2009) 
I de aktuella byggnaderna finns det misstanke om att dessa ventiler har 
konstruerats på ett sätt som gör att luft kan spridas från en lägenhet till en annan. 
Detta tas upp i avsnitt 11. 
 
 

 
Bild 7 Tilluftsventil bakom radiator. 
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5.4 Vädringsfönster/lucka 
Under tiden för miljonprogrammet, då Soldiset byggdes, blev det vanligt att man 
använde sig av denna ’’ventiltyp’’.  
Tanken är att man ska ha ett mindre fönster eller lucka bredvid ett fönster som 
ska vara lättare att reglera än ett fullstort fönster. Ventiltypen har fördelen att den 
kan släppa in mycket luft i bostaden men den är kan vara svår att reglera till ett 
kontrollerat luftflöde. (Orestål and Svensk byggtjänst 2007)  
Denna ventiltyp kommer även att kommenteras i avsnitt 8. 
 

 
Bild 8 Vädringslucka, stängd respektive öppen. Foto: Peter Persson 
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6 Enkätundersökningen 

6.1 Metod 
Studien syftar till att undersöka förekomsten och brukandet av uteluftsventiler 
samt göra kopplingar till den upplevda innemiljön. Detta gjordes lämpligast med 
en enkätundersökning som delades ut till de boende. I undersökningen användes 
delar av befintliga enkäter men även en egentillverkad för att täcka upp så mycket 
som möjligt av det som var relevant.  
För att kartlägga vad de boende tycker om sitt inneklimat och samtidigt ha säkra 
referensvärde från stora rikstäckande undersökningar användes den 
standardiserade Örebroenkäten, MM050A. Denna enkät användes liknande 
utförande i både BETSI- och ELIB-undersökningarna. Under tiden för denna 
undersökning hade dock inte BETSI-undersökningen presenterats. Denna 
presenterades när analysen redan var påbörjad. 
I ett försök att öka svarsfrekvensen minskades storleken på enkäten ner från fyra 
till två sidor. Bland annat togs en del som används för att bestämma vilken 
lägenhet som svarat bort och ersattes med en kodsiffra i ett hörn. Kodsiffran 
registrerades sedan vid utdelningen av enkäterna. De delar som ansågs relevanta 
behölls, såsom miljöfaktorer, temperaturförhållande, bullersituation, luftkvalitet, 
nuvarande besvär samt vissa komplementerande frågor. Den utdelade enkäten 
återfinns som bilaga 1. 
Örebroenkäterna ger dock ingen information om vilka ventiler som finns i 
lägenheten och hur mycket man vädrar. Av denna anledning gjordes en egen 
enkät där man efterfrågar vilka typer av ventiler som finns i lägenheten, vilka rum 
de sitter i och om de är öppna eller stängda. På frågan om de är öppna eller 
stängda skulle man svara både för sommartid och för vintertid. I enkäten 
efterfrågas även om alla ventiler i lägenheten går att öppna/stänga, om brukarna 
brukar öppna eller stänga ventilen samt varför de öppnar/stänger. I slutet av 
enkäten efterfrågas även hur mycket man vädrar, sommar, höst/vår och vinter. 
Denna enkät återfinns som bilaga 2. 

6.2 Genomförande 
För att förankra undersökningen bland de boende skrevs ett följebrev som 
förklarade vad detta är för undersökning, vad resultatet ska användas till och var 
de skulle lämna enkäterna. Förankringen av undersökningen hos de boende är 
viktigt för att få upp svarsfrekvensen (Andersson 2003). 
För att öka förståelsen och förenkla för de boende vilka ventiler som efterfrågas 
gjorde även en instruktion till hur enkäten skulle fyllas i. I denna förklaras bland 
annat varför vissa saker efterfrågas och det finns även bilder på de olika 
ventiltyperna. 
Enkäterna delades ut till totalt 262 lägenheter den 29:e september 2009. Totalt 
fick varje lägenhet ett följebrev, en ’’ventilenkät’’ samt två Örebroenkäter. I 
samband med detta sattes även postlådor upp på de båda områdena. På Soldiset 
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sattes postlådan i Miljöhuset (soprummet) som ligger på innergården. På 
Klostervallen sattes postlådan upp vid cykelskjulet vid hus 16. Båda postlådorna 
märktes med ’’Inneklimatenkät’’. Eftersom postlådorna var relativt små tömdes de 
löpande fram till sista dagen för inlämning, den 14 oktober 2009.  
Enkäterna numrerades för att kunna spåra tillbaka till vilket trapphus och vilken 
våning de kom ifrån. Anledningen till detta var att det skulle vara möjligt att se 
om det fanns några mönster i hur de upplevde inneklimatet. Enbart författaren 
har haft möjlighet att göra detta och inga svar kan spåras tillbaka till den som 
lämnade det. Efter undersökningen genomförts har samtliga svar destruerats. 
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7 Resultat och analys 

7.1 Svarande 
De som har svarat har delats in i olika grupper beroende på kön, ålder, antal 
boende i lägenheten samt ventilernas läge.  
 
 

 
Diagram 1 Svarsfrekvens i de olika områdena 

I Diagram 1 kan man se svarsfrekvensen för undersökningen. Man kan här se att 
svarsfrekvensen på Klostervallen är högst men den ligger ändå lägre än för till 
exempel BETSI som hade omkring 50 %. Lägst är svarsfrekvensen på Soldiset 
högdel där endast 17 % har besvarat enkäten. Totala svarsfrekvensen var 22% (57 
lgh av 262) 
Svarsfrekvensen är beräknad på antalet lägenheter, inte antalet personer då det 
inte är känt hur många som bor i varje lägenhet. Totalt inkom svar från 76 
personer. 
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Diagram 2 Åldersfördelning 

I Diagram 2 kan man se åldersfördelningen för de som har svarat. De som är 
mellan 35 och 64 är den största gruppen. Eftersom man inte kan kontrollera 
åldern på alla som bor i fastigheterna kan man inte säga något om hur 
representativ denna fördelning är.  

7.2 Uteluftsventiler 
För att kunna koppla sambanden mellan upplevt klimat och uteluftsventiler har 
de boende fått fylla i vilka ventiler de har i respektive rum och om de har de 
öppna eller stängda, både för sommar- och vintertid. 

7.2.1 Resultat 

Soldiset lågdel (självdragsventilation) 
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Vardagsrum  6  0  0  6  6 5 0 0 0 0 0 0 1  1  1 

Sovrum 1  6  1  0  4  4 4 0 0 0 2 2 2 1  1  1 

Sovrum 2  5  0  0  2  2 2 0 0 0 3 3 3 1  1  1 

Sovrum 3  2  0  0  1  1 1 0 0 0 1 1 1 1  1  1 

Kök  6  2  0  2  2 2 0 0 0 3 3 3 1  1  1 

Tabell 1 Öppna/stängda ventiler på Soldisets lågdel 
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På Soldisets lågdel är det enbart sex lägenheter som har besvarat enkäten vilket 
gör det svårt att dra några slutsatser från detta område. Vi kan dock konstatera att 
det över lag är lägenheter med tre rum och kök. Främst har de fönsterventiler 
men även ett antal väggmonterade ventiler finns. I en av lägenheterna uppger de 
boende att de har ventiler bakom radiatorerna men efter en kontroll med HSB 
visade det sig att det inte finnas några ventiler av den typen i dessa hus. Från 
denna lägenhet har de boende även angett andra ventiler. 
 
Soldiset högdel (frånluftsventilation) 

   Totalt ventiler  Fönsterventiler  Vädringslucka  Väggmonterad ventil Ventil bakom radiator 
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Vardagsrum  33  18  0  10  9 7 3 3 3 2 2 2 0  0  0 

Sovrum 1  30  4  0  7  7 5 20 20 11 4 3 2 0  0  0 

Sovrum 2  20  7  0  7  6 4 5 5 4 1 1 1 0  0  0 

Sovrum 3  8  3  0  3  3 3 2 2 1 0 0 0 0  0  0 

Kök  32  6  1  1  1 1 12 12 5 17 17 16 0  0  0 

Tabell 2 Öppna/stängda ventiler på Soldisets högdel 

På Soldisets högdel har svar från 33 lägenheter inkommit. Fördelningen på 
storleken är relativt jämn mellan tvåor, treor och fyror. Det är fönsterventiler och 
vädringsluckor som dominerar detta område varav majoriteten är i sovrummen, 
men det finns även ett antal väggmonterade ventiler som mestadels är förlagda i 
köken. Många av vardagsrummen och relativt många sovrum saknar ventiler. 
 
Klostervallen (frånluftsventilation) 

   Totalt ventiler  Fönsterventiler  Vädringslucka  Väggmonterad ventil Ventil bakom radiator 
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Vardagsrum  17  1  0  1  1 1 0 0 0 0 0 0 14  13  8 

Sovrum 1  17  1  0  1  1 1 0 0 0 1 1 0 13  13  9 

Sovrum 2  12  0  0  1  1 1 1 1 0 3 3 1 7  7  5 

Sovrum 3  5  0  0  0  0 0 0 0 0 2 2 0 3  3  3 

Kök  16  11  1  1  1 1 0 0 0 0 0 0 3  3  1 

Tabell 3 Öppna/stängda ventiler på Klostervallen 

På Klostervallen har det inkommit svar från 17 lägenheter. Vanligast är att man 
bor i 3or men ett antal 4or och 2or finns också.  
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Det är ventiler bakom radiator som starkt dominerar. Endast ett fåtal andra finns 
varav den vanligaste är väggmonterad ventil. Många av köken saknar ventil.  

7.2.2 Analys 

Soldiset lågdel 

 
Diagram 3 Ventiler på Soldisets lågdel 

I Diagram 3 kan man se att alla som har svarat på Soldiset lågdel har vetat vilka 
ventiler som finns i bostaden. Vi kan även se att en tredjedel av lägenheterna 
saknar ventil i köket vilket är godkänt enligt BABS 1960 då luften ska strömma 
från boningsrum till mer förorenade rum (Orestål and Svensk byggtjänst 2007). 
Med detta menas att luften ska gå mot badrum och kök. Ventiler i köket skulle 
kunna kortsluta denna princip om de satts in i efterhand.  
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Diagram 4 Fönsterventiler på Soldisets lågdel 

I Diagram 4 kan man se att nästan alla fönsterventiler är i huvudsak öppna året 
runt. Endast i en av sex lägenheter är en ventil stängd vintertid, vilket borde 
innebära att uteluftsventilerna inte hindrar luftomsättningen. 
 

 
Diagram 5 Väggmonterade ventiler på Soldisets lågdel 

I Diagram 5 kan man se samma tendens som i Diagram 4, alla ventiler är öppna, 
sommar som vinter. Detta tyder på tillräckliga luftflöden. En annan tolkning är 
att luftomsättningen är för liten pga. för små drivkrafter i självdragsystemet. Detta 
gör att de boende har ventilerna öppna året runt för att få så stor omsättning som 
möjligt. Då drivkrafterna vintertid är kraftigast är det inte helt osannolikt att 
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luftomsättningen är för låg sommartid då de boende vill ha ventilerna öppna även 
vintertid för att få en tillräcklig ventilation. 
 
Soldiset högdel 

 
Diagram 6 Ventiler på Soldisets högdel 

I Diagram 6 kan man se att nästan samtliga boende har kunnat identifiera sina 
ventiler. Vi kan även se att relativt många saknar ventiler i vardagsrum och 
sovrum. Hela 55% saknar ventil i vardagsrummet och 35% saknar ventil i 
sovrum 2. Detta är särskilt olämpligt då man inte känner av om luftkvalitén 
försämras då man sover.  
Enligt BABS 1960 ska: ’’till boningsrum, vilket kan antagas komma att normalt 
användas som sovrum anordnas friskluftsintag’’. Dessa ska även ha en viss 
genomskärningsyta men detta lämnar vi för tillfället därhän. (Orestål and Svensk 
byggtjänst 2007)  
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Diagram 7 Fönsterventiler på Soldisets högdel 

I Diagram 7 kan man se att fönsterventilerna på Soldisets högdel i huvudsak är 
öppna. Ett fåtal är stängda sommartid och något fler vintertid.  Man kan även se 
att det är vanligast att ventilerna är stängda i sovrum 2, 43% stänger vintertid.  
Denna ventiltyp är den vanligast förekommande i vardagsrum, 10 av 15 ventiler i 
vardagsrum är fönsterventiler.  
 

 
Diagram 8 Vädringsluckor på Soldisets högdel 

I Diagram 8 kan man se att vädringsluckor främst är belägna i sovrum 1. Vilket 
sovrum detta är kan vi dock inte veta då hyresgästerna kan välja vilket som är 
sovrum1 och arbetsrum. D.v.s. även vid samma planlösning kan samma rum vara 
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olika. . Det man kan konstatera är att relativt många har ventilerna stängda 
vintertid. 45% av de som har ventilerna i sovrum 1 och 58% i köket stänger 
ventilerna vintertid vilket minskar luftomsättningen i rummet. Detta kan vara 
olämpligt, framför allt i sovrum där man vistas under en längre tid. 
 

 
Diagram 9 Väggmonterade ventiler på Soldisets högdel 

I Diagram 9 kan man se att de väggmonterade ventilerna är främst belägna i 
köken. Majoriteten av ventilerna är öppna men hälften av de som har dessa 
ventiler i sovrum 1 är stängda vintertid vilket kan vara olämpligt. Då dessa 
ventiler har en relativt stor öppen area är tryckfallet över dessa ventiler lägre än för 
till exempel fönsterventilerna. Detta kan leda till att då frånluftsdonen sitter i 
badrum och kök kan luftflödena från övriga rum bli lägre än tänkt eftersom 
systemet kortsluts och luften går direkt från väggventilen till frånluftsdonet i 
köket. 
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Klostervallen 

 
Diagram 10 Ventiler på Klostervallen 

I Diagram 10 kan man se att endast ett fåtal bostäder saknar ventiler i 
vardagsrum/sovrum. Dock saknar majoriteten ventil i köket. Endast i en lägenhet 
har de boende inte lyckats identifiera en ventil. 
 

 
Diagram 11 Fönsterventiler på Klostervallen 

I Diagram 11 kan man se att det inte finns många fönsterventiler på 
Klostervallen. Endast en boende av 17 har denna typ. Detta gör att man kan 
misstänka att enkäten är fel ifylld. Man kan därför inte dra några säkra slutsatser 
från resultatet. 
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Diagram 12 Vädringsluckor på Klostervallen 

I Diagram 12 kan man se att endast en boende har markerat att de har en 
vädringslucka. Återigen kan man misstänka att enkäten inte är korrekt ifylld och 
inga säkra slutsatser kan dras. 
 

 
Diagram 13 Väggmonterade ventiler på Klostervallen 

I Diagram 13 kan man se att det finns några väggmonterade ventiler. Totalt finns 
det sex stycken men endast en av dessa är öppen vintertid. Detta är vara olämpligt 
eftersom rummen används som sovrum. 

0 0

1

0 00 0

1

0 00 0 0 0 0

Vardagsrum Sovrum 1 Sovrum 2 Sovrum 3 Kök

Vädringslucka Klostervallen

Antal Öppen sommar Öppen vinter

0

1

3

2

00

1

3

2

00 0

1

0 0

Vardagsrum Sovrum 1 Sovrum 2 Sovrum 3 Kök

Väggmonterad ventil Klostervallen

Antal  Öppen sommar Öppen vinter



 

39 
 

 
Diagram 14 Ventil bakom radiator på Klostervallen 

I Diagram 14 kan man se att det finns ett stort antal ventiler bakom radiator på 
Klostervallen. Dessa är de huvudsakliga tilluftsdonen i fastigheten. De flesta är 
öppna sommartid men 35% är stängda vintertid. Knappt hälften, 43%, av de 
stängda är i vardagsrummet och 27% har ventilerna i sovrummet stängda. 

7.2.3 Diskussion 

 
Diagram 15 Ventiler, öppna/stängda, totalt på Soldisets lågdel 

I Diagram 15 kan vi återigen se att nästan alla ventiler på Soldiset lågdel är 
öppna, sommar som vinter. Den vanligaste ventiltypen är fönsterventiler och näst 
vanligast är väggmonterade ventiler.  
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Diagram 16 Ventiler, öppna/stängda, totalt på Soldisets högdel 

I Diagram 16 kan man se att vädringsluckor är den vanligaste ventilen på 
Soldisets högdel. Omkring hälften, 45%, är stängda vintertid, gissningsvis på 
grund av svårigheter att justera dessa till ett önskat flöde. Oavsett varför ventilerna 
är stängda är det höga siffror. Fönsterventiler och väggmonterade ventiler är 
ungefär lika vanliga. Det är dock något vanligare att man stänger 
fönsterventilerna än de väggmonterade. Totalt sett är det endast ett litet fåtal av 
alla ventiler som är stängda sommartid. 
 
 

 
Diagram 17 Ventiler, öppna/stängda, totalt på Klostervallen 

I Diagram 17 kan man se att ventil bakom radiator är den klart vanligaste 
ventiltypen. En tredjedel av dessa är stängda vintertid medan nästan alla (93%) är 
öppna under sommaren.  
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7.3 Brukarvanor 

 
Diagram 18 Går alla ventiler att öppna/stänga (procent) 

I Diagram 18 kan man se att vissa av ventilerna inte kan nyttjas som det är tänkt. 
På Soldisets lågdel är den vanligaste anledningen att ventilerna är övertapetserade 
eller motsvarande. På Soldisets högdel är vanligt att ventilerna har fastnat i ett 
läge eller ’’annat’’. Vad annat innebär är svårt att veta men några boende har 
angett att de inte kan stänga vissa ventiler ordentligt. Vanligast på Klostervallen är 
’’annat. Bland annat har boende angett att ventilerna inte går att justera och att de 
inte vet hur man gör. 
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Diagram 19 Brukar ni öppna/stänga ventilerna? (procent) 

I Diagram 19 kan man se att det är vanligast att man ändrar på sina ventiler på 
Soldisets högdel. Detta område har många vädringsluckor och det är känt att 
dessa är svåra att justera till ett ’’lagom’’ flöde. I stängt läge är det inget flöde 
medan de i öppet läge har ett stort flöde. Om detta är anledningen till den stora 
andel som justerar eller inte kan man dock inte säkert säga. På Klostervallen 
justerar de flesta inte sina ventiler men det finns några som har skrivit på sina 
enkäter att de inte vet hur man gör.  
 

 
Diagram 20 Anledningar till att stänga ventilerna. (procent) De boende har kunnat fylla i flera 
orsaker.  
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I Diagram 20 kan man se att hälften av de boende på Soldisets högdel stänger 
ventilerna för att det blir för kallt. Detta stärker resonemanget ovan om att dessa 
ventiler är svåra att justera till ett kontrollerat flöde. Lite märkligt är dock att de 
inte ger upphov till mer drag då man kan ange flera orsaker till att man stänger.  
Buller är en vanlig anledning till att man stänger ventilerna, en anledning som 
enbart finns på Soldiset högdel. Detta trots att byggnaderna inte ligger vid en 
trafikerad väg. Det finns en innergård till husen där barn ofta leker men detta 
borde påverka lågdelen i samma utsträckning.  
På Soldiset lågdel är drag och obehaglig lukt de vanligaste anledningarna. Var 
denna lukt kommer ifrån framgår inte men det finns en väg och en parkering 
precis utanför den södra delen, se karta i Bild 2. På Klostervallen är det endast ett 
fåtal som stänger sina ventiler. För kallt och obehaglig lukt är de största 
anledningarna och de är lika frekvent förekommande. 
 

 
Diagram 21 Anledningar till att öppna ventilerna. (procent) 

I Diagram 21 anges varför de boende öppnar sina ventiler. Man kan här se att 
man ofta öppnar ventilerna på Soldisets högdel. Mer än hälften av de boende 
öppnar för att det är för varmt och för att luften känns instängd. Detta är även 
det enda området där de boende öppnar ventilerna på grund av att inneklimatet 
känns fuktigt. Viktigt att komma ihåg är att Soldiset högdel inte fick godkänt vid 
senaste OVK-besiktningen då frånluftsflödena var felaktigt fördelade. 
På Soldisets lågdel är det omkring 15 % som öppnar på grund av att det är för 
varmt och att luften känns instängd. Viktigt att komma ihåg är att endast ett fåtal 
svar har erhållits från detta område vilket innebär att varje svar väger tyngre.  
På Klostervallen är det vanligast att man öppnar på grund av att det är för varmt. 
Ett fåtal öppnar även för att luften känns instängd. 
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Diagram 22 Om man vid något tillfälle har velat öppna ventiler men ej kunnat, vad har hindrat 
er? (procent) 

I Diagram 22 kan man se att de vanligaste orsakerna till att man inte öppnar 
ventilerna, trots att man vill det, på Soldisets lågdel är att de inte är öppningsbara 
och att det ger upphov till drag. Detta bekräftas av Diagram 20 där man för 
samma område anger att anledningen till att man stänger är drag. I samma 
diagram kan man även se att de även stänger på grund av obehaglig lukt men för 
denna fråga har ingen angett att de hindras av smutsig uteluft.  
På Soldisets högdel är det vanligast att man hindras av att det blir för kallt, 36%. 
Detta kan vara ett resultat av den stora mängden vädringsluckor som är svåra att 
justera till ett kontrollerat flöde. För stark blåst och buller utifrån är också vanliga 
orsaker. Även här kan man misstänka problem med vädringsluckorna men det 
kan även vara fönsterventilerna som släpper in mycket ljud.  
På Klostervallen är drag, buller, blåst och annat lika vanliga men samtliga ligger 
under tio procent vilket kan anses som lågt jämfört med övriga områden. 
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7.4 Vädring 

 
Diagram 23 Förekommer vädring som komplement till ventilationen, Soldisets lågdel? (procent) 

På Soldisets lågdel varierar vädringsvanorna inte med årstiderna utan är konstanta 
över hela året vilket kan ses i Diagram 23. Majoriteten av de boende, 83%, vädrar 
flera ggr/vecka året runt. Om man tittar tillbaka till avsnitt 7.2.3 kan man se att 
de boende har nästan alla ventiler öppna året runt vilket borde innebära att man 
inte skulle behöva vädra så pass mycket som man nu gör.  
 

 
Diagram 24 Förekommer vädring som komplement till ventilationen, Soldisets högdel? (procent) 
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I Diagram 24 kan man se att på Soldisets högdel varierar vädringen med 
årstiderna. Mest vädras det på sommaren medan vädringen minskar under 
vår/höst och är som minst under vintern. Dock vädrar tre av fem flera ggr/vecka 
även under vintern vilket torde leda till ökade energikostnader.  
Dessa hus fick 2004 balkongerna inglasade.  
Att glasa in balkongerna ger i teorin ett extra täckande skikt vilket borde leda till 
minskade uppvärmningskostnader. I praktiken är det dock ofta annorlunda. Det 
inglasade rummet används istället som ett extra rum fast dåligt isolerat och 
balkongdörren står ofta öppen. Detta kan leda till att vinsten med ett extra lager 
äts upp av kostnaden för den ökade vädringen. Ett annat problem som kan 
uppstå är att radiatorerna inte är dimensionerade för den ökade vädringen med 
lägre inomhustemperatur som följd. (Sveriges byggindustrier 2004)  
 

 
Diagram 25 Förekommer vädring som komplement till ventilationen, Klostervallen? (procent) 

På Klostervallen kan man se ungefär samma mönster som på Soldisets högdel, 
jmf. Diagram 24 och Diagram 25.  
Även här finns inglasade balkonger men dessa är inte eftermonterade vilket bland 
annat innebär att värmesystemet är dimensionerat för detta. 
 

7.4.1 Diskussion 

När man tittat på de olika områdena verkar det som att många är medvetna om 
att de kan påverka inneklimatet genom uteluftsventilerna. Andelen som justerar 
sina ventiler varierar men detta verkar bero på problem med buller, drag osv.  
De flesta lägenheterna förefaller dock ha flera olika typer av ventiler vilket gör att 
man inte kan dra några slutsatser om hur de olika ventiltyperna påverkar det 
upplevda klimatet och vilka ventiler som eventuellt ger upphov till besvär.  
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Man kan dock konstatera att det vädras mycket på de olika områdena. På 
lågdelen kan man misstänka att det är för att kompensera för de små drivkrafterna 
som blir på självdragsystemet i ett relativt lågt hus. Det som talar emot det är att 
vädringen är lika stor under vintern då drivkrafterna är större. Sen kan det vara så 
att det är en vana att vädra och därmed inte har så mycket med luftflöden att 
göra.  
På Soldisets högdel vädras det mindre på vintern än på sommaren. Här har 
drivkrafterna inte samma betydelse då man använder ett mekaniskt 
frånluftsystem. Detta system har dock vissa brister och det är eventuellt detta som 
leder till att man vädrar i den omfattning som man gör.  
En sak som man skulle behöva undersöka är om vissa av uteluftsventilerna 
faktiskt uppfyller kraven i BABS 1960. I reglerna står att tilluftsdonen ska ha en 
öppen area på 30 cm2. Detta kan dock vara svårt att uppnå med fönsterventilerna 
som är relativt små. 

7.5 Miljöfaktorer 

7.5.1 Resultat 

I resultaten nedan har alla som besväras ofta tagits med och resultaten från BETSI 
är med för jämförelse. 
 
Tabell 4 Miljöfaktorer Soldisets lågdel. Antal svar: 8 från 6 av 24 lgh. Svaren är räknade i %.  

Lågdel       Läget på ventiler 

   Tot  BETSI Stängda Öppna Justerar  Justerar inte 

Antal svarande  8 st    2 st  6 st  3 st  5 st 

Drag  38  9  100  0  67  0 

För hög rumstemperatur  25  8  0  33  0  40 

Varierande rumstemperatur  13  7  0  17  0  20 

För låg rumstemperatur  0  8  0  0  0  0 

Instäng ("dålig") luft  50  7  0  67  0  80 

Torr luft  25  7  0  33  0  40 

Obehaglig lukt  0  7  0  0  0  0 

Statisk elektricitet som gör 
att du lätt får stötar 

13  2  0  17  33  0 

Andras tobaksrök  13  9  0  17  33  0 

Buller  25  14  100  0  67  0 

Damm och smuts  0  14  0  0  0  0 

Annat  0  ‐  0  0  0  0 
 

Tabell 5 Miljöfaktorer Soldisets högdel. Antal svar: 42 från 33 av 192 lgh. Svaren räknade i %. 

Högdel       Läget på ventiler 
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Tot  BETSI Stängda  Öppna  Justerar 

Justerar 
inte 

Antal svarande  42 st    24 st  18 st  27 st  10 st 

Drag  21  9  17  28  26  20 

För hög rumstemperatur  21  8  25  17  22  10 

Varierande 
rumstemperatur 

10  7  13  6  11  10 

För låg rumstemperatur  10  8  13  6  11  10 

Instäng ("dålig") luft  38  7  33  44  41  40 

Torr luft  14  7  17  11  19  10 

Obehaglig lukt  5  7  4  6  4  10 

Statisk elektricitet som 
gör att du lätt får stötar 

5  2  8  0  4  10 

Andras tobaksrök  26  9  21  33  30  20 

Buller  21  14  25  17  22  30 

Damm och smuts  26  14  21  33  30  10 

Annat  7  ‐  4  6  4  10 
 
Tabell 6 Miljöfaktorer Klostervallen. Antal svar: 26 från 18 av 48 lgh. Svaren räknade i %. 

Klostervallen       Ventiler 

   Tot  BETSI Stängda Öppna Justerar  Justerar inte 

Antal svarande  26 st    5 st  21 st  6 st  16 st 

Drag  12  2  0  10  33  0 

För hög rumstemperatur  42  7  80  33  50  38 

Varierande 
rumstemperatur 

4  5  0  5  0  0 

För låg rumstemperatur  0  6  0  0  0  0 

Instäng ("dålig") luft  23  5  0  29  0  25 

Torr luft  27  8  0  33  17  31 

Obehaglig lukt  8  2  0  10  0  0 

Statisk elektricitet som gör 
att du lätt får stötar 

0  0  0  0  0  0 

Andras tobaksrök  15  4  40  10  0  19 

Buller  23  13  60  14  33  19 

Damm och smuts  15  14  0  19  17  13 

Annat  8  ‐  20  5  0  6 

 

Soldiset lågdel  1966 Självdrag Godkänd 
Soldiset högdel  1966 Frånlufts Ej godkänd 
Klostervallen  2001 Frånlufts Godkänd
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7.5.2 Analys 

I BETSI-rapporten finns redovisat hur många som är ofta besvärade av olika 
faktorer. Då detta är en nyligen utförd rikstäckande undersökning med delvis 
samma frågor som de som använts i denna undersökning använder vi dessa 
värden att jämföra med. 
Soldiset lågdel 
Husen på Soldiset är byggda på 60-talet. För att ge en så rättvis jämförelse som 
möjligt väljer vi att jämföra med hus från samma period. Detta innebär att 
referensgruppen blir hus byggda 1961-1975. Det är viktigt att nämna innan vi 
blandar in för mycket siffror att den låga svarsfrekvensen i lågdelen gör att varje 
persons svar gör en mycket stor skillnad. Men faktum kvarstår att 5 faktorer ligger 
över 20% vilket tyder på ett dåligt inneklimat. 
I BETSI var det 9 % som ofta besvärades av drag. I lågdelen var denna siffra 38 % 
vilket är mycket mer än riksgenomsnittet. Det finns klagomål på att ventilationen 
inte fungerar tillfredställande vilket gör att de boende har fönster öppna dygnet 
runt. Detta kan vara en förklaring till att de upplever drag. Tittar man på 
urvalsgrupperna öppna/stängda och Justerar/Justerar inte, kan man se att 57% 
justerar sina ventiler och de som har stängda ventiler och de som justerar upplever 
mer drag, 100% och 67 % mot 0%. Dock är det endast de som har angett att de 
har en stängd ventil. 
Det vanligaste som de boende klagar på är instängd luft. Hela 50 % av de som 
har svarat har angett att de ofta besväras av detta. Detta ska jämföras med 
resultatet från BETSI som pekar på att 7 % ofta eller ibland känner instängd luft i 
bostaden. Detta tyder på att luftutbytet i rummen inte är tillfredställande och kan 
behöva ses över.  
Som tidigare nämnt är det boende som har fönstren öppna och de flesta vädrar 
flera gånger per vecka året om. Vädringen eller ett öppet fönster kan göra att 
luftutbytet i huvudsak sker vid det öppna fönster och att övriga rum då blir 
lidande och kan ge upphov till instängd luft. Generellt kan man dock säga att de 
som oftast besväras av något är de som har öppna ventiler och de som inte justera 
dem.  
Soldiset högdel 
Högdelen på Soldiset ligger över rikssnittet på alla punkter utom Obehaglig lukt. 
Det vanligaste besväret uppges vara instängd luft som 38 % av de boende ofta 
upplever (jämför med BETSI: 7 %). Näst största problemen är damm och smuts 
och andras tobaksrök som 26 % ofta upplever (jämför med BETSI: 14 och 9 %). 
Tittar man på skillnaderna mellan de som har öppna respektive stängda ventiler 
kan man se vissa skillnader. En del av skillnaderna är lätta att förstå, till 
exempelde med stängda ventiler upplever oftare för hög rumstemperatur. Andra 
skillnader är svårare att förstå, som att de med öppna ventiler oftare upplever 
instängd luft. Eventuellt kan det vara så att luftcirkulationen i lägenheterna inte är 
tillfredställande vilket gör att boende har ventilerna öppna året runt men att detta 
inte är tillräckligt. 
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Tittar man på de som justerar och de som inte justerar ser man vissa skillnader 
även här. Drag, hög rumstemperatur, torr luft, andras tobaksrök och damm och 
smuts drabbar de som justerar sina ventiler i något högre utsträckning.  
Återigen är det flera olika faktorer som ligger över 20% vilket tyder på problem 
med inneklimatet. 
 
Klostervallen 
På Klostervallen bedöms inneklimatet som bättre än på Soldiset. Det finns 
stängda ventiler i 19 % av bostäderna, jmf Soldiset 57 %.  Den vanligaste 
ventiltypen är ventil bakom radiator som de flesta har i sovrum och vardagsrum. 
Ofta saknas ventil i köken.  
Flera av miljöfaktorerna ligger under eller omkring riksnittet. Dock ligger 4 
faktorer över 20%. Bland annat har 42 % angett att de ofta upplever för hög 
rumstemperatur. Detta för att lägenheterna har söderläge med endast få träd som 
skyddar mot solen. Problemet är störst för de som har stängda ventiler. Hela 80 
% av de med stängda ventiler upplever detta vilket kan jämföras med 33 % av de 
med öppna ventiler. Detta verkar rimligt då man får en mindre luftomsättning 
och därmed kylning med stängda ventiler.  Andra vanliga besvär är torr luft, 
instängd luft och buller. Intressant är att det endast är de med öppna ventiler som 
drabbas av instängd luft och torr luft. Det är även intressant att de med stängda 
ventiler drabbas mer av buller. Hela 60 % av de med stängda ventiler har problem 
med detta, vilket ska jämföras med 14 % av de med öppna ventiler. Av de fyra 
lägenheter som har uppgett att de har stängda ventiler är det endast en som 
uppger att de inte öppnar dem på grund av buller.  Vi vet dock inget om den 
exakta placeringen av dessa lägenheter på grund av kodningen och detta kan i stor 
utsträckning påverka hur bullerutsatt en lägenhet är. 

7.5.3 Diskussion 

Då källan till drag, vilket upplevs i fastigheterna på Soldiset, inte är känd kan man 
bara spekulera i denna. Enligt Andersson (2003) kan en källa vara otäta 
fönsterbågar. Detta skulle kunna förklara den ökade förekomsten av damm och 
smuts, buller och andras tobaksrök. Det som talar mot detta är den ökade 
förekomsten av instängd luft. Om fönsterbågarna var otäta skulle 
luftomsättningen i bostäderna ökat vilket borde göra att de boende inte drabbades 
av instängd luft.  
Eftersom resultaten från de olika områdena pekar åt lite olika håll gällande 
öppna/stängda och justerar/ justerar inte kan man inte påstå att det ena är bättre 
än det andra. Eventuellt skulle skillnaderna blivit tydligare om svarsfrekvensen 
varit högre. 
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7.6 Nuvarande besvär 
I en bostad med otillräcklig ventilation kan man få ett dåligt inneklimat. Detta 
för att emissioner och andra luftföroreningar inte transporteras bort i den 
utsträckning de borde och då kan man drabbas av trötthet, huvudvärk och bli 
tung i huvudet. Problemen blir värre ju fler personer som vistas i bostaden 
eftersom varje människa avger lukter och luftföroreningar. Möbler och 
byggnadsmaterial avger emissioner som kan ge upphov till irriterade luftvägar osv 
(Nordquist 1998). 
De besvär som brukar kopplas samman med ventilation är trötthet, tung i 
huvudet och huvudvärk (Andersson, 2010). 
Därför kommer störst fokus att läggas på dessa delar under analysen av besvären. 

7.6.1 Resultat 

I resultatet nedan anges hur många procent som ofta känner sig besvärade av 
något hälsobesvär. I fältet om hur många som tror besvären är bostadsrelaterade 
är även de som mer sällan upplever besvär medräknade. Därför är det möjligt att 
det som är bostadsrelaterat är större än de med problemet. 
En annan möjlighet är att redovisa endast de som ofta upplever besvär även 
bostadsrelaterat vilket är vanligast. I detta resultat är det dock alla som upplever 
besvär medräknade när det gäller om de är bostadsrelaterade eftersom det kan 
vara intressant att se just hur många som kopplar besvären till bostaden. Det kan 
ju även vara så att vissa personer som upplever ett besvär en gång i veckan tycker 
det är ’’ofta’’ medan andra uppfattar det som ’’ibland’’. 
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Tabell 7 Nuvarande besvär Soldiset lågdel. Svaren är i procent.  
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Tot  8 st  0  0  0  0  0  13 0  0  0  0  13  0  0  0  0  0 

Stängda  2 st  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Öppna  6 st  0  0  0  0  0  17 0  0  0  0  17  0  0  0  0  0 

Justerar  3 st  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Justerar 
inte 

4 st  0  0  0  0  0  20 0  0  0  0  20  0  0  0  0  0 

Tabell 8 Nuvarande besvär Soldiset högdel. Svaren är i procent. 
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Tot  39  18  3  5  3  8  0  13  0  15  0  5  3  10  3  8  5 

Stängda  23  13  0  4  4  9  0  13  0  17  0  4  4  9  4  9  9 

Öppna  16  25  6  6  0  6  0  13  0  13  0  6  0  13  0  6  0 

Justerar  27  19  4  7  4  11  0  15  0  11  0  7  4  15  4  11  7 

Justerar 
inte 

10  20  0  0  0  0  0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0 

Tabell 9 Nuvarande besvär Klostervallen. Svaren är i procent. 
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Tot  26  23  19  12  19  12 15 4  12  4  12 4  4  19  15  0  0 

Stängda  5  40  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20  0  0  0 

Öppna  21  14  24  14  24  14 19 5  14  5  14 5  5  19  19  0  0 

Justerar  6  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Justerar 
inte 

16  25  31  19  31  19 25 0  13  0  13 0  6  25  19  0  0 
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7.6.2 Analys 

Lågdelen 
Lågdelen på Soldiset har som tidigare nämnts en låg svarsfrekvens och få boende.  
I Tabell 7 kan man även  se att det är endast ett fåtal besvär som ofta upplevs. Det 
är därför inte meningsfullt med en djupare analys av detta område. 
  

Soldiset lågdel  1966 Självdrag Godkänd 25 % svarande  
Soldiset högdel  1966 Frånlufts Ej godkänd 17 % svarande 
Klostervallen  2001 Frånlufts Godkänd 38% svarande 
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Högdelen 
På soldisets högdel är svarsfrekvensen lägre än på lågdelen. Högdelen är dock så 
mycket större att fler svar ha kommit in och en analys kan ge svar på hur 
inneklimatet upplevs. 

 
Diagram 26 Soldiset högdel 

I Diagram 26 visas hur många procent av de boende som drabbas av olika besvär. 
Detta diagram är dock något svårtolkat och för att förenkla en jämförelse mot 
BETSI används värdena därifrån som ett referensvärde. 

 
Diagram 27 Soldiset högdel med BETSI som referensvärde. 
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I Diagram 27 Soldiset högdel med BETSI som referensvärde. kan man se att det 
varierar om resultaten är bättre eller sämre än i BETSI. De värden som är bättre 
än BETSI ligger under 0-linjen medan de värden som ligger ovanför är sämre. 
Vad gäller trötthet är det totala resultatet något bättre än för BETSI. I BETSI har 
man upptäckt samband mellan buller och trötthet. Då området har fått ett 
relativt bra resultat vad gäller buller kan det vara en del av förklaringen till det 
bättre resultatet för trötthet. De områden där högdelen har sämre resultat än 
BETSI är ögonbesvär, näsbesvär, hosta och hudbesvär.  
Det sammanvägda resultatet är att de som inte justerar sina ventiler har det bästa 
resultatet. De enda kategorierna där de har några ofta återkommande besvär är 
trötthet och näsbesvär, d.v.s. irriterad, täppt eller rinnande näsa. Man kan alltid 
spekulera om det är så att ventilationen fungerar som det är tänkt i dessa 
lägenheter vilket gör att man inte behöver justera, om personerna som bor i 
lägenheterna är mindre känsliga eller om det helt enkelt är bättre att låta 
inneklimatet till viss del följa de naturliga variationerna utomhus.  
När man tittar på de faktorer som har störst direkt koppling till 
ventilationsflödena, trötthet, tung i huvudet och huvudvärk, ligger värden i de 
flesta fallen väl under jämförelsevärdena från BETSI. 
 
Klostervallen 

 
Diagram 28 Klostervallen 

För att kunna göra en enklare jämförelse med BETSI används dessa värden som 
referens för att se hur vilka problem som finns på Klostervallen. 
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Diagram 29 Klostervallen med BETSI som referens. 

På Klostervallen är det, i likhet med högdelen av Soldiset, lite varierat om 
resultaten är bättre eller sämre än BETSI. Framför allt är resultatet betydligt 
mycket sämre vad gäller hosta, där hela 19 % ofta upplever detta mot 5 % enligt 
BETSI. Enligt BETSI har de med fuktskador en ökad frekvens av hosta. I 
undersökningen upptäckte man att andelen med hosta steg från 5 % till 15 % om 
bostaden hade haft någon fuktskada. Samma sak gäller om det finns mögellukt i 
bostaden. Då steg andelen med hosta till 20 %. Om det på Klostervallen är 
fuktskador eller mögellukt som orsakar hostan är dock tveksamt då övriga 
symptom inte följer det mönster som mögellukt och fuktskador har enligt BETSI. 
BETSI visar att de flesta symptomen ökar, t.ex näsbesvär ökar från 10 % till 23 
%. För att komma fram till varför så många drabbats av hosta krävs noggrannare 
undersökningar. 
Om detta beror på rökning, astma eller motsvarande behandlas under avsnitt 
7.10. Klart är i alla fall att de som justerar sina ventiler har klart mindre besvär än 
övriga. Det enda besväret de upplever är trötthet. Att just denna grupp har 
mindre besvär är intressant då de på Soldiset upplevde mest besvär av alla. Övriga 
grupper verkar ha olika besvär men sammantaget ungefär lika mycket.  
När man jämför med BETSI kan man i Diagram 29 se att trötthet ökar kraftigt 
med stängda ventiler. Dock ligger samma kategori lägre vad gäller huvudvärk 
jämfört med BETSI. Det problem som är störst jämfört med BETSI är hosta.  
Tittar man på de besvär som är direkt kopplade till ventilationsflödena spretar 
resultaten. De som har störst problem med trötthet är de med stängda ventiler 
vilket gör att man kan misstänka att flödena är för låga. När man sedan tittar på 
de två nästa besvären, tung i huvudet och huvudvärk, ligger värdena bättre än 
BETSI vilket gör att man inte kan dra någon slutsats om luftflödena. 
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En sak som är intressant är att för de som justerar sina ventiler på Klostervallen 
ligger förekomsten av samtliga besvär lägre än i BETSI-undersökningen.  

7.6.3 Diskussion 

På Soldisets lågdel är det väldigt få svar som har kommit in. Detta leder tyvärr till 
att man inte får några större grupper som man kan dela in svaren i och därmed 
får varje person väldigt stor inverkan på resultatet.  
På Soldisets högdel finns det tecken på att luftflödena är för låga. Samtidigt är det 
känt att frånluftssystemet har brister. Trots detta är förekomsten av de problem 
som orsakas av otillräckligt luftutbyte lägre än för BETSI. 
Resultaten från Klostervallen är svåra att tolka. Det man kan konstatera är att de 
med stängda ventiler drabbas av trötthet. Detta kan tolkas som att stängda 
ventiler leder till för låg luftomsättning men samma kategori drabbas mindre av 
huvudvärk och tung i huvudet.  

7.7 Temperaturförhållande 
I resultatet har omdömet av vad de boende anser om temperaturförhållandena 
översatts till siffror. Mycket bra har gett en 1:a och i fallande ordning till Mycket 
dåligt som har gett en 5:a (se bilaga 1). Detta har sedan översatts till ett 
medelvärde och det är det som anges i andra kolumnen från vänster. De andra 
kolumnerna anger hur många procent som anger att de har problem med en 
specifik faktor. Faktorerna anges här nedan: 

1 Alltför kallt på vinterhalvåret 
2 Alltför varmt på sommarhalvåret 
3 Alltför varmt hela året 
4 Varierar med utetemperaturen 
5 Kalla golv på vinterhalvåret 
6 Drag från fönster 
7 Drag från ytterdörr 
8 Kan ej påverka temperaturen 
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7.7.1 Resultat 

Soldisets lågdel 

      1  2 3 4 5 6 7 8

Tot  2,7  0  0 14 29 71 29 57 0

Stängda  3,0  0  0 0 0 100 100 100 0

Öppna  2,6  0  0 20 40 60 0 40 0

Flerbost.  2,7  0  0 17 33 67 33 50 0

Singelhus.  3,0  0  0 0 0 100 0 100 0

Män  2,7  0  0 33 33 67 33 67 0

Kvinnor  2,8  0  0 0 25 75 25 50 0

18‐34  3,0  0  0 0 0 100 0 100 0

35‐64  2,7  0  0 33 0 67 67 100 0

65+  2,7  0  0 0 67 67 0 0 0

Justerar  2,7  0  0 0 0 67 67 67 0

Justerar inte  2,8  0  0 25 50 75 0 50 0

Betsi  2,2  55  56 ‐  58 41 42 24 64
Tabell 10 Temperaturförhållande Soldisets lågdel 

Soldisets högdel 

      1  2 3 4 5 6 7 8

Tot  3,0  29  43 0 24 26 26 29 29

Stängda  2,8  21  46 0 25 29 25 33 25

Öppna  3,2  39  39 0 22 22 28 22 33

Flerbost.  3,0  25  50 0 29 21 25 33 33

Singelhus.  2,9  33  33 0 17 33 28 22 22

Män  2,7  33  39 0 28 17 28 28 28

Kvinnor  3,0  29  38 0 24 38 29 33 24

18‐34  3,1  43  64 0 36 21 21 14 43

35‐64  2,8  21  29 0 36 29 36 36 7

65+  2,7  27  18 0 0 36 27 45 27

Justerar  3,0  30  44 0 30 33 30 30 26

Justerar inte  2,6  40  30 0 20 20 30 40 20

Betsi  2,2  55  56 ‐  58 41 42 24 64
Tabell 11 Temperaturförhållande Soldisets högdel 
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Klostervallen 

      1  2 3 4 5 6 7 8

Tot  3,0  0  80 0 24 24 48 12 20

Stängda  4,0  0  100 0 20 0 20 0 60

Öppna  2,7  0  75 0 25 30 55 15 10

Flerbost.  3,1  0  88 0 24 35 65 12 18

Singelhus.  2,8  0  63 0 25 0 13 13 25

Män  2,7  0  70 0 20 30 60 10 10

Kvinnor  3,1  0  87 0 27 20 40 13 27

18‐34  2,3  0  67 0 0 33 67 0 0

35‐64  3,3  0  108 0 17 25 58 8 17

65+  2,6  0  44 0 33 22 33 22 22

Justerar  3,0  0  120 0 40 40 60 0 20

Justerar inte  3,1  0  69 0 19 25 56 13 19

Betsi  2,2  55  56 ‐  58 41 42 24 64
Tabell 12 Temperaturförhållande Klostervallen 

 

7.7.2 Analys 

Soldiset 
På Soldisets lågdel är man relativt nöjda med temperaturförhållandena. I medel 
har man satt 2,7 vilket innebär mellan bra och acceptabelt. Det är ingen som har 
satt sämre än acceptabelt vilket kan tolkas som att inga allvarliga brister finns där. 
Resultatet kan jämföras med medelbetyget från BETSI där de boende i snitt satt 
2,2 på temperaturförhållandena. Resultatet är således sämre än riksgenomsnittet.  
I rutan för vilka problem de upplever har de i snitt markerat 1,8 besvär. De 
vanligaste besvären är kalla golv på vinterhalvåret och drag från ytterdörr. Detta 
bekräftar därmed resonemanget om en för hög luftomsättning i avsnitt 7.5.3. 
Några har även angett att de har problem med drag från drag från fönster. 
Eftersom det bara är sex av 24 lägenheter som har svarat på enkäten är det dock 
svårt att dra några tydliga slutsatser. 
 
Soldiset högdel 
På Soldisets högdel är snittbetyget för temperaturförhållandena 3,0 dvs. 
acceptabla. Även detta ska jämföras med 2,2 från BETSI. De två byggnaderna är 
dock ganska stora och då vi vet att det finns brister i ventilationen, se avsnitt 8, 
tittar vi på trapphusen för sig. Det trapphus som har fått bäst omdöme är trappa 
G. Här ligger omdömet på 1,3 vilket är mellan bra och mycket bra och det enda 
de har att klaga på är att det blir för varmt på sommarhalvåret. Detta kan bero på 

Soldiset lågdel  1966 Självdrag Godkänd 
Soldiset högdel  1966 Frånlufts Ej godkänd 
Klostervallen  2001 Frånlufts Godkänd
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att huset ligger i öst-västlig riktning och därmed får en stor solinstrålning. 
Svarsfrekvensen är dock mycket låg, endast 9 % av lägenheterna har svarat. 
Tre trapphus sticker ut som de med mest besvär; H, K och N. Framför allt i H 
finns mycket problem. I snitt har man markerat 3,3 olika besvär. Kallt vintertid, 
kalla golv och drag från fönster är de vanligaste besvären. I de andra två 
trapphusen, K och N, är det mest klagomål på att det blir för varmt sommartid 
och att man inte har möjlighet att påverka temperaturen. Det är dock intressant 
att trapphuset med bäst och sämst resultat ligger bredvid varandra. Detta gör att 
de två trapphusen har väldigt lika förutsättningar och borde vara jämförbara. 
Eventuellt ligger anledningen hos frånluftsventilationen. Enligt de mätningar som 
genomfördes vid OVK-besiktningen var luftflödena betydligt mer felaktiga i H än 
i G. Mer om detta i avsnitt 8. 
Tittar man på hela området är det största problemet att det blir för varmt 
sommartid. 43 % av de som besvarat enkäten upplever detta som ett problem. 
Även om detta är en stor andel så är det mindre än i BETSI-undersökningen där 
hela 56 % upplevde att det blev för varmt ofta eller ibland sommartid. Det näst 
största problemet är drag från ytterdörr, alltför kallt vintertid och att man inte 
kan påverka temperaturen. Både ’’drag från ytterdörr’’ och ’’alltför kallt vintertid’’ 
förefaller dock huvudsakligen vara koncentrerade till trappa G.  
Av de 42 svarande i husen är det 24 st som har någon eller några ventiler stängda. 
När man jämför vad de boende anser om temperaturförhållandena kan man se att 
de som har stängda ventiler har satt ett bättre betyg, 3,2 jämför med de som har 
öppna ventiler, 2,8. Detta är den urvalsgrupp som har störst skillnad på 
omdömena. Bland de som inte justerar sina ventiler har satt ett bättre betyg på 
temperaturförhållandena än för de som justerar. Det är dock svårt att säga vad 
detta beror på, eventuellt handlar det om ett större medvetande om sitt 
inneklimat då man ändrar på sina ventiler eller också handlar det om att 
inneklimatet har brister vilket leder till att man justerar.  
Om man istället fokuserar på vilka problem de olika urvalsgrupperna har kan 
man se att de som stänger sina ventiler har mindre problem med ’’alltför kallt på 
vinterhalvåret’’ men mer problem med ’’alltför varmt på sommarhalvåret’’. 
Samma mönster upprepas för de som inte justerar sina ventiler; bättre vintertid 
men sämre sommartid. En tendens man kan se i de andra urvalsgrupperna är att 
yngre, 18-34, är mer benägna att klaga på temperaturproblem men i gengäld 
mindre känsliga för drag.  
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Klostervallen 
När man tittar på resultaten för Klostervallen slås man av hur många som har 
problem med ’’alltför varmt på sommarhalvåret’’. Hela 80 % av de som svarat på 
enkäten har problem med detta, d.v.s. en markant skillnad mot BETSIs 56 %.. 
Det är eventuellt läget och utformningen av huset som orsakar problemet då 
huset är byggt så att alla lägenheter har mer eller mindre söderläge och få träd 
som skyddar mot solinstrålningen. Trots detta problem är omdömet för de tre 
husen samma som för Soldiset, 3,0. Bäst är det i hus 16 och 18. I 16 är 
medelomdömet 2,0 vilket är ’’bra’’ och i 18 är det 2,5, mellan ’’bra’’ och 
acceptabelt’’. Omdömet i det sista huset är 3,7 vilket är nära ’’dåligt’’. Det som är 
lite intressant och motsägelsefullt är att detta har de färre klagomål per person än i 
de andra husen, 1,8 mot 2,0 och 2,5. Detta kan tolkas som att de problemen de 
har eventuellt är större än i de två övriga husen. Bäst svarsfrekvens har man fått i 
16 där 67 % har svarat på enkäten. Sämst är det 18 där endast 19 % har svarat. 
När man tittar på urvalsgrupperna kan man här se en tydlig skillnad mellan de 
som har stängda respektive öppna ventiler. De som har stängda ventiler har satt 
ett omdöme på temperaturförhållandena på 4,0, dvs. ’’dåligt’’ medan de med 
öppna ventiler har satt ett omdöme på 2,7 vilket är ’’acceptabelt’’, men lutar lite 
mot ’’bra’’.  
Mellan de som justerar och de som inte justerar märks ingen tydlig skillnad. Det 
näst största problemet är drag från fönster som 48 % upplever. Om detta beror på 
konstruktionen av ventilerna som sitter bakom radiatorerna vid fönstren eller har 
någon annan orsak är dock svårt att säga säkert men det är vanligt med denna typ 
av problem med den konstruktionen. Enligt EQ-fönster kan problem uppstå vid 
stark solinstrålning då termostatventilen till radiatorn kan stänga av radiatorn 
vilket leder till att kall uteluft kommer in i lägenheten utan att värmas upp. 
Ventilen blir då ett deplacerande don med kall luft som ’’rinner’’ ut över golvet. 
24 % av de boende har klagat på kalla golv vintertid vilket stärker denna teori.  
 

7.7.3 Diskussion 

Som tidigare påpekat ligger trapphus H och G bredvid varandra (G har fått ett 
bra omdöme medan H har fått ett påtagligt sämre) vilket medför att de kan 
jämföras. G ligger på gaveln och H har ett trapphus på vardera sida om sig. Detta 
gör att H ligger mer skyddat med en mindre väderutsatt yta. Trots detta kommer 
det fler klagomål på kalla golv, kallt vintertid och drag från ytterdörren. Det finns 
dokumenterade brister i ventilationen från samtliga trapphus i högdelen men 
problemen förefaller vara större i H-trappan. Enligt HSB Skåne håller man på att 
planera för att åtgärda dessa brister och problem med ventilationen. 
Trots att omdömena för områdena är sämre än i BETSI är omfattningen av de 
enskilda besvären över lag mindre. De enda problemen som ligger över rikssnittet 
kommer från Klostervallen, drag från fönster och alltför varmt sommartid. Alltför 
varmt sommartid är det största problemet med 80 % vilket ska jämföras med 56 
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% från BETSI. Drag från fönster ligger bara marginellt över rikssnittet med 48 % 
mot 42 %.  

7.8 Bullersituation 
Mer än två miljoner svenskar utsätts för buller som påverkar deras hälsa. Omkring 
hälften av dessa uppger att upplever detta buller i eller i närheten av sin bostad. 
Den tydligaste effekten av buller är att det kan vara distraherande, d.v.s. att vi 
tappar koncentrationen på det vi sysslar med för stunden. Detta gäller framför allt 
plötsliga ljud som överraskar oss, till exempel att telefonen ringer eller tal. Vissa 
ljud stimulerar hjärnans sömncentra vilket leder till att vi känner oss trötta. Dessa 
ljud utnyttjas i vaggvisor. Vissa lågfrekventa, monotona ljud kan också påverka 
sömncentrat vilket kan vara ett problem för fordonsförare då det ökar 
olycksrisken. Sömncentrat kan även påverkas på ett annat negativt sätt nämligen 
när vi sover. Röster och andra plötsliga ljud kan verka så att de antingen 
försämrar sömnkvalitén eller väcker oss. Trafikbuller och ljud från till exempel 
ventilationen kan försämra sömnkvalitén och kan leda till dagen-efter-effekter i 
form av nedstämdhet, olustkänslor och minskad prestationsförmåga. Vid 
kraftigare buller kan mer direkta effekter märkas. Vanliga effekter är svårighet att 
sova, höjt blodtryck, ökad puls och återkommande uppvaknande. Några studier 
som gjorts visar på att de som utsatts för långvarigt flyg- och vägbuller har effekter 
på hjärt-kärlsystemet. (Björck 2001) 
När man genomförde BETSI-undersökningen fann man vissa samband mellan 
bullerutsatta bostäder och folk som drabbas av huvudvärk mer frekvent än 
normalt. (BETSI, 2009) 
 
I resultatet har omdömet av vad de boende anser om bullersituationen översatts 
till siffror. Mycket bra var gett en 1:a och i fallande ordning till Mycket dåligt har 
gett en 5:a (se bilaga 1). Detta har sedan översatts till ett medelvärde och det är 
det som anges i andra kolumnen från vänster. De andra kolumnerna anger hur 
många procent som anger att de har problem med en specifik faktor. Faktorerna 
anges här nedan: 

1 Störande buller från ledningar och rör 
2 Störande buller från ventilationen 
3 Störande buller från grannar, trapphus, hissar 
4 Störande buller utifrån (trafik, industrier, lekande barn) 
5 annat 

7.8.1 Resultat 

Soldisets lågdel 

      1  2  3 4 5

Tot  2,4  0  0  13 25 0

Stängda  3,0  0  0  0 100 0

Öppna  2,2  0  0  17 0 0
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Flerbost.  2,3  0  0  14 29 0

Singelhus.  3,0  0  0  0 0 0

Män  2,0  0  0  0 25 0

Kvinnor  2,8  0  0  25 25 0

18‐34  3,0  0  0  0 0 0

35‐64  2,0  0  0  0 50 0

65+  2,7  0  0  33 0 0

Justerar  2,7  0  0  33 67 0

Justerar inte  2,2  0  0  0 0 0

BETSI  2,7  17  12  29 21
Tabell 13 Bullersituation Soldisets lågdel 

Soldisets högdel 

      1  2  3 4 5

Tot  2,6  7  17  56 32 17

Stängda  2,6  0  17  52 30 17

Öppna  2,6  17  17  61 33 17

Flerbost.  2,5  8  25  50 25 13

Singelhus.  2,7  6  6  65 41 24

Män  2,5  6  24  59 29 12

Kvinnor  2,8  10  14  57 33 19

18‐34  2,7  0  31  69 46 15

35‐64  2,6  14  14  64 14 7

65+  2,5  9  9  36 36 27

Justerar  2,8  11  15  63 33 15

Justerar inte  2,2  0  33  56 33 22

Betsi  2,6  17  12  29 21
Tabell 14 Bullersituation Soldisets högdel 
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Klostervallen 

      1  2  3 4 5

Tot  2,6  32  4  20 52 24

Stängda  2,6  20  0  0 40 40

Öppna  2,7  35  5  25 55 20

Flerbost.  2,8  41  6  24 65 29

Singelhus.  2,3  13  0  13 25 13

Män  2,7  40  0  20 40 40

Kvinnor  2,6  27  7  20 60 13

18‐34  2,3  33  0  0 33 0

35‐64  2,5  14  0  14 43 10

65+  2,8  44  11  22 22 44

Justerar  2,6  0  0  0 60 60

Justerar inte  2,5  38  6  25 50 13

BETSI  2,3  12  7  24 15
Tabell 15 Bullersituation Klostervallen 

 

7.8.2 Analys 

Soldiset 
På Soldisets lågdel har medelomdömet på bullersituationen blivit 2,4 vilket 
innebär det bästa resultatet för de undersökta områdena. Resultatet är bättre än 
rikssnittet på 2,7 från BETSI. Detta trots att det ena huset ligger precis bredvid 
en väg. Vägen är dock inte tungt trafikerad och om man tittar på varför de 
boende stänger sina ventiler och om något har hindrat dem från att öppna 
förefaller buller inte vara något problem. Det är dock svårt att visa på några 
tydliga resultat på grund av låg svarsfrekvens. 
 
Soldiset högdel 
På Soldisets högdel har medelomdömet blivit 2,6, d.v.s. likvärdigt med resultatet 
från BETSI. Endast få tydliga skillnader i resultaten kan ses, bättre betyg med 
stigande ålder och de som inte justerar sina ventiler ger bättre betyg. Det 
sistnämnda är den tydligaste skillnaden; 2,8 för de som justerar och 2,2 för de 
som inte justerar.  
Tittar man på omdömena för de olika trapphusen är skillnaderna betydligt större. 
I trapphus G är betyget bäst, 1,3 medan det är sämst i trapphus N, 3,3. Detta är 
stora skillnader och värt att titta närmare på. I trapphus N är det 6 av 8 som 
klagar på buller från grannar, trapphus och hissar medan ingen av de svarande i 
trapphus G har klagat på detta. Många har även klagat på buller utifrån i 
trapphus N. Vanligaste klagomålet totalt sett är ’’störande buller från grannar, 
trapphus, hissar’’; 56 % av de boende. Detta kan jämföras med 29 % från BETSI. 
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Det är även det vanligaste klagomålet i de flesta trapphusen. I trapphus H är det 
många som störs av buller från ventilationen och det tyder återigen på allvarliga 
problem med ventilationen här.  
Tittar man på de olika kategorierna kan man se att det öppna/stängda ventiler 
inte påverkar om man störs av buller från ventilationen. Det påverkar inte heller 
om man störs av buller utifrån. Man märker dock en viss skillnad på om man 
störs av grannar, trapphus, hissar. 61 % av de med öppna ventiler störs medan 52 
% av de med stängda ventiler störs. Tittar man på de som justerar respektive inte 
justerar ser man att 63 % av de som justerar upplever att de störs medan 56 % av 
de som inte justerar störs. Risken att man störs av ventilationen fördubblas om 
man inte justerar sina ventiler; 15 % av de som justerar besväras av buller från 
ventilationen medan 33 % av de som inte justerar störs.  
 
Klostervallen 
På Klostervallen är medelomdömet för bullersituationen 2,6 vilket är samma som 
för Soldisets högdel. Jämförelsevärdet från BETSI är här 2,3 vilket innebär att 
Klostervallen har något sämre resultat än riksgenomsnittet. Återigen kan inga 
tydliga skillnader ses mellan de olika urvalsgrupperna. Tittar man på de olika 
husen ser man att det är betydligt fler klagomål från hus 16. I de andra två husen 
störs man av bussar och fotbollsspelare då båda husen ligger vid en fotbollsplan 
och hus 20 ligger invid en väg. I hus 16 är dock det vanligaste klagomålet 
störande buller från ledningar och rör. Hela 8 av 12 boende besväras av detta. 
Några av de boende klagar även på att de störs av tåg som passerar i närområdet. 
Totalt har de boende i detta hus 2,0 klagomål per person. Många störs även av 
buller från grannar, 42 %, och buller utifrån, 58 %. Med tanke på alla dessa 
klagomål är omdömet, 2,8 inte särskilt dåligt med tanke på att huset bredvid, 18, 
hade ett medelomdöme på 2,7 men bara 1,0 klagomål per person. Frågan är då 
hur allvarliga dessa klagomål är. 
Tittar man på de olika urvalsgrupperna kan man se att de med öppna ventiler har 
fler klagomål per person än de med stängda ventiler. 1,4 klagomål mot 1,0. 
Klagomålen är generellt högre för de med öppna ventiler i alla kategorier annat än 
kategorin ’’annat’’. Tittar man på de som justerar sina ventiler kan man säga att de 
som justerar upplever mindre besvär än de som inte justerar gällande buller från 
ventilationen, ledningar och rör och grannar. De som justerar upplever dock 
större problem med buller utifrån. 
 

7.8.3 Diskussion 

Läge på husen och typen av grannar verkar ha mer påverkan på bullersituationen 
än uteluftsventilernas läge och typ. När man läser de kommentarer som kommit 
från Klostervallen kan man se att många har balkongdörren öppen i princip 
dynget runt p.g.a solinstrålningen. Detta gör att man vinner mycket lite på att 
använda ljudisolerade ventiler. Några har även skrivit att husen i sig är lyhörda. 
På Soldiset där många har vädringsluckor kommer situationen eventuellt att 
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förbättras om man sätter ventiler på vädringsluckorna. Dessa skulle kunna var 
ljuddämpande och därmed ge ett något bättre resultat, framför allt i trappa N där 
många klagat på buller utifrån. 

7.9 Luftkvalitet 
Följande avsnitt är ett referat hämtat från en licentiatuppsats av Maria Björck. 
Dålig luftkvalitet i bostaden ökar risken för astma, allergier, bronkiell 
hyperreaktivitet och SBS-symptom (Sick building syndrome, besvär kopplade till 
en viss byggnad). Bra luftkvalitet kan däremot ge en högre produktivitet. De 
föroreningar som kan finnas i en bostad är emissioner från möbler, byggmaterial, 
färg mm, mikroorganismer och husdammkvalster. En faktor som i stor 
utsträckning styr hur mycket föroreningar det finns i en bostad är fukt. Fukt kan 
orsaka mikrobiell tillväxt på material med organiska material, kemisk nedbrytning 
med restprodukter och ökad risk för husdammkvalster. Fukt är samtidigt något 
som alltid finns i en byggnad på ett eller annat sätt. Regn, snö och markfukt 
kommer utifrån medan byggfukt, vattenläckage och fukt från matlagning och 
dusch/bad kommer inifrån. Om vi antar att klimatskalet fungerar 
tillfredställande, inga vattenläckage har uppstått och att byggfukten har torkat är 
det den brukarproducerade fukten som måste ventileras bort.  
Hög relativ fuktighet inomhus ger en ökad risk för husdammkvalster som främst 
förekommer i södra Sverige som har ett något fuktigare klimat. Flerbostadshus är 
relativt förskonade från detta, endast 10 % av husen medan småhus är mer 
utsatta, ca 75 %. Det är inte kvalstren i sig man reagerar på utan deras avföring 
som innehåller allergener. Dessa virvlar upp vid städning och kan orsaka astma 
och atopiskt eksem. Hög relativ fuktighet kan även orsaka kondens på kallare ytor 
och därmed ge upphov till mikrobiell påväxt. Fukt är nämligen en förutsättning 
för att mikroorganismerna ska kunna leva. Återigen är det inte direkt 
mikroorganismerna som är farliga utan deras sporer och sekundära metaboliter. 
Dessa påverkar andningsvägarna och kan orsaka bland annat hosta och astma. De 
kan även ge mer diffusa besvär som huvudvärk och trötthet men hur dessa 
mekanismer fungerar vet vi inte.  
Kemiska emissioner kan komma från bland annat nerbrytning och kemiska 
reaktioner. Många material har även egenemissioner. De kemiska emissionerna 
kan orsaka luftvägsirritation och astma. I de aktuella husen borde de kemiska 
emissionerna vara relativt låga så länge det inte uppstått någon fuktskada då 
husen inte är helt nybyggda. Emissionerna brukar nämligen avta med tiden.  
Många föroreningar kommer dock utifrån. Vissa av dessa är i form av partiklar 
medan andra är i gasform. Oorganiska partiklar kan verka som bärare av 
allergener eller orsaka lunginflammation. Organiska partiklar, organiskt damm, 
kan i sin tur orsaka bland annat allergisk alveolit och kronisk bronkit. Det finns 
även uppgifter om samband mellan kortsiktiga variationer av 
luftföroreningskoncentrationer och sjukhusinläggningar, dödstal och besvär med 
luftvägarna.  
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Många människor är även känsliga mot dofter av olika slag. Detta kallas sensorisk 
hyperreaktivitet och framkallas ofta av tobaksrök, parfym och blomdofter. 
Överkänsligheten visar sig som bland annat nysningar och rinnande näsa och 
ögon. Det finns forskning som tyder på att en tredjedel av Sveriges befolkning 
lider av detta men det är endast en liten del som är mycket känsliga. För att 
förhindra problem är det viktigt att se till att dofter inte sprider sig mellan 
lägenheterna. (doftöverkänsliga 2010) 

7.9.1 Resultat 

I resultatet har omdömet av vad de boende anser om luftkvaliteten översatts till 
siffror. Mycket bra har gett en 1:a och i fallande ordning till Mycket dåligt som 
har gett en 5:a (se bilaga 1). Detta har sedan översatts till ett medelvärde och det 
är det som anges i andra kolumnen från vänster. De andra kolumnerna anger hur 
många procent som anger att de har problem med en specifik faktor. Faktorerna 
anges här nedan: 

1 Luften känns instängd 
2 Luften känns dammig 
3 Irriterande lukter 
4 Eget matos sprids i bostaden 
5 Matos från grannar 
6 Tobaksrök eller annan lukt från grannar 
7 Lukter utifrån (trafik o dyl.) 
8 Kvarstående fuktig luft i bad/duschrum 
9 Imma regelbundet på fönster vintertid 
10 Imma på fönstren vid matlagning 
11 Små möjligheter att vädra på grund av bullerstörningar 
12 Små möjligheter att påverka ventilationen 

Även i detta kapitel har BETSI använts som referensvärde. Vissa värden saknas 
dock på grund av lite olika formuleringar av frågorna. I BETSI-rapporten var 
många av svaren uppdelade efter byggnadsår medan andra enbart var räknade för 
bostadsbeståndet i stort. Därför är vissa av referensvärdena samma för de olika 
områdena medan andra skiljer sig åt.  
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Soldisets lågdel 

      1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

Tot  2,9  38  13  0 125 63 50 25 38 13 63 0  13 

BETSI  2,4  35  ‐  ‐ 56 34 42 25 38 ‐ 30 ‐  55 

Stängda  3,0  0  0  0 100 100 0 100 0 0 100 0  0 

Öppna  2,8  50  17  0 67 50 67 0 50 17 50 0  17 

Flerbost.  2,9  29  14  0 71 71 57 29 43 0 71 0  0 

Singelhus.  3,0  100  0  0 100 0 0 0 0 100 0 0  100 

Män  3,0  25  0  0 75 50 50 25 50 0 75 0  0 

Kvinnor  2,8  50  25  0 75 75 50 25 25 25 50 0  25 

18‐34  3,0  100  0  0 100 0 0 0 0 100 0 0  100 

35‐64  3,0  0  0  0 75 75 25 50 25 0 75 0  0 

65+  2,7  67  33  0 67 67 100 0 67 0 67 0  0 

Justerar  2,7  0  33  0 67 100 33 67 0 0 67 0  0 

Justerar inte  3,0  60  0  0 80 40 60 0 60 20 60 0  20 
Tabell 16 Luftkvalitet Soldisets lågdel 

Soldisets högdel 

      1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tot  3,0  38  13  10 51 41 49 5 41 15 26 0 38 

BETSI  2,4  35  ‐  ‐ 56 34 42 25 38 ‐ 30 ‐ 55 

Stängda  2,8  22  17  0 52 35 43 9 30 17 17 0 30 

Öppna  3,3  63  6  25 50 50 56 0 56 13 38 0 50 

Flerbost.  3,1  45  18  14 59 45 64 5 55 18 32 0 50 

Singelhus.  2,9  29  6  6 41 35 29 6 24 12 18 0 24 

Män  2,8  33  11  11 50 39 50 0 44 17 22 0 50 

Kvinnor  3,2  43  14  10 52 43 48 9,5 38 14 29 0 33 

18‐34  2,9  36  0  7 57 21 57 0 43 14 29 0 64 

35‐64  3,2  64  36  21 64 57 64 0 64 21 36 0 29 

65+  2,8  9  0  0 27 45 18 18 9 9 9 0 27 

Justerar  3,1  41  19  11 56 52 52 7 44 19 26 0 41 

Justerar inte  2,6  40  0  10 40 10 40 0 40 10 20 0 40 
Tabell 17 Luftkvalitet Soldisets högdel 
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Klostervallen 

      1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tot  2,9  23  19  19 46 7,7 35 27 27 19 7,7 4 35 

BETSI  2,2  29  ‐  ‐ 58 34 27 25 26 ‐ 10 ‐ 47 

Stängda  2,8  0  0  40 40 0 60 0 20 0 0 0 0 

Öppna  3,0  29  24  14 48 10 29 33 29 24 10 5 43 

Flerbost.  3,0  22  17  28 44 11 39 28 33 22 11 6 39 

Singelhus.  2,8  25  25  0 50 0 25 25 13 13 0 0 25 

Män  2,9  18  27  18 45 9,1 36 18 27 18 9,1 0 36 

Kvinnor  2,9  27  13  20 47 6,7 33 33 27 20 6,7 7 33 

18‐34  3,3  33  33  0 67 0 33 33 33 33 0 0 67 

35‐64  3,0  31  23  15 54 8 31 31 38 31 15 0 31 

65+  2,7  0  11  33 33 11 44 11 11 0 0 11 22 

Justerar  2,3  0  0  0 50 17 50 0 50 0 0 0 0 

Justerar inte  3,2  25  25  25 50 0 31 31 25 25 13 6 38 
Tabell 18 Luftkvalitet Klostervallen 

 

7.9.2 Analys 

Soldiset lågdel 
Soldisets lågdel har fått medelomdömet acceptabelt, 2,9. Det sammanlagda 
medelomdömet för de två områdena är 3,0 så skillnaden är marginell. Även för de 
med öppna respektive stängda ventiler är skillnaden marginell. De med stängda 
ventiler har satt medelomdömet till 3,0 medan de med enbart öppna ventiler har 
satt 2,8 vilket är lite bättre. Det kan återigen vara värt att påpeka att 
svarsfrekvensen är relativt låg vilket gör det svårt att dra några säkra slutsatser. 
Liknande skillnader kan ses även vid andra urvalsgrupper. Den urvalsgrupp som 
har störst skillnader är justerar/justerar inte. De som justerar har satt omdömet 
2,7 medan de som inte justerar har satt det till 3,0. Det vanligaste klagomålet är 
att matosen sprids till bostaden som hela 63 % av de boende stördes av. Näst 
vanligaste besvären är tobaksrök eller annan lukt från grannar och små 
möjligheter att vädra på grund av buller som 63 % störs av. Även lukter utifrån är 
ett problem. Detta är det fjärde största problemet men trots det är det hälften av 
de boende som störs av detta.  
Tittar man på hur många besvär de upplever per person är det 4,4. Detta är ett 
högt värde då snittet i undersökningen ligger på 3,1. Eftersom det bara är två av 
de boende som har angett att de har stängda ventiler (dessa bor även i samma 
lägenhet) kan man inte dra några slutsatser om hur det påverkar antalet klagomål. 

Soldiset lågdel  1966 Självdrag Godkänd 
Soldiset högdel  1966 Frånlufts Ej godkänd 
Klostervallen 2001 Frånlufts Godkänd
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De två har angett precis samma svar i hela enkäten utom kön. Tittar man på hur 
många klagomål de olika grupperna har är de mellan 4,0 och 4,7 för alla 
urvalsgrupper utom en. Urvalet som bryter detta mönster är justerar/justerar inte. 
De som justerar har 3,7 klagomål per person medan de som inte justerar har 5,0 
klagomål.  
 

Soldiset högdel 
På Soldisets högdel har medelomdömet blivit acceptabelt, 3,0, vilket även är det 
samlade medelomdömet för hela undersökningen. Här kan man lite se att de som 
har stängda ventiler har satt ett bättre betyg än de med samtliga ventiler öppna. 
2,8 mot 3,3 där 2,8 är det bättre betyget. De som har samtliga ventiler öppna är 
den grupp som har satt det lägsta betyget. En annan urvalsgrupp som har stora 
skillnader är det som justerar/inte justerar. De som justerar har satt ett 
medelomdöme på 3,1 medan de som inte justerar har satt ett något bättre betyg 
på 2,6 
Vanligaste klagomålet, som 51 % har klagat på, är återigen att matos sprids i 
bostaden. Från OVKn och enkäterna förstår man att vissa lägenheter har spiskåpa 
medan majoriteten saknar. Hur väl avsaknaden av spiskåpor sammanfaller med 
att matosen sprids i bostaden vet vi dock inget om eftersom det endast i ett fåtal 
fall finns OVK-mätning från de bostäder som svarat på enkäten. Näst vanligaste 
klagomålet, som 49 % av de boende upplever, är tobaksrök eller annan lukt från 
grannar. Dock verkar inte detta problem hänga ihop med om de boende har alla 
ventiler öppna eller någon/några stängda då de två grupperna drabbas i samma 
utsträckning. Viktigt att komma ihåg är att de som ingår i gruppen ’’stängda’’ inte 
har alla ventiler stängda utan oftast bara en eller två alternativt saknar 
uteluftsventil i något sovrum. Andra vanliga problem är matos från grannar och 
kvarstående fukig luft i bad/duschrum, 41 %. Det som är intressant och som 
väcker viss misstanke är att de som har öppna ventiler eller justerar dem generellt 
ger sämre betyg och har fler besvär. Frågan är om det beror på att de boende är 
mer känsliga, om de är mer uppmärksamma eller om de har problem med 
ventilationen som gör att de måste justera eller ha samtliga ventiler öppna. Om 
man räknar ut hur många besvär de boende har i en viss kategori kan man se att 
de med öppna ventiler har 4,1 klagomål per person mot de med stängda ventiler 
har 2,7 klagomål per person. Tittar man på de som justerar har de 3,7 klagomål 
er person medan de som inte justerar har 2,5 klagomål per person. Den kategori 
som har minst antal klagomål är de som bor ensamma, 2,3 klagomål mot 4,0 i 
flerpersonsbostäder. Om man istället tittar på de olika trapphusen kan man se att 
flest klagomål kommer från trappa H. Här har de boende gett 6,0 klagomål per 
person vilket kan jämföras med snittet på antalet klagomål i högdelen på 3,3, 
d.v.s. nästan hälften. Det som samtliga av de boende i H-trappan klagar på är 
kvarstående fuktig luft i bad/duschrum vilket tyder på för låga luftflöden.  
Hälften av alla klagomål på detta kommer från just detta trapphus. Trapphuset 
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bredvid, trappa G, har inga klagomål och ett medelomdöme på 1,7 mot H-
trappans 4,0. Dock är det endast ett fåtal svar från G-trappan. Tittar man på de 
som upplever att de har dammig luft så är samtliga bor i H-trappan. Samma sak 
gäller imma på fönster vintertid. Räknar man bort svaren från H-trappan är det 
plötsligt egen matos som sprids i bostaden och tobaksrök som är de vanligaste 
besvären. I de andra trapphusen ligger medelomdömet mellan 2,3 och 3,3 och 
antalet klagomål 1,0 och 3,7. 

Klostervallen 
På Klostervallen ligger medelomdömet på 2,9. Återigen är det relativt stora 
skillnader mellan husen då de ligger mellan 3,2 som lägst, hus 16, och 2,3 som 
bäst, hus 18. En av anledningarna kan vara att många av de boende i hus 16 har 
flera nuvarande besvär. Av de 6 personerna som anger att de har ofta 
återkommande besvär (varje vecka) anser samtliga att två eller flera av besvären 
beror på bostadsmiljön. Tittar man på vilka klagomål de boende i hus 16 har så är 
instängd luft, dammig luft, lukter utifrån och tobaksrök överrepresenterade. Om 
man tittar tillbaka på vilka problem som fanns i H-trappan på Soldiset, som har 
brister i ventilationen, ser man att likheterna är slående. Även i detta trapphus var 
det relativt många som har nuvarande besvär men endast ett fåtal förknippade 
besvären med sin bostadsmiljö.  
Återigen har de med stängda ventiler satt ett bättre betyg än de som har alla 
ventiler öppna. Skillnaden är dock liten, 2,8 mot 3,0, och antalet person som har 
stängda ventiler är lågt. Jämför man de som justerar och de som inte justerar är 
skillnaderna större. De som justerar har satt omdömet 2,3 medan de som inte 
justerar har satt 3,2. Något speciellt mönster för de som justerar kan inte ses som 
skulle kunna förklara de stora skillnaderna. Den grupp som har satt det sämsta 
omdömet är boende i åldern 18-34, som har satt 3,3 i medel. Detta ska jämföras 
med 65+ som har satt 2,7 i medel. Tittar man på vad de boende har klagat på är 
egen matos som sprids i bostaden det vanligaste problemet, 46 %. De näst 
vanligaste punkterna att klaga på varit tobaksrök eller annan lukt från grannar och 
små möjligheter att påverka ventilationen. Dessa punkter är det 35 % av de 
boende som har klagat på. Fördelningen av klagomål är att de flesta som klagar på 
tobaksrök eller annan lukt från grannar bor i hus 16 medan de flesta som klagar 
på små möjligheter att påverka ventilationen bor i hus 20. Det anmärkningsvärda 
med klagomålen på tobaksrök är att i det hus där störst andel har uppgivit att de 
röker är det lägst frekvens av klagomål på rök från grannar medan det i det huset 
som har minst andel rökare klagas mest.  
Generellt har de med en eller flera ventiler stängda färre punkter att klaga på. 
Instängd luft, dammig luft, lukter utifrån, imma på fönster vintertid och små 
möjligheter att påverka ventilationen är de punkter som de med öppna ventiler 
har problem med och där skillnaden är på gränsen till anmärkningsvärd. 
Irriterande lukt och tobaksrök är punkter som är överrepresenterade hos de med 
stängda ventiler. Eftersom detta är lukter som troligtvis kommer från grannar 
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skulle det vara intressant att undersöka om det kan vara så att dessa lukter 
kommer in via luftspalten (se avsnitt om radiatorventiler). Generellt har de med 
stängda ventiler 1,6 punkter att klaga på medan de med samtliga ventiler öppna 
har 3,0 punkter att klaga på. Tittar man på de som justerar sina ventiler har de 
1,7 klagomål medan de som inte justerar har 2,9 klagomål. De punkter som de 
som justerar klagar mer på är tobaksrök och kvarstående fuktig luft i 
bad/duschrum.  

7.9.3 Diskussion 

För att få så stor luftomsättning som möjligt bör man ha ventilerna öppna. Enligt 
Björck (2000) så är det lämpligt att ha ett luftflöde på ca 10 l/s. Ett högre flöde 
tillför ingen vinst i luftkvalitet och om flödet är över 20 l/s förvärras SBS-
symptom. Det man kan konstatera av resultatet är att svaren från de olika 
områdena är motsägelsefulla. Ett exempel på detta är att på Soldiset högdel har de 
som justerar sina ventiler satt ett bättre medelbetyg än de som inte justerar. På 
Klostervallen är det tvärt om, de som inte justerar har satt det bättre 
medelbetyget. Eventuellt kan en del av svaret ligga hos ventilationen på Soldiset 
högdel. De snedfördelade ventilationsflödena kan ha en stor inverkan på 
luftkvaliteten, mer än för andra undersökta områden. Med andra ord, de lokala 
avvikelserna påverkar mer än hur man justerar sina ventiler.   

7.10 Kompletterande frågor  
De kompletterande frågorna syftar till att ta reda på hur personer med vissa besvär 
sköter sina ventiler och om det finns några tydliga mönster. Inga analyser av om 
de med vissa besvär sätter andra betyg eller har mer eller mindre klagomål 
kommer att genomföras då det anses ligga utanför examensarbetets område. 

7.10.1 Resultat 

På grund av få svar från Soldiset lågdel analyseras inte detta område med avseende 
på de kompletterande frågorna. 
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Tabell 19 Soldiset högdel 

  Rökare 5 st  Astma 4 st  Hösnuva 8 st  Eksem 5 st  Totalt 39 

Stängda  100 %  25 %  38 %  60 %  59 % 

Öppna  0 %  75 %  63 %  40 %  41 % 

Justerar  80 %  100 %  75 %  100 %  73 % 

Justerar inte  20 %  0 %  13 %  0 %  27 % 
 

Tabell 20 Klostervallen 

   Rökare 6 st  Astma 4 st  Hösnuva 2 st  Eksem 5 st  Totalt 26 

Stängda  17 %  25 %  0 %  20 %  19 % 

Öppna  83 %  75 %  100 %  80 %  81 % 

Justerar  17 %  0 %  0 %  40 %  23 % 

Justerar inte  83 %  100 %  100 %  60 %  62 % 
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7.10.2 Analys 

 I Diagram 30ovan visas hur stor andel av boende med vissa besvär som har 
öppna respektive stängda ventiler samt om de justerar eller inte. Bland annat kan 
man se att samtliga rökare har stängda ventiler. Det är intressant att notera att 
trots att rökare har stängda ventiler så har denna grupp en mindre andel hosta och 
halsbesvär än snittet. 
Man kan även se att de med astma över lag har öppna ventiler. Detta verkar 
logiskt då man som astmatiker kan vara känslig mot de emissioner som finns i 
bostaden och en adekvat luftomsättning blir desto viktigare (Björck 2001). 

 
Diagram 31 Klostervallen 
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I Diagram 31 från Klostervallen kan man se att mönstret från Soldiset inte 
upprepar sig. På Soldiset var rökarna överrepresenterade bland de som har 
stängda ventiler medan de på Klostervallen ligger som snittet. I övrigt är det svårt 
att dra några slutsatser eftersom antalet personer med de olika åkommorna är 
relativt få. 

7.10.3 Diskussion 

På alla områden har svarsfrekvensen varit lägre än förväntat. När man vid 
analysen har delat in de boende i mindre grupper har tillförlitligheten minskat ju 
mindre grupperna har blivit. De grupper som har analyserats här är de minsta 
grupperna i hela arbetet och detta innebär att varje person har mycket stor 
påverkan på resultaten.  
En annan sak att tänka på är att det kan vara så att man bor två personer i en 
lägenhet men enbart en röker. Om det då är den som inte röker som kanske vill 
ha ventiler stängda kan resultatet bli mycket missvisande. 
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8 Resultat från OVK-besiktningen 
På Soldisets lågdel och på Klostervallen finns godkända OVK-besiktningar. 
Detsamma gäller inte på Soldiset högdel där man genomförde en OVK-
besiktning precis efter uppstarten av detta examensarbete. Detta innebär att de 
problem som man fann på besiktningen även har funnits under tiden då 
enkätundersökningen genomfördes. 
Vid genomförandet av besiktningen på Soldiset högdel gjordes mätningar på 
frånluftsflödena i ett flertal lägenheter. Tyvärr är det endast ett fåtal av de som bor 
i lägenheterna som testades som har svarat på enkäten. Hade fler svarat hade man 
kunnat räkna på flödena och omdömena för att se om det finns några tydliga 
samband. Det man kan konstatera är att frånluftsflödena ligger på 62 % av vad de 
ska ligga på enligt BABS 1960, som var den gällande standarden då huset 
byggdes. Socialstyrelsen har ett krav på 0,35 l/sm2 som är något lägre än kravet i 
BABS 1960 men även detta föreskrivna flöde är större än det uppmätte. 0,35 
l/sm2 motsvarar en luftomsättning på 0,5 oms/h och det uppmätta medelvärdet är 
0,27 l/sm2 vilket motsvarar 0,39 oms/h. Observera att detta enbart är ett 
medelvärde. Det finns lägenheter som uppfyller kraven samtidigt som det finns 
lägenheter som har lägre flöde.  
I många av lägenheterna har det varit svårt att mäta flödena då det sitter spiskåpor 
kopplade till frånluftskanalen. I ett antal lägenheter finns det även fläktar som är 
kopplade till frånluftskanalen vilket stör systemet då de skapar ett övertryck när 
de är igång. Detta är en av anmärkningarna som måste åtgärdas. Risken med att 
sätta fläktar på detta sätt är att det kan gå baklänges i systemet, om fläkten är 
stark, så att luften från badrummet med fläkten går in i ett annat badrum.  
I vissa lägenheter saknas uteluftsventiler i vissa rum. I enkätundersökningen kan 
man se att så faktiskt är fallet i relativt många lägenheter. Dock är det vanligast i 
vardagsrum vilket är godkänt enligt BABS 1960. Enligt reglerna ska ’’Till 
boningsrum, vilket kan antagas komma att normalt användas som sovrum, 
anordnas friskluftsintag med en genomskärningsyta av minst 30 cm2 och lätt 
reglerbar, i stängt läge tätslutande ventil’’(Orestål and Svensk byggtjänst 2007). 
Det finns dock ett antal lägenheter där dessa fattas i sovrummen och detta måste 
åtgärdas. En annan intressant sak är att genomskärningsytan av ventilen ska vara 
minst 30 cm2. Om detta är uppfyllt eller inte är dock osäkert då det är vanligt att 
dessa ventiler är mindre. 
På protokollet står även att ’’frånluftsdonen är av varierande fabrikat och typ. Om 
detta är en anmärkning på systemet eller bara en bra-att-veta-anmärkning är svår 
att säga då någon regel om detta inte har kunnat hittas. 
En annan anmärkning på OVK-protokollet är att drifts och skötselinstruktioner 
saknas.  
Rekommendationerna som besiktningsmannen har gett är att man ska byta 
frånluftsfläkten till en tryckstyrd fläkt med uteluftskompensation för att flödena 
ska vara samma oavsett väder. Detta ska enligt besiktningsmannen även ge en 
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energibesparing En total injustering av system måste också göras för att uppnå 
rätt flöde på rätt plats. Man ska även ta bort de fläktar som sitter i vissa badrum.  
 
OVK-protokollen från Soldisets högdel ligger som Bilaga 2. 
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9 Beräkning av värmeförlust vid vädring 
Då man tittar på hur mycket de boende vädrar kan man se att många vädrar flera 
gånger per vecka året runt. Så många som 62 % vädrar flera gånger per vecka 
vintertid. För att ha något att jämföra med kan man gå till Karin Widegren-
Dafgårds undersökning från 1980 där 34 % vädrar så gott som varje dag under 
mer än en timme.  
I den utdelade enkäten till denna undersökning har dessvärre inga frågor ställt 
angående hur länge och varför man vädrar. Man kan därför enbart spekulera i 
dessa frågor. Enligt Karin Widegren-Dafgård är anledningen till långvarig vädring 
att man önskar få bort dålig lukt. Hon har även gjort en överslagsmässig 
beräkning på energiförlusten vid en timmes vädring. Vid en timmes vädring med 
temperaturdifferensen 20°C med ett luftflöde på ca 0,05 m3/s är energiförlusten 
ca 1 kWh. 
Denna uppskattning bekräftas då man använder sig av Birgitta Nordquists ’’Fakta 
och formler om vädring’’ (1999).  

∅
3

∆
 

∅  är en funktion av hur mycket fönstret är öppet och även fönstertypen, 
sidhängt eller pivothängt.  
Uppskattar H, fönstrets höjd, till 1,2 m och B, fönstrets bredd, till 1m 
Då man antar att ett sidohängt fönstret vid vädring är öppet ca 20° kan man läsa 
av i diagram 2.1 i ’’Fakta och formler om vädring’’ att ∅ 0,4 

 är en faktor som beror på öppningens geometri och variation i tryckskillnader. 
Flera olika försök har gjorts för att kunna ge en så bra approximation som 
möjligt. Man har gjort provbyggnader, fullskaleförsök och även prover på riktiga 
byggnader. Nordquist rekommenderar att följa ASHRAEs (American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) handbok och använda 
följande formel:(Nordquist 1998) 
Innetemperaturen sätts till 21°C och medeltemperaturen ute under vintern 2009-
2010 var i Lund -1,7°C enligt SMHI. 

0,4 0,0045  
Insättning av värden i formeln ger: 

0,4 0,0045 21 1,7 ∙ 0,4
1

3

21 1,7 9,81 ∙ 1,2

292
0,078  /  

När flödet är känt kan man räkna ut hur mycket effekt det går åt för att värma 
denna luft. 

∙ ∙ ∙ ∆  
 = luftens densitet, 1,25 / 3  
 = värmekapaciteten per massenhet 1,01 / ∙  

0,07 ∙ 1,25 ∙ 1,01 ∙ 21 1,7 2,23   
En timmes vädring ger då en energiförlust på 2,23 kWh.  
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10 Övergripande resultat och slutsatser, 
åtgärdsförslag och diskussion 

I detta kapitel sammanfattas resultatet och slutsatserna från enkätundersökningen. 
Möjliga åtgärdsförslag presenteras likaså. 
 
Undersökningen visar att det finns oftast flera olika ventiltyper i varje lägenhet i 
de undersökta områdena. I de tre undersökta områdena var det olika ventiler som 
var vanligast. På Soldisets lågdel var det vanligast med fönsterventiler, på Soldisets 
högdel var det vanligast med vädringsluckor och på Klostervallen var det vanligast 
med radiatorventiler. Många av ventilerna hålls öppna året om utom 
vädringsluckor och radiatorventiler. (Ventilerna är en viktig del av 
ventilationssystemet och bör bara öppna för att få kunna få en adekvat 
luftomsättning.) På Soldisets högdel var 45 % av vädringsluckorna stängda 
vintertid och på Klostervallen var 32 % av radiatorventilerna stängda vintertid. 
Detta är olyckligt då de är de vanligaste ventilerna i respektive område. 
Anledningen till att de boende stänger ventilerna är att det blir för kallt, bullrar 
utifrån, drag och obehaglig doft. På Soldisets högdel kan framför allt drag och att 
det blir för kallt kopplas till vädringsluckorna då dessa är svåra att ställa in till ett 
önskat flöde och hela 9 av 20 stänger dessa ventiler i sovrummen. För att åtgärda 
detta problem kan man montera ventiler som sitter på vädringsluckan som är 
lättare att ställa in samtidigt som man kan öppna luckan om man vill ha ett högre 
flöde. 
Undersökningen visade även att en del rum saknar tilluftsventiler. På Soldisets 
högdel saknas ventiler i 55 % av vardagsrummen och 25 % av sovrummen och på 
Klostervallen saknar 69 % ventiler i köket. Då Soldiset byggdes var det BABS 
1960 som gällde och enligt denna var det tillåtet att inte sätta ventiler i 
vardagsrum. Dock ska det finnas ventiler i sovrum. I BETSI hade 77% av 
lägenheterna fönsterventiler och med stor sannolikhet fanns det sovrum med 
andra ventiltyper vilket innebär att siffran för antalet rum utan ventiler är i högsta 
laget. 
När man jämför tittar på vad de boende besväras av på de olika områdena har 
mer än 20 % svarat att de har problem med buller, för hög rumstemperatur och 
instängd luft. Det finns även andra problem som är mer områdesspecifika, men 
de flesta problemen är mer frekvent förkommande än riksgenomsnittet. 
Tittar man på de hälsobesvär de har så ligger fyra av åtta över riksgenomsnittet. 
(denna kontroll är ej genomförd på Soldisets lågdel) Hosta förekommer i förhöjd 
grad på båda områdena medan halsbesvär ligger under medel på båda. 
Tittar man på vad som hindrar de boende från att öppna är det samma orsaker 
som varför de stänger ventilerna. Här kan man se över ventilerna så att de är lätta 
att justera till ett adekvat flöde, sätta in ljudisolerande ventiler och om möjligt se 
till att de placeras på ett sådant sätt att de inte ger upphov till drag.   



 

82 
 

Ett antal boende har även angett att de inte kan öppna eller stänga vissa ventiler. 
Vanligaste kända orsaken till detta är att de är övertapetserade. Boende har även 
skrivit att de inte vet hur de justerar dem. 
Undersökningen visar att omdömena för luftkvalitet och temperaturförhållande 
ligger under riksmedel enligt BETSI för samtliga undersökta områden. Många av 
dessa problem är lätta att förklara, som att det blir för varmt i lägenheter med stor 
fasadyta mot söder, medan andra är lite svårare. Det som måste konstateras med 
undersökningen är att de flesta av dessa problem inte är direkt orsakade av 
uteluftsventilerna. Visst kan det i något enstaka fall vara så att man har för många 
ventiler stängda vilket orsakar dålig luftomsättning med för hög temperatur och 
instängd luft som resultat. De flesta boende har dock enbart någon enstaka ventil 
stängd eller alla öppna. 
När man tittar på miljöfaktorerna är det flera faktorer i varje område som ligger 
över 20%, vilket tyder på problem. När man sedan tittar på vilka hälsobesvär de 
boende upplever är det vissa som kan kopplas till inneklimatet. På Soldisets 
högdel upplever de boende vissa allmänbesvär som trötthet och huvudvärk som 
kan misstänkas komma från otillräckliga ventilationsflöden. Tittar man Soldisets 
lågdel speglas dock inte miljöfaktorerna i de boendes hälsobesvär. 
Slutligen kan man säga att på grund av att det finns flera olika ventiltyper i 
lägenheterna, att svarsfrekvensen blev lägre än förväntat och att det finns problem 
med ventilationen går det inte att dra några helt säkra slutsatser av detta arbete. 
På det största undersökta området har ventilationen fått underkänt vid senaste 
OVK-besiktningen bland annat på grund av felfördelning av luftflöden. Detta 
kan ha haft en större inverkan på inneklimatet än uteluftsventilerna plus att 
flödena har påverkat hur de boende har sina ventiler. Vid OVK-besiktningen har 
man dock anmärkt på vissa lägenheter saknar tilluftsdon. Den låga 
svarsfrekvensen på framförallt Soldisets lågdel har gjort analyserna mycket osäkra. 
Denna undersökning skulle lämpligtvis ha kompletterats med ett antal intervjuer 
om det upplevda inneklimatet samt mätningar för att få en bra bild av hur 
uteluftsventilerna påverkar det faktiska inomhusklimatet.  
Vad gäller rekommendationstexten som skulle delas ut till de boende om tydliga 
samband mellan ventilernas läge och det upplevda inneklimatet hittades har, 
förutom vädringsluckorna, inga entydiga samband hittats då en stor del av 
problemen som finns på områden verkar ha andra orsaker. Denna text kommer 
med andra ord inte att delas ut eftersom resultaten pekar åt olika håll. 
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11 Framtida undersökningar 
Då Soldisets högdel inte har ett korrekt fungerande ventilationssystem vid tiden 
för undersökningen är risken stor att undersökningen inte är representativ för ett 
fullt fungerande frånluftssystem. Enligt mätningarna som är gjorda vid OVK:n är 
det stora skillnader på luftflödena mellan de olika lägenheterna. Dessa skillnader 
kan göra större skillnader på det upplevda inneklimatet än om uteluftsventilerna 
är öppna eller stängda. Det skulle därför vara intressant att göra om 
undersökningen en tid efter att man åtgärdat ventilationssystemet. Om detta 
genomförs kan man göra en dubbel undersökning genom att både få fakta för att 
komplettera denna undersökning plus att man kan undersöka hur stor skillnad 
det gör på inneklimatet med korrekta luftflöden kontra de nuvarande. Man har 
även minimerat risken för att problem med ventilationssystemet ska påverka 
resultatet så man kan fokusera totalt på uteluftsventilerna. 
På Klostervallen skulle en noggrann undersökning av uteluftsventilerna vara 
intressant. Enligt Mathias Björnkvist på HSB i Lund är ventilerna byggda enligt 
Bild 9 nedan: 
 

 
Bild 9 Radiator på Klostervallen, principiell sektion. 

Observera att genomföringen enbart går ut till luftspalten. Detta gör att det finns 
en risk för att luften som tas in i lägenheterna inte kommer utifrån utan har 
kommit in genom luftspalten istället. Av estetiska skäl har man valt att istället för 
att sätta en ventil utanför genomföringen har man satt en håltegelsten där istället. 
Tegelstenarna kommer då inte framför genomföringen utan kan vara förskjuten i 
både höjd- och sidled.  
Problem kan även uppstå vid slagregn då vattnet kan ta sig in genom hålteglet i 
större utsträckning än normalt. Det är då extra viktigt att det inte finns några 
brukstuggor som kan föra över vattnet till gipsskivan och skada den. 
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12 Feldiskussion 
Det finns några faktorer som har påverkat resultatet. För att få en tydlig struktur 
på felkällorna presenteras först de enskilda problemen i de olika områdena och 
sist de som gäller för samtliga områden. 
På Soldisets lågdel var först och främst den låga svarsfrekvensen ett stort problem. 
Svarsfrekvensen i kombination med att området är relativt litet, enbart 24 
lägenheter, gör att urvalsgrupperna blev alldeles för små så varje persons svar väger 
tungt.  
På Soldisets högdel var variationerna i luftflödena troligen det största problemet. 
Detta gjorde att de avvikelser som fanns i ventilationen troligen hade en större 
påverkan på det upplevda inneklimatet än uteluftsventilerna. De boende vädrade 
även mycket vilket leder till att luften inte leds in genom ventilerna. 
På Klostervallen påpekade de boende att den stora solinstrålningen gjorde att de 
hade öppet ut på balkongen under stor del av dygnet. Detta innebär att en stor 
del av ventilationsluften tas in där och inte genom ventilerna.  
Överlag hade undersökningen kunnat förbättras om resultatet från BETSI 
kommit ut något tidigare. BETSI har använts mycket som referensvärde och även 
om samma frågor delvis har använts hade troligtvis lite andra frågor ställt i 
’’ventil-enkäten’’ för at lättare jämföra med BETSI. Detta hade även förenklat  
analysen av resultatet väsentligt.  
’’Ventil-enkäten’’ är även en källa till vissa eventuella fel. Det har bland annat 
förekommit problem med tvivelaktigt ifyllda enkäter. Ett annat problem är att 
man har svårt att veta vad man kan förvänta sig av en egen enkät. 
Sammanfattningsvis kan man säga att ’’ventil-enkäten’’ skulle gjorts enklare och 
bland annat skulle ventiltypen inte vara med eftersom att man inte har kunnat 
använda denna information på ett relevant sätt då det oftast finns flera ventiltyper 
i varje lägenhet och ibland även samma rum. Meningen med frågan var att man 
skulle kunna läsa ut om ventiltypen gjorde någon påtaglig skillnad i inneklimatet. 
En sak som eventuellt påverkat hela undersökningen och som kan göra att 
resultatet blir missvisande är att folk kan vara mer benägna att svara på enkäter 
om de är missnöjda med något. Detta kan tydligt ses om man tittar på de olika 
trapphusens svar för luftkvalitet, buller och temperaturkomfort. Med detta 
resonemang kan man dock misstänka att de verkliga medelbetygen, om alla 
svarat, faktiskt är bättre än vad undersökningen visat. 
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