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                     Energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat 

Denna skrift är ett utdrag från den föreläsning undertecknad höll under Almedalsveckan 2022 på 

Gotland i Stiftelsen Byggekologis regi. Det har tillkommit ett par PP-bilder och text då det inte fanns tid 

för dem då. 

Det som jag beskriver är enbart sådant som vi på ByDemand själva har praktiserat under många år, 

för min egen del i ca 40 år. 

Jag kommer att försöka förklara varför vi på ByDemand under vinterhalvåret inte följer 

Arbetsmiljöverkets rekommendationer från 1994 om max 1000 ppm koldioxid i arbetslokaler.  

Vi praktiserar i stället driftstrategin Behov- och årstidsanpassad ventilation med mycket gott resultat 

beträffande hälsosamt inomhusklimat och energieffektiv drift. 

Vårt mål är att få er som läser detta och förhoppningsvis även Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, 

Energimyndigheten och Regeringen att förstå varför det är hög tid att ändra driftstrategi i Sveriges 

komfortventilerade fastigheter. 

För er som inte är beredda att ta del av hela föredragets PP-bilder med undertexter så börjar jag med en 

sammanfattning, förhoppningsvis tycker ni att det är så intressant att ni tar er tid att studera hela materialet. 

Sammanfattning 

Klimatförändringarna i värden är påtagliga och är ett stort diskussionsämne bland forskare och 
politiker. Sverige har antagit en klimatlag som säger att Sverige skall vara fossilfritt senast 2045.   

Här i Sverige pratas det mycket om fossilfri energiproduktion och koldioxiduppfångning för att uppfylla 
klimatlagen. Enligt vår mening pratas och satsas det alldeles för lite på energieffektivisering inom bl.a. 
fastighetsbranschen som står för ca 40 % av Sveriges totala energianvändning.  

Vi på ByDeman tycker att strategin ”effektivisering först” bör vara bärande i allt klimatarbete i Sverige, 
för den miljövänligaste och billigaste kilowattimmen är vanligtvis den som aldrig används. 

Här i Sverige har vi en mycket stor energi- och effektreduceringspotential i alla våra fastigheter med 
komfortventilerade arbetslokaler.  

Nu 2022 är det 28 år sen Arbetsmiljöverket i sin AFS 1993:5–8 och som började gälla 1994, kom med 
rekommendationen att 1000 ppm koldioxid inte varaktigt skall överskridas i arbetslokaler. Problemet 
var dock att om man därefter följde rekommendationerna i ASF så gick det inte längre att uppfylla 
kraven i Boverkets BBR på bra inomhusklimat och energieffektiv drift.  

Dåligt och ohälsosamt inomhusklimat 

Det var uppenbart att de som förordade ett så högt luftflöde (ca 8 l/s o person) i arbetslokaler även 
vintertid inte hade tillräckliga kunskaper inom inomhusklimatforskning som i många kretsar på den 
tiden var välkänd. Både beträffande lämplig relativ fuktighet och rumstemperatur i arbetslokaler.  

Inomhusklimatforskning visar att i samband med komfortventilation så är en rumstemperatur kring 

21°C och en relativ fuktighet inomhus mellan 30 – 70 % en förutsättning för ett bra och hälsosamt 

inomhusklimat. Det är också ett inomhusklimat som uppskattas av brukarna och främjar skol- och 

kontorsarbete.  

 En kunskap som Arbetsmiljöverket har missat men som måste beaktas är den stora skillnaden på fukt 

(vattenånga) som utomhusluften kan innehålla vid olika temperaturer. Det är stor skillnad mellan kalla 

vinterdagar och normala sommardagar.  

Om luftflödet med lågt fuktinnehåll kalla dagar blir för högt i förhållande till fukttillskottet från personer i 
lokalen så blir den relativa fuktigheten ohälsosam låg inomhus. Den relativa fuktigheten sjunker 
dessutom ytterligare när rumstemperaturen stiger p.g.a. att den höga tillufttemperaturen kring 19°C 
som är vanlig i konstantluftflödesdrivna klimatanläggningar inte kan kyla bort personvärmen i lokalen. 
Vintertid är det därmed inte ovanligt med en relativ fuktighet runt 10–20 % och rumstemperaturer kring 
23–24°C i bl.a. skollokaler och kontor. 
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Med så höga rumstemperaturer så har det en negativ inverkan på den mentala prestationen och 

arbetsprestationen. Dessutom upplevs inomhusklimatet ofta som torrt, dåligt, kvalmig och unken även 

om luftflödet följer Arbetsmiljöverkets föreskrift om min 1000 ppm CO2. 

Det är inte bara att inomhusklimatet upplevs som dåligt utan det är också ohälsosamt vintertid med så 

låg relativ fuktighet som det olämpligt höga luftflödet förorsakar. Det är allmänt känt att influensa- och 

kräksjuka sprids effektivt vintertid vid låg relativ fuktighet inomhus. Forskningen visar att de virus som 

förorsakar nämnda sjukdomar trivs i miljöer med låg relativ fuktighet. På senare tid har man 

konstaterat att detta även gäller det virus som sprider Covid 19.  

Sjukfrånvaron medför stora kostnader för företagen liksom frånvaron för vabbande föräldrar. 

Kostnader som skulle kunna reduceras om ett lämpligare inomhusklimat förekommer i våra 

arbetslokaler. Dessutom skulle studieresultaten i våra skolor kunna bli bättre med rumstemperatur 

kring 21°C och mindre sjukfrånvaro bland eleverna. 

Behov- och årstidsanpassad ventilation 

Vi som på den tiden arbetade på Klimat Teknologi AB då AFS 1993:5–8 började gälla hade kunskap 

om hur viktig temperaturen och den relativa fuktigheten är för ett bra inomhusklimat och som hade 

anpassat vår driftstrategi därefter, valde då att fortsätta att följa riktlinjerna i BBR och ändrade inte vår 

väl utprovade driftstrategi i komfortventilerade lokaler.   

Den driftstrategi vi praktiserar kallar vi Behov- och årstidsanpassad ventilation därför att vi inte 

ventilerar mer än vad behovet (aktuell personbelastning) kräver samt att vi i stort sett halverar 

uteluftluftflödet vintertid för att inte få ohälsosamt torrt inomhus. Driftstrategin medför stora energi- och 

effektreduceringar vintertid i förhållande till konstantflödesdrift året om.  

I lokaler med varierande personbelastning (och därmed varierande värme- och fuktbelastning) som 

skolsalar, konferensrum, samlingssalar, idrottshallar, affärslokaler mm så är dessutom ofta 

förutsättningen för ett bra inomhusklimat att tilluften är starkt undertempererad, för att vid behov med 

ökat luftflöde kunna kyla bort potentiella värmeöverskott i den aktuella lokalen.  

Den ideala driftstrategin blir då att luftflödet styrs individuellt för varje lokal efter behov med sval 

tillufttemperatur, med rumstemperaturen som ledvärde. I lokaler utan mekanisk kyla måste luftflödet 

variera kraftigt över året i takt med tillgänglig tillufttemperatur. Under den kalla årstiden då tillgången 

på sval tilluft är god så bör tillufttemperaturen tillåtas sjunka i takt med utomhustemperaturen ner till 

12°C. Det variabla luftflödet skall då i varje enskild lokal styras i sekvens med värmeavgivningen från 

lokalens radiatorer från ett utomhustemperaturstyrt grundflöde till ett för varje lokal inställt maxflöde. 

Med denna driftstrategi kan rumstemperaturen hållas mellan 20–21°C i alla komfortventilerade lokaler.  

Med mindre luftväxling vintertid (ca 4 l/s o person) p.g.a. att tilluften då kyler så effektivt samt med bra 

rumstemperaturkontroll kalla dagar blir den relativa fuktigheten inte lika ohälsosamt låg och 

rumstemperaturen lika olämpligt hög som i system som drivs med höga luftflöden året om. Därmed 

kan BBR:s krav på bra och hälsosam inomhusmiljö i kombination med energieffektiv drift uppfyllas.  

Förändring av fläktvarvtal, luftflöde och eleffekt för fläktdrift följer affinitetslagarna vilket innebär att                       

när luftflödet i klimataggregaten reduceras ner mot 50 % kalla vinterdagar reduceras elenergi- och 

eleffektbehovet för fläktdrift med ca 85 % samtidigt som värmeenergibehovet för luftuppvärmning 

halveras.                                                                          

En reducering av el-effekten med 85 % för fläktdrift i flertalet av stadens större fastigheter vintertid 

skulle vara mycket positivt för våra städer som idag i många fall lider av nät- och el-effektbrist.  

AFS 2020:1 

Arbetsmiljöverket kom 2020 ut med en ny AFS. I denna nya AFS 2020:1 som började gälla i januari 

2021 kan man bl.a. finna en omarbetning av avsnittet om luftflöden. I AFS 2020:1 har 

Arbetsmiljöverket kommit på bättre tankar än tidigare. Koldioxid förekommer inte längre i texten och 

man betonar vikten av rumstemperaturen och den relativa fuktigheten i arbetslokalerna. Det står också 



                                                                                                                                                                            

3 
Energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat   Torkel Andersson 2022-08-14 

 

att ventilationssystemet skall bidra till ett bra inomhusklimat. Det står vidare att arbetsplatser normalt 

skall kunna förses med minst 7 l/s o person med ett tillägg av minst 0.35 l/s m2 golvyta. 

Denna omarbetning öppnar förutsättning för att praktisera Behov- och årstidsanpassad ventilation 

utan att bryta mot deras föreskrift. Och därmed går det också att uppfylla kraven om inomhusklimatet 

och energianvändningen i BBR.  

Vårt förslag är att Arbetsmiljöverket kommer ut med en liten kompletterande skrift om hur AFS 2020:1 

skall tolkas, och där man förklarar att kall utomhustemperatur vintertid inte räknas som normalt i detta 

avseende, och att det då är lämpligt att sänka luftflödet ner mot som lägst 4 l/s o person för att 

förhindra ohälsosam låg relativ fuktighet uppstår i de ventilerade lokalerna.  

Ändrad driftstrategi   

Därefter bör myndigheterna på lämpligt sätt se till att det stora arbetet påbörjas med att ändra 

driftstrategin i alla Sveriges komfortventilerade lokaler med konstantflödesdrift genom att installera 

nödvändiga komponenter och omprogrammera styrsystemen till Behov- och årstidsanpassad ventilation 

med rumstemperaturen som ledvärde för luftflödet och rumstemperaturen. 

Stor energi- och effektreduceringspotential samt ett förbättrat inomhusklimat. 

En omfattande övergång till Behov- och årstidsanpassad ventilation i Sveriges komfortventilerade 

fastigheter skulle innebära betydligt lägre elenergi- och eleffektbehov och därmed också lägre el- och 

uppvärmningskostnader vintertid. 

Denna nationella insats skulle i så fall innebära ett bra steg mot ett fossilfritt Sverige och en märkbar 

positiv effekt på el-effektbristen vintertid i våra storstäder. 

En bättre temperaturhållning och högre relativ fuktighet i arbetslokalerna vintertid skulle även innebära 

friskare och nöjdare brukare som också får möjlighet att utföra en bättre arbetsprestation. Ett exempel 

på detta är Vargbroskolan i Storfors som med denna driftstrategi har fått utmärkelser för Sveriges 

friskaste lärare, Sveriges nöjdaste elever och Sveriges högst presterande niondeklassare samtidigt som 

den är en av Sveriges energieffektivaste skola med fjärrvärmeuppvärmning. Skulle fjärrvärmen i 

Vargbroskolan ersättas med en bergvärmepump så skulle den köpta elenergin för uppvärmning, 

komfortkyla och fastighetsel hamna kring 10 kWh/m2 per år.  

Nu 2022 efter ändringen i AFS:en är det dags för VVS-branschen att ta tag i de välkända 

inomhusproblemen och den höga energianvändningen i våra komfortventilerade fastigheter. Troligtvis 

behövs det även att myndigheterna på något sätt agerar för att snabba på detta nödvändiga arbete. 

                                                                             ------- 
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Undertecknad har praktiserat driftstrategin Behov- och årstidsanpassad ventilation sen tidigt 1980-

tal med mycket gott resultat beträffande bra inomhusklimat och energieffektiv drift. 

Driftstrategin går ut på att inte ventilera lokalerna i onödan utan luftflödet skall anpassa efter 

behovet som mäts med rumstemperaturen som ledvärde. När det kommer in personer i en lokal så 

belastas lokalen med personvärme och som om värmen inte ventileras bort med ökat flöde av sval 

tilluft förorsakar oönskade övertemperatur i lokalen. Naturligtvis skall värmen från lokalens 

värmesystem stängas av (sekvens styras) innan lokalen börjar kylas med den svala tilluften.   

För att det inte skall bli ohälsosam låg relativ fuktighet inomhus så är det olämpligt att överventilera 

lokalerna med den vattenfattiga tilluften utifrån vintertid. Därför får även en årstidsanpassning av 

ventilationsmängden ingå i driftstrategin. Detta bidrar också till en kraftig energi- och 

effektreducering vintertid. 
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När Arbetsmiljöverket efter ca 5 år lobbing av ventilationsbranschen år 1994 kom ut med sin 

föreskrift om att luftflödet i arbetslokaler skall vara så högt att koldioxidhalten inte varaktigt får 

överstiga 1000 ppm, och ett rekommenderat luftflöde på minst 7 l/s och person + ett tillägg på 0,35 

l/s och m2 golvyta så förstod vi på Klimat Teknologi AB att det skulle bli problem med 

inomhusklimatet vintertid. 

Det skulle inte längre gå att uppfylla BBR:s krav på bra inomhusklimat och energieffektiv drift. 

 

Det var uppenbart att de som även vintertid förordade ett så högt luftflöde i alla Sveriges 

arbetslokaler inte hade tillräcklig kunskap inom inomhusklimatforskning som i många kretsar på den 

tiden var välkänd. Både beträffande lämplig rumstemperatur och relativ fuktighet i arbetslokaler.  
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Med det höga luftflödet så kan inte tillufttemperaturen hållas sval för då blir det för kallt i de lokaler 

som inte är fullt befolkade av värmande personer. Tillufttemperaturen hamnar därför vanligtvis 

mellan 18–20°C och tappar därmed sin kylande effekt. Denna tillufttemperatur blev snart ett 

riktvärde och skrevs in i funktionsbeskrivningar tillsammans med det höga luftflödet året om. 

Det förekommer t.o.m. att man i projekt styr upp tillufttemperaturen upp mot 22–23°C när det blir 

kallt utomhus. I samband med ett större projekt vi deltog i så fanns även en känd energisamordnare 

med som skulle göra energiberäkningarna och se till att vi klarade de uppsatt energikraven. 

För att kontrollera om hon hade förstått vår driftstrategi rätt så bad jag att få titta på 

energiberäkningen. Jag uppmärksammade att hon räknade med 22°C på tilluften vintertid, då jag 

frågade varför hon gjorde så sa hon att det var så hon hade lärt sig att räkna och att i de projekt där 

hon hade medverkat i så var detta praxis att styra upp tillufttemperaturen i takt med att 

utomhustemperaturen sjunker. I det aktuella projektet fick hon lära sig något nytt.   

Det tyder på dåligt injustrerat värmesystem om man blir tvungen att styra upp tillufttemperaturen 

över 20°C kalla vinterdagar. 

I och med att Arbetsmiljöverket införde 1000 ppm CO2-konceptet verkade det som om VVS-

konsultkåren slutade tänka på den viktigaste anledningen till att ett klimatsystem installeras i en 

fastighet, nämligen att ge förutsättning till att kunna skapa ett bra och hälsosamt inomhusklimat. 

         

Den rumstemperatur som människan i upplever i ett rum är inte alltid den lufttemperatur man mäter 

med en vanlig termometer. Det är inte heller den operativa temperaturen som beräknas utan den 

ekvivalenta temperaturen där lufttemperaturen, yttemperaturer på omgivande ytor och aktuell 

luftrörelse kring människan som människan upplever. PMW är det inomhusklimat som människan 

upplever i lokalen och där kommer även luftfuktigheten, aktivitet och klädsel in i bilden. 
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I skollokaler, konferensrum, föreläsningssalar kontor m.fl. där personbelastningen varierar är det 

extra viktigt att den ekvivalenta rumstemperaturen kan hållas på lämplig nivå. Av denna anledning 

utrustas de exklusiva lokalerna ofta med vattenburen och energikrävande komfortkyla. Men det finns 

mängder med arbetslokaler som inte är utrustade med komfortkyla. Traditionella skollokaler t.ex. 

 

Om rumstemperaturen blir olämplig hög så har det en negativ inverkan på den mentala prestationen 

och arbetsprestationen. Dessutom upplevs inomhusklimatet ofta som torrt, dåligt, kvalmig och 

unken även om luftflödet följer Arbetsmiljöverkets föreskrift om min 1000 ppm CO2. 
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1994 kom NUTEK m.fl. ut med en skrift de kallade Exempel på el effektiva ventilationslösningar i 

skolor. Där visade man hur väl koldioxidhalten i klassrummet planar ut på 1000 ppm vid ett luftflöde 

på 9 l/s o person.                                                                                                                                                                      

Men man nämner inte med ett ord om det faktum att rumstemperaturen på en dryg timma stiger från 

20°C till 23°C trots att utomhustemperaturen är 3–4°C. Detta beror på att tillskottsvärmen från de 30 

personerna inte kyls bort av luftflödet då tillufttemperaturen är för hög (17–18°C) för att kyla bort 

värmetillskottet.                                                                                                                                                                

Efter lunchrasten är starttemperaturen 21°C vilket gör det troligt att påföljande timmar så ligger 

rumstemperaturen kring 24°C. Det är så här det allt för ofta ser ut i våra skolor där rumstemperaturen 

vid lektions start är 20°C eller högre. I lokaler där rumstemperaturen vid lektionsstart är 18 - 19°C så 

tar det längre tid att komma upp i temperaturer över 20°C och då kommer klagomål på för kalla 

lokaler. Ojämn rumstemperatur beror vanligtvis på ett dåligt injusterat värmesystem.    
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Det har under årens lopp gjorts ett flertal undersökningar beträffande om lämplig rumstemperatur 

och luftflöden i arbetslokaler. Rumstemperaturen kring 21°C är fortfarande det som gäller men 

däremot kan luftflödet och koldioxidhalten variera stort utan att påverka arbetsprestationen speciellt 

mycket, vilket en finländsk studie har visat. 

 

Naturligtvis finns det mycket forskning kring koldioxid och hur den påverkar människan.  

 

Föroreningar och lukt från människan (bioeffluenter) uppkommer med människor i lokalen och 

aktuell luftomsättning och som till viss del kan registreras med aktuell koldioxidhalt i lokalen. Denna 

människolukt registreras betydligt mer av de som tillfälligt kommer in i lokalen än av de som vistas i 

lokalen där man vänjer sig succesivt och därmed inte upplever det som besvärande. Frågan som 

uppstår är då: Skall man ventilera för de som inte är i rummet men kan komma in eller för de som 
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vistas i rummet. Speciellt vintertid då olämpligt höga luftflöden medför ohälsosam torr luft och hög 

energianvändning.   

När driftstrategin Behov- och årstidsanpassad praktiseras så kan koldioxidhalten komma upp mot 

1200–1300 ppm kalla vinterdagar. 

      

Det finns mycket forskning kring den relativa fuktigheten inomhus och dess betydelse för 

inomhusklimatet och för människornas hälsa.   

    

Det optimala är om man kan hålla RH inomhus mellan 40 – 60 % RH. Det är svårt här upp i våra 

nordiska länder därför att utomhusluften är kall och därmed vattenfattig vintertid.  

I svensk VVS litteratur rekommenderar man liksom i många andra länder att inte låta den relativa 

fuktigheten (RH) underskrida 30 %. Men det bryr man sig inte om sen Arbetsmiljöverket kom med sin 

föreskrift 1994. Nu ligger den relativa fuktigheten vanligtvis kring 10–20 % RH i våra skolor och 

kontor vintertid. 

Ett av många problem med så låg relativa fuktighet i lokalen är att hudytans temperatur sänks p.g.a. 

förångningen från huden vilket ökar kraven från människorna på högre rumstemperatur som i sin tur 

                          

 r då k ldi  id alter  pp m t            ppm kalla dagar ett pr blem  
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ytterligare sänker den relativa fuktigheten i lokalen och som därmed ökar förångningen från huden 

osv.  Det är en ond cirkel. Denna förångning från huden är dessutom extra besvärligt för äldre 

personer. Befuktning är inget lämpligt alternativ i denna typ av lokaler då det bl.a. ökar 

energibehovet avsevärt. 

Utformar man klimatanläggningarna rätt och med rätt driftstrategi (Behov- och årstidsanpassad 

ventilation) så är det fullt möjligt att uppnå ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat som 

presenteras nedan. 

    

   

Här i Norden har vi stora temperaturskillnader mellan en kall vinterdag och en varm sommardag, det 

rör sig om mer än 50°C. VVS-teknologin har tagit fram värmesystem som styrs efter utomhus-

temperaturen och rumstemperaturen. På samma sätt är det när kylsystem aktiveras varma 
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sommardagar. Men när det gäller ventilationssystemen så har man i allmänhet ingen speciell 

driftstrategi beroende utomhustemperaturen och det är en stor brist. 

Om vi tittar på ett normalt klassrum med 30 personer, så har vi ett värmetillskott på ca 3 kW och ett 

fukttillskott vid en rumstemperatur på 20°C ca 1,2 l/h. En vanlig tillufttemperatur vid konstant-

flödesdrift är 19°C medför att tilluften inte kyler nämnvärt. Även vid kall utomhustemperatur 

vintertid är det vanligt med rumstemperaturer upp mot 23–24°C. Vid kall väderlek så är 

fuktinnehållet i utomhusluften som tillförs lokalen mycket låg kring 1 – 7 g/m3. Ihop med olämpligt 

hög rumstemperatur så blir den relativa fuktigheten ohälsosam låg, 10 – 20 % RH är inte ovanligt. 

 

Med ett luftflöde på 8 l/s o person för att inte överskrida 1000 ppm koldioxid i lokalen så blir 

luftomsättningen ca 5 omsättningar per timma i ett klassrum med 30 personer. Statistik för att 

beräkna siffrorna nedan är hämtade ur Fukthandboken. 
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I Mollier diagrammet kan vi utläsa att vid utomhustemperaturen -5°C och RH på 50 % så sjunker RH 

till ca 5 % när tilluften tas in och värms till 20°C i klassrummet. När 30 personer kommer in i 

klassrummet så avger de fukt till lokalen men eftersom ventilationsgraden är 5 oms/h med 

vattenfattig tilluft så stiger inte fuktigheten så mycket. I och med att tillufttemperaturen är 19°C så 

kyler inte tilluften tillräckligt utan värmetillskottet från personerna höjer tillufttemperaturen upp mot 

24°C och därmed sjunker den relativa fuktigheten ner mot 12% enligt diagrammet.   

  

Det tog inte lång tid efter att 1000 ppm CO2-konseptet hade tagits i bruk förrän artiklar där man 

vintertid klagar på dåligt inomhusklimat i de upprustade skolorna med förhöjda luftflöden. 

Inomhusklimatet blev ofta sämre än i skolor där man inte hade hunnit med att utföra ombyggnaden 

av ventilationssystemet. 
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Vi som då länge hade praktiserat driftstrategin Behov- och årstidsanpassad ventilation för att undvika 

ohälsosam låg relativ fuktig och olämpligt höga rumstemperaturer vintertid samt dessutom tagit del 

av Malmöundersökningen som stod klar 1989 men inte gavs ut förrän 1993 blev inte överraskade. 

Forskningsrapporten visar tydligt att det är mer klagomål på inomhusklimatet i skollokaler med högre 

luftomsättning än i skollokaler med lägre luftomsättning. 

     

Sammanställningen av resultaten från samtliga skolor visade enligt professor Jonny Kronvall att det 

upplevdes fler klagomål och besvär i skollokaler där koldioxidhalten var lägre än 1200 ppm och där 

uteluftflödet var högre än 2 oms/h. Liknande resultat upplevdes i förskolorna. 

Om inte denna undersökning hade stoppats när den skulle ha publicerats 1989 så kanske 

Arbetsmiljöverket hade fått en möjlighet att tänka ett varv till innan de kom ut med sin föreskrift i 

slutet av 1993 och som började gälla 1994. 
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Artiklarna om klagomål på inomhusklimatet i skolorna fortsatte att komma då och då.  I Artikeln 

nedan kopplade man ihop problemen med bristfällig ventilation. Det är ett vanligt antagande att om 

det är dåligt inomhusklimat så är det inte tillräckligt höga ventilationsflöden. Ofta tror man att den 

luftflödesökning man gjort i samband med ombyggnad inte var tillräcklig stor utan man skulle ha 

kostat på sig ändå större ventilationsanläggning så att man kunde ventilera mera. När sanningen ofta 

är den motsatta vintertid. 

 

Även på Chalmers har man nu konstaterat att klimatsystemens driftstrategi i våra skolor inte är 

optimal. Man påpekar att barnens välbefinnande, produktivitet och inlärningsförmåga påverkas 

negativt om inte skolans klimatsystem klarar att hålla lämplig rumstemperatur. 
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’Så sent som i januari 2021 fanns en artikel i Energi & Miljö om det stora missnöjet med 

inomhusklimatet i våra skolor. Hur länge skall vi låta detta fortgå? 

Det är dags för ett paradigmskifte beträffande ventilationen i Sveriges arbetslokaler. 

 

Trots att alla tycker att de har följt alla rekommendationer och anvisningar om luftflöden mm så blir 

konsultkåren, projektledare, entreprenörer och besiktningsmän m.fl. förvånade när de får klagomål 

från brukarna. Och beställarna blir besvikna på att de trots stora nedlagda kostnader fortfarande har 

missnöjda brukare eller t.o.m. har fått betydligt mer klagomål och högre energikostnader efter 

ombyggnaden än tidigare. 

     

Det är inte bara att inomhusklimatet upplevs som dåligt utan det är också ohälsosamt vintertid med 

så låg relativ fuktighet som det olämpligt höga luftflödet förorsakar. Det är allmänt känt att influensa- 

och kräksjuka sprids effektivt vintertid vid låg RH inomhus. Dessutom visar forskningen att de virus 



                                                                                                                                                                            

17 
Energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat   Torkel Andersson 2022-08-14 

 

som förorsakar nämnda sjukdomar trivs i miljöer med låg RH. Funktionen av människans 

skyddsmekanism, flimmerhåren i våra luftvägar försämras kraftigt vid låg RH dessutom ökar den 

elektrostatiska uppladdning av människan som medför att partiklar av motsatts laddning som svävar i 

luften dras till människans hud och slemhinnor. På de svävande partiklar fäster virus och bakterier 

och får på grund av den elektrostatiska uppladdningen hjälp med att transporteras till människans 

hud och slemhinnor. 

Sjukfrånvaron medför stora kostnader för företagen liksom frånvaron för vabbande föräldrar. 

Kostnader som skulle kunna reduceras om ett lämpligare inomhusklimat förekommer i våra 

arbetslokaler. 
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Man har även konstaterat att låg relativ fuktighet är en drivkraft för smittspridning av Covid 19. 

 

 

I början av pandemin kunde man hitta denna forskningsrapport på Internet. 

 

På senare tid har det kommit ut en mängd nya undersökningar kring Covid 19 och hur 

smittspridningen påverkas av den relativa fuktigheten i luften. Många av dem kan man hitta på 

Internet om man söker på Covid 19 och relativ fuktighet. 

Äntligen har forskare på bl.a. Chalmers börjat intressera sig om den relativa fuktigheten och dess 

inverkan på inomhusklimatet samt hälsa, arbetsprestationen och spridning av virus.  
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Det är inte bara människan som tar skada av olämplig låg relativ fuktighet inomhus, även lokalerna 

och dess inredning kan ta skada. En av mina annorlunda och intressanta arbetsuppgift som jag fått, 

var när jag ihop med två advokater fick hjälpa ett norskt golvföretag att förklara för Telenor att det 

var deras olämpliga drift av ventilationen i kontorslokalerna som orsakade den låga relativa fuktighet 

vintertid. Dessutom klarade inte installerad kyleffekt av att av-kondensera det höga fuktiga 

tilluftflödet sommartid innan det kom in i lokalerna. De stora skillnaderna på relativa fuktigheten 

inomhus under året förstörde golvet.  

Till skillnad från när en människa blir sjuk av virus p.g.a. låg relativ fuktighet så kommer hon vanligtvis 

tillbaka efter någon eller några veckor. Men ett förstört golv kommer inte tillbaka, det måste 

ersättas. Och då blir kostnaderna mer påtagliga. 
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Vi på ByDemand föreslår att i alla komfortventilerade lokaler i Sverige skall driftstrategin ändras till 

Behov- och årstidsanpassad ventilation där luftflödet reduceras vintertid för att undvika ohälsosam 

låg relativ fuktighet. Det viktiga i detta arbete är att fortsättningsvis så är det rumstemperaturen i 

lokalen (inte koldioxidhalten) som styr luftomsättningen. När utomhustemperaturen under 

vinterhalvåret sjunker så låter man tillufttemperaturen sjunka ner till 12°C innan tilluften värms för 

att fortsättningsvis hålla max 12°C.  

Eventuellt måste olämpliga tilluftdon ersättas med lämpliga variabelflödesdon som klarar denna 

luftreducering i kombination med 12 gradig tillufttemperatur utan att drag problem uppkommer. Det 

kylande luftflödet måste dessutom styras i sekvens med värmeavgivningen från respektive lokals 

radiatorer. 

För att kunna hålla en så låg tillufttemperatur som 12°C så måste alla lokaler förses med utrustning 

för behovsstyrd ventilation. Ett vanligt fel är att man fortsätter med konstanta flöden i kontor och 

mindre lokaler. Då blir det för kallt i dessa lokaler och då höjs tillufttemperaturen och då höjs även 

luftomsättningen och den relativa fuktigheten sjunker vintertid med försämrat inomhusklimat och 

förhöjt energi- och effektbehov som följd.          
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Behov- och årstidsanpassad ventilation på detta sätt där luftflödet halveras vintertid skapar helt 

andra förutsättningar för ett bra och hälsosamt inomhusklimat. 

 

I Mollier diagrammet kan man se att om luftomsättningen halveras så får det fukttillskott som 

människorna bidrar med en större effekt på den relativa fuktigheten i lokalen och den svala 

tillufttemperaturen medverkar ihop med ökat luftflöde att rumstemperaturen kan hållas på 20°C 

trots ökat värmetillskott från människorna och därmed blir den relativa fuktigheten i lokalen högre 

och hälsosammare. Studieresultaten förbättras p.g.a. lägre rumstemperatur och större närvaro i 

skolan då bortavaro p.g.a. sjukdom reduceras. 
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PP-bilden nedan visar hur kraftigt elenergi och eleffekt reduceras när luftflödet i en fastighet 

reduceras till hälften under vintersäsongen. Det rör sig om en reducering kring 85%. 

Dessutom reduceras värmebehovet för ventilationsluften kraftigt när luftflödet halveras och 

tillufttemperaturen sänks från 19°C till 12°C. 

   

Om den ändrade driftstrategin utförs i samtliga komfortventilerade fastigheter i Sverige så skulle det 

ge en märkbar positiv effekt på el-effektbristen i våra storstäder. En sänkning av elkostnaderna med 

85% under vinterhalvåret för fläktdrift skulle vara välkommet för fastighetsägarna nu när 

elenergipriserna har stigit så kraftigt. Det höga elpriset verkar vi få leva med framöver. 
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Men vad händer med den luftburna föroreningskoncentrationen i lokalen om tilluftflödet reduceras 

med hälften, från ca 5 oms/h till ca 2,5 oms/h? 

Diagrammet nedan visar att vid dessa förhållandevis höga luftflöden (i förhållande till bostädernas 

0,5 oms/h) så är föroreningskoncentrationen fortsatt relativ låg. Fördelarna med högre relativ 

fuktighet, lägre statisk uppladdning, lägre sjukfrånvaro mm överväger denna förorenings-

koncentrationsökning.  

 

4 l/s o person är vad Världshälsoorganisationen WHO numera rekommenderar som en 

basventilation. Forskningsprogrammet HelthVent har kommit fram till att ett luftflöde på 4 l/s o 

person och betydligt högre koldioxidhalt än 1000 ppm är betryggande. 
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God funktion på värmesystemet i en fastighet är en förutsättning för ett bra inomhusklimat. Om det 

inte fungera bra så spelar det ingen roll hur bra ventilationssystemet fungerar vintertid. 

               

Energi- och Miljötekniska Föreningen anordnade en tävling där en förbestämd fastighet med 

installerad effekt på radiatorerna var föreskrivna i de olika våningsplanen i en kontorsfastighet. 

Uppgiften var att konstruera rörsystemet och injustera fastigheten så att man fick ett mycket 

energisnålt värmesystem beträffande elenergi och eleffekt för radiatorpumpen och samtidigt en god 

funktion av värmesystemet ihop med radiatortermostater. Pris i tävlingen skulle utdelas i samband 

med NORDBYGG 2022 

Vi på ByDemand som alltid föreskriver lågflödesinjustering av de värmesystem vi projekterar och 

injusterar, projekterade värmesystemet helt enligt vad man lär sig under VVS-utbildningen för att 

inte krångla till det. Däremot beräknades radiatorventilernas kv-värden för lågflöde och då får vi 

oslagbart låg eleffektbehov för pumpen.  

Dessutom beskrev vi alla fördelar med lågflödessystemet och detta förstod troligtvis juryn som gav 

ByDemand första priset. 
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Ett vanligt fel är dåligt injusterade radiatorsystem där temperaturskillnaden mellan den kallaste och 

varmaste lokalen skiljer på flera grader i tomma lokaler. Om denna fastighet är injusterad enligt 

högflödesmetoden t.ex. 55–45°C så är efterjusteringsmöjligheterna mycket begränsade. Ett 

fördubblat flöde genom radiatorn möjliggör endast ca 10 % effektökningsökning ur radiatorn. Det 

fördubblade flödet medför störande strömningsljud och är vanligtvis inte tillräckligt. Åtgärden blir att 

tilloppstemperaturen höjs och ca 90 % av lokalerna får då tillgång till onödig hög och kostsam 

rumstemperatur.  

Dessutom blir el-effekt och el-energianvändningen förhållandevis hög med högflödesmetoden. 

Om i stället lågflödesmetoden praktiseras med en tilloppstemperatur på 70°C och en 

returtemperatur på 30°C i samma värmesystem, så är efterjusteringsmöjligheterna mycket stora, 

ingen höjning av tilloppstemperaturen behövs, effektökningsbehovet åtgärdas på plats med en 

flödesökning i de kalla lokalerna. Därmed är möjligheterna till en jämn rumstemperatur mellan 

lokalerna i fastigheten mycket stora. Effekt och energibehovet för pumpdrift är en bråkdel i 

förhållande till om radiatorsystemet är injusterat enligt högflödesmetoden. Den låga retur-

temperaturen är också mycket uppskattad av fjärrvärmeverken. 
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Här nedan är ett exempel på en fastighet där ett helt nytt klimatsystem med FTX och komfortkyla har 

installerats och som projekteras efter de då nya riktlinjer om luftflöden som Arbetsmiljöverket hade 

deklarerat skulle gälla framöver i arbetslokaler. D.v.s. 7 l/s o person + minst 0,35 l/s o m2 golvyta, 

samt att koldioxidhalten i lokalen inte varaktigt får överstiga 1000 ppm.    

    

Göteborg Energi som äger fastigheten konstaterade att den första vintern så fick man mycket 

klagomål på inomhusklimatet från personal och brukare. Nästa överraskning var att energi-

användningen för uppvärmning var hög.  

Detta var inte heller bra för Göteborg Energis ryckte då de hade drifttekniker som sålde sin tid till 

fastighetsägare som var anslutna till el- och fjärrvärmesystemen för att hjälpa dem att reducera 

energibehovet och förbättra inomhusklimatet i kundernas fastigheter. 

Deras drifttekniker arbetade med anläggningen under 1994 men energireduceringsresultatet var inte 

tillräckligt bra, och klagomålen på inomhusklimatet fortsatte.  
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Det var då vi fick uppdraget att utföra liknande åtgärder på Elyseum som vi hade gjort på Frölunda 

Torg några år tidigare där energibesparingen översteg 60 % både för värme och fastighetsel i 

kombination med mycket förbättrat inomhusklimat.  

      

 

 

Göteborg Energi:s driftoptimerare lyckades sänka elanvändningen en hel del, troligtvis därför att 

närvarostyrning för belysning installerades under 1994. Men det var först när vårt åtgärdspaket för 

Behov- och årstidsanpassad ventilation var installerad och driftsatt under våren 1995 som el-

energianvändningen reducerades radikalt. Även el för ventilation buren komfortkyla reduceras med 

den nya driftstrategin.  
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Ovan beskrivna energi- och effektreduceringsresultat är fortfarande möjliga att uppnå i dagens 

fastigheter med konstantflödesdrift dagtid.  

Ett annat senare exempel på en skola med driftstrategin Behov- och årstidsanpassad ventilation och 

lågflödesinjusterat radiatorsystem är Vargbroskolan i Storfors. Det är visserligen en skola med det vi 

kallar Termit-ventilation där värme och kyla hämtas från marken under skolan i stället för ett 

traditionellt FTX aggregat. Men driftstrategin är den samma. 

    

Mätningarna nedan från ett klassrum i skolan en vinterdag visar att när eleverna kommer in i lokalen 

så stiger den relativa fuktigheten från 21% till 32% och koldioxidhalten från 450 ppm till som högst 

1200 ppm. Trots att personerna som kommer in i klassrummet utsätter lokalen med ett 

värmetillskott på ca 3 kW så kan en luftflödesökning med sval tilluft konstant hålla rums-

temperaturen kring 21°C. Detta är ett bra och hälsosamt inomhusklimat en vinterdag. En 
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förutsättning är att luftflödet styrs i sekvens med värmeavgivningen från lokalens radiatorer och 

ledvärdet är rumstemperaturen. Att ha koldioxidhalten (som är det vanliga) som ledvärde hade inte 

givit lika bra inomhusklimat.  

 

Lärarförbundet har vid minst två tillfällen givit Vargbroskolan i Storfors diplom för att man har 

Sveriges friskaste lärare.  

 

SKL har givit Vargbroskolan toppbetyg i en nationell ranking. Denna gång gällde det att 

Vargbroskolans har Sveriges nöjdaste elever. Rektorn ställer gärna upp på bild i sådana sammanhang.  
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Siffror från Kolada (Databas för kommuner och regioner) har visat att Vargbroskolans niondeklassare 

har över presterat mest landet.  

 

Att en och samma skola kan få utmärkelserna Sveriges friskaste lärare, Sveriges nöjdaste elever och 

Sveriges högst presterande niondeklassare är troligtvis unikt. Dessutom är Vargbroskolan en av 

Sveriges energieffektivaste skola som värms med fjärrvärme. Om man skulle ersätta 

fjärrvärmeuppvärmningen på Vargbroskolan med en bergvärmepump så skulle den totala 

energianvändningen för uppvärmning och driftel hamna kring 10 kWh/m2.  

Det stärker oss på ByDemand i vår övertygelse om att driftstrategin Behov- och årstidsanpassad 

ventilation är rätt sätt att ventilera våra komfortventilerade lokaler. Driftstrategin bygger på den 

kunskap som man kan hämta från råden inom tillgängliga inomhusklimatforskning, vilket borde vara 

en självklarhet inom vår bransch.   
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Det är relativt enkelt att komplettera befintliga klimatsystem i komfortventilerade fastigheter för att 

uppnå stora inomhusklimatförbättringar och stora energi- och effektbesparingar. I de fall 

behovsstyrningen med installation av spjäll, spjällställdon, givare och radiatorställdon är en för stor 

investering så kommer man långt med enbart årstidsanpassad ventilation beträffande el-energi och 

el-effektbesparing samt vintertid ett förbättrat inomhusklimat. Den reducering av energikostnaderna 

som Årstidsanpassad ventilation medför kan bidra till att fastighetsägaren har råd att utföra 

kompletteringen med behovsstyrd ventilation senare. 

Årstidsanpassad ventilation ihop med lågflödesinjustering av värmesystemet är ett bra koncept i 

flerbostadshus. Jag skrev en artikel om detta som kom ut 1995.                                                             

Finns att hämta: www.bydemand.se under rubriken Artiklar. 

                

Lek med tanken att alla komfortventilerade klimatanläggningar under några år skulle genomgå en 

upprustning till Behov- och årstidsanpassad ventilation så skulle det vara en märkbar reducering av 

el-effektbehovet i Sverige vintertid. I stället för att lägga pengar på att bygga vindkraftverk och slåss 

med kommuner och andra om tillstånd, så skulle pengar satsas på att åtgärda Sveriges 

http://www.bydemand.se/
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komfortventilerade fastigheter. Nedan en försiktig beräkning om vilken effektreducering det kan röra 

sig om. Vi hittade endast data om lokalyta från 2016, men det borgar för att siffrorna inte är 

överdrivna snarare tvärt om då det har byggts mycket fastigheter med lokaler sen dess.  

             

På liknande sätt kan den årliga besparingspotentialen i energi och kronor beräknas. Går man längre i 

beräkningarna så kan även den årliga koldioxidreduceringen kunna uppskattas. Siffrorna bör då göras 

med dagens aktuella uppgifter om lokalyta i Sverige. 

 

Arbetsmiljöverket har kommit ut med en omarbetning av avsnittet om luftflöden AFS en som började 

gälla 2021. Den öppnar förutsättning för att praktisera Behov- och årstidsanpassad ventilation utan 

att bryta mot deras föreskrift. Och därmed går det också att uppfylla kraven om inomhusklimatet och 

energianvändningen i BBR. 
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För att förenkla för VVS konsultkåren, inspektörer, OVK-besiktningsmän m.fl. så skulle det vara bra 

om Arbetsmiljöverket kunde komma ut med en liten skrift om hur AFS 2021:1 skall tolkas. 

 

Om det under de närmaste åren skulle bli en omfattande upprustning till Behov- och årstidsanpassad 

ventilation så har Sverige kommit en bit på väg mot att uppfylla Sveriges Klimatlag som säger att 

Sverige skall vara fossilfritt senast 2045. Kostnader för fossilfri energiproduktion och koldioxid-

uppfångningsanläggningar kan reduceras.   

Ett första steg inför kommande vinter är att snabbt utrusta anläggningarna med utrustning för 

varvtalstyrning av fläktarna (de flesta fläktar som installerats de senaste 10 åren har denna 

utrustning) och programmerar om styrsystemen till Årstidsanpassad ventilation som är den 
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viktigaste åtgärden för att få ner el-energi- och el-effektbehovet med 85 % vintertid. Därefter kan 

man komplettera med utrustning för behovsstyrd ventilation när ekonomin tillåter.  
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Vi på ByDemand kan bidra med utbildningar i det aktuella arbetet med att få till ett Energieffektivt 

och hälsosamt inomhusklimat i Sveriges komfortventilerade fastigheter och i bostäder.  
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Vill ni ha mer information eller har kommentarer till någon information i materialet så hör gärna av er. 

Jag kommer gärna till er och håller föreläsningen och deltar i en diskussion om innehållet. 

Torkel Andersson                                                                                                                                            

ByDemand                                                                                                                                                            

Sven Källfelds gata 212                                                                                                                                                         

426 72 Västra Frölunda                                                                                                                                                       

Tel: 0705-248710                                                                                                                                       
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