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Stockholms-
projektet

Vad tycker
de boende?

Inom stockholmsprojektet
genomför Stockholms stad' en

boendeundersölaring.
Syftet är att kartlägga hur de

bgende uppfattar och ,

upplever de olika
energibesparande

åtgärderna.

Ventilationen funserar bra men
medför drag ochT¡udproblem

b
n
dd
sírr tidigare bostad anger flertalet en båttre
ventilation i den nya bostaden än i den tidi-
gafe.

kvarteren Konsolen, Kejsaren och,Sjukskö-
terskan.

De frågeställningar som tas upp i. intervjun' är koncentrerade till faktorer ¡gm berör venti- '

.lation, värme, ljud och ljus men också lägen-

står sig ijämförelse rned ett oidlnärt nyBro-
ducerat hus halsärnma frågor ställts till-boen-
de i kvarteret'Bäverhonan i Rågsved, vilket
var infl¡tningsklart,under samma period,

Här fölier en första redovisning av de'boen-
des synpunkter främst när det gäller'värmg
och ventilation. :
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Figur 1. Hur-tycker man ì allmilnhet att ventìlationen har
vãrit í I àge nheten undeì:vi nter'resp somma¡h a!vá¡?
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Fígur 2..Hurrycker man i allmànhet âlt ternpGr¡lrrun àer
varit i lägenhe úen u¿de¡ yrntêr rësp somrirarh¡lylrl :
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Däremot är det vanligare att man upplever
drag i de hus som ingår i projektet än i vårt
jämförelsehus. Det drag som upplevs i dessa
är koncentrerat till vardagsrum och sovrum
och dragkällan är främst de s k inblåsdonen. I

jämförelsehuset upplevs drag mer diffust.
Ventilationen upplevs idag tillsammans med

det lfud som alstras mellan lägenheterna som
den största bullerkällan i bostaden. I kv Sjuk-
sköterskan beskriver man särskilt inblåsdonen
som lfudstörande. I kv Konsolen har man
dock större problem med ljud från vatten och
avloppssystem.

En av slutsatserna här skulle kunna vara att
man inom ventilationstekniken funderar över
inblåsdonens utformning och funktion.

De boende tvcker
att det är fór'kallt

Under sommarhalvåret menar flertalet av
hyresgästerna att temperaturen i lägenheten
känns lagom. Däremot är det många som tyc-
ker att det är för kallt under vinterhalvåret.
Kallast upplever man att det är i kv Sjukskö-
terskan. I över hälften av lägenheterna upple-
ver man att det är för kallt, många tycker att
det t o m är mycket för kallt.

Kv Sjuksköterskan är också det hus som of-

faktiska temperaturmätningarna.
När de boende ombeds klassa värmen i sin

nuvarande bostad och därefter sin tidigare så
framgår det att man i uppemot hälften av
sam
säm
mär n-
tera

hyresgästerna ger uttryck för en klar förbätt-
ring av värmen Bentemot tidigare bostad är
kv Konsolen.

Luftvärme - bakkants- eller
framkantsinblåsning?

Stort intresse knyts till hur luftvärmen har
fungerat i kv Kejsaren. Antalet lägenheter
(10lgh) är emellertid för litet för att man ska
kunna dra några mer långtgående slutsatser.

Huset utmärker sig inte i någon särskild
riktning vare sig när det gäller upplevelsen av
ventilation eller värme. Möjligen upplevs vär-
men något jämnare än i övriga hus.

I kv Kejsaren prövas också två olika sätt att
föra in värmen, dels under fönster s k fram-
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kantsinblåsning, dels i taket s k bakkantsin-
blåsning. Någon skillnad i hur de både syste-
men upplevs när det gäller värme och ventila-
tion har ej kunnat skönjas, utom möjligen när
det gäller drag. Här kan det vara värt att no-
tera att av de 5 lägenheter där man upplever
drag är 4 lägenheter försedda med framkants-
inblåsning.

Vid en totalbedömning av luftvärme som
sådan anses största fördelen vara att man
slipper elementen. Till nackdelarna hör dock
bruset. Om de boende hade haft möjlighet
att välja mellan ett system med luftvärme eller
ett med vanliga radiatorer skulle man i 6 av
de 9 lägenheterna valt luftvärme.

En förlorare?
När det gäller upplevelsen av såväl värme

som ventilation i de tre hus som hittills stude-
rats inom stockholmsprojektet utmärker sig
främst kv Sjuksköterskan som något av en för-
lorare. Det är här man oftast har klagomål på

vissa delar av fastigheten?
Av figur 4, 5, 6 kan mãn skönja en viss kon-

centration av hyresgäster som upplever stora
problem med drag, kalla golv och mycket
kallt som helhet under vinterhalvåret till en
viss hörnpunkt i mitten av fastigheten. Man
kan också se att i vissa lägenheter, främst lo-
kaliserade till de nedersta lägenheterna, an-

Figur 3. lJpplevelse av vâtmen som bàttre eller sàmre àn i
tidigare bostad under vinterhalvàret.
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ges inte några större problem av detta slag.
Här frågar man sig då om det är de boende

som på olika sätt skiljer sig åt eller om det är
faktiska skillnader mellan lägenheterna? Ce-
nom att närmare analysera de på detta sätt
tecknade problemfyllda respektive problem-
fria lägenheterna både när det gäller de
boende och lägenheternas tekniska standard
kan man kanske bättre förklara missnöjet. På
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samma sätt kan också de övriga husen inom
projektet gås igenom.

Ny teknik måste göras
arivändarvänlig

hur de boende har
knik. När man
r det också viktigt att
genut,dvsframtill

användaren.
I t ex kv Konsolen har man när det gäller

solelementens utformning
tem som bygger på att hYr
na och stänga ett s k sPjäll
förseln av den förvärmda I

vad som är öppet och stängt.

Omsoresfull information och
kontrolÏ

I kv Konsolen fungerar solelementen så att
det s k spjället för den förvärmda luften och
ventilen for fr¡skluften måste ställas om efter
årstiderna för att man skall erhålla åsyftad
energibesparande effekt. Hyresgästerna har
självã ansvaret för att klara denna omställ-
ning.

Tiots information om detta både i allmänna
papper vid infl¡tningen och vid ett informa-
tionsmöte, har man i var fjärde lägenhet ald-
rig ändrat inställningen av spiället. Flertalet
hãr dock ändrat påìpjället. Har man då för-
stått hur de s k spjällen och ventilerna skall
vara inställda?

Vid intervjun som gjordes under vinterhalv-
året, då spjä
lerna stängd l-
ning i 28 av e-
ter hade ma . I

hällets, byggherrens och förvaltarens synvin-
kel. Den huvudsakliga målsättningen är såle-
des inte att bygga hus med bästa möjliga in-
neklimat för de boende eller med så tysta

ventilationssystem som möjligt.
I kv Konsolen år man relativt nöjd med vär-

me och ventilation, men det är bara i varan-
nan lägenhet som den tekniska lösningen fun-
gerar som man har tänkt sig. Skall vi då se till
att de boende följer de tekniska anvisningar-
na eller skall tekniken ändras så att den stäm-
mer med de boendes sätt att använda den?

lnte bara värme och ventilation
De olika husen inom stockholmsproiektet

kan ge erfarenheter av många olika slag. Den
här ãrtikeln har främst varit inriktad på hur de

den nya dimensioner.
Anaiysen av de boendes synpunkter fortsät-

ter, våren 1987 kommer intervjuer att göras i

de båda återstående kvarteren Bodbetiänten
och Höstvetet.

Asbestproblem?
Vi har totallösningen

- inventering, saneting och återisolering i ett!

För ytterligare upplysningar
ring närmaste lsenta-kontor:

Luleå
Umeå
Örnsköldsvik
Sundsvall
Söderhamn
Stockholm
Västerås
Örebro
Mariestad
Karlstad
Stenungsund
Göteborg
Norrköping
Jönköping
Halmstad
Malmö

0920-679 80
090-1 4 22 05
0660-1 08 50
060-56 35 50
o270-70270
08-29 01 50
021-3001 00
01 9-1 3 07 20
0501 -1 64 86
054-161080
0303-830 40
031 -49 03 75
011-1291 20
036-1901 60
035-11 9310
040-163010
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