
Vårt uppdrag
– att stärka och utveckla folkhälsan
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Program

• Om enheten för miljöhälsa och vårt arbete.

• Hälsoeffekter av kyla och värme

• Tillsynsvägledning temperatur
–Termiskt klimat
–Paus?
– Lagstiftning, allmänna råd, övrig tillsynsvägledning, egenkontroll
–Utredning & tillsyn
–Rättsfall
–Frågor

• Anpassning till ett klimat med högre temperaturer 
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Enheten för miljöhälsa

17 medarbetare - 8 i Östersund och 9 i Solna

Kunskapsstöd till myndigheter, regeringen och andra aktörer i 
frågor som gäller miljörelaterad hälsa samt till kommuner, 
länsstyrelser och andra i frågor som gäller samhällsplanering för god 
hälsa. 

Uppföljning av miljöns påverkan på människors hälsa, bl.a. kopplat 
till miljömålen och folkhälsomålen (Miljöhälsorapport 2017).

Tillsynsvägledning när det gäller miljöbalkens regler om 
hälsoskydd för kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt 
länsstyrelserna 
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Hälsoeffekter
Hälsoeffekter av för låga och för höga 
temperaturer
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Hälsoeffekter 

Ett inomhusklimat som är eller 
upplevs som kallt/varmt/dragigt kan 
ge effekter på människans hälsa –
direkta och indirekta.

• Att frysa eller vara varm ger 
obehag, stress – utgör olägenhet.

• Men värme och kyla kan vara mer 
än ett komfortproblem 
– orsakar allvarliga hälsoeffekter 
och dödsfall.
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Kyla

• Fler dör på vintern (vintermortalitet), främst äldre/känsliga. Orsak: 
hjärt- och kärlsjukdomar, lungrelaterade sjukdomar.

• Kyla leder till minskad rörlighet och styrka, förhöjd olycksfrekvens, 
arbetsprestation, stress.

• Drag ger snabbare avkylning. Obehag, stress, muskelbesvär, 
nackspärr, ögonirritation. Vissa grupper t.ex. mjölkstockning, 
röstproblem.

• Känslig grupp: äldre, personer med problem med rörlighet, 
ämnesomsättning eller förmåga till temperaturreglering, ett flertal 
sjukdomar såsom reumatism, muskelsjukdomar, hudsjukdomar, 
dementa, mediciner.
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Värme

• Effekter på flera kroppsfunktioner: svettning, ökad hjärtfrekvens, 
andningsfrekvens, huvudvärk etc  ökad belastning på 
blodcirkulation och lungfunktion, uttorkning.

• ”Mentala” effekter: minskad aktivitet, trötthet, man slutar att 
anstränga sig, även aggressivitet. Inlärningsförmågan minskar.

• Känslig grupp: Grupper med nedsatt förmåga att reglera 
kroppstemperatur och vätskebalans, känna törst, kunna förflytta 
sig till svalare plats, eller ens reagera på värme som en risk.

- äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, 
små barn och gravida, personer som tar vissa mediciner.
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Tillsynsvägledning temperatur inomhus

• Hälsoskyddsträff hösten 2018
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Tillsynsvägledning

• Tar fram allmänna råd och annan vägledning

• Håller utbildningar/seminarier/nationella 
tillsynsprojekt  för miljö- och hälsoskyddsinspektörer 
på länsstyrelseträffar mm

• Yttrar oss till domstolar

• Svarar på frågor från inspektörer, 
halsoskydd@folkhalsomyndigheten.se
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Plan för tillsynsvägledning

• Treårig plan som ska uppdateras årligen eller vid behov.

• Tydliggöra för tillsynsmyndigheterna vilken vägledning 
Folkhälsomyndigheten planerar att utföra.

• Nuvarande plan gäller för 2016-2018.

• Ny plan för 2019-2021, publiceras i oktober.

• Centrala myndigheter samarbetar: 
– Gemensam enkät om behov av tillsynsvägledning.

– Få överblick av planerade aktiviteter och eventuella samordningsbehov 

mellan myndigheterna.
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Plan för tillsynsvägledning 2018
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Termiskt klimat
Faktorer som påverkar människans komfort



.Sid

Värmeförlust kan ske genom…

2018-09-0313

2. Konvektion

4. Ledning

3. Strålning

1. Avdunstning



.Sid

Termisk komfort

Termiska (direkt/indirekt mätbara) faktorer:

• Lufttemperatur

• Omgivande ytors temperatur

• Luftens hastighet (drag)

• Luftens fuktighet

Upplevelsen påverkas av:

• Aktivitet

• Kläder, rätt fotbeklädnad

14 2018-09-03

Calle Bredberg/Scandinav
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Vad är operativ temperatur?

• Lufttemperatur + strålningstemperatur

15 2018-09-03

Yttemp
18 °C

Lufttemp 
18 °C Kall yta

Lufttemp 
18 °C

Operativ temperatur = 18 °C Operativ temperatur = 17 °C

Skillnad operativ – lufttemperatur är oftast mindre än 1 grad och sällan mer än 
2 grader
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Drag – luftrörelser

• Drag gör att kroppens värme avges snabbare till omgivningen

• Upplevelsen beror på temperaturen och luftströmmens hastighet. 
Rekommenderat värde: ej över 0,15 m/sekund vid normal 
lufttemperatur.

• Kan komma från tilluftsventiler, otätheter främst i fönstren och 
balkongdörr.

2018-09-0316

• Drag kan också uppstå på grund av kallras. Kalla väggytor och 
fönster  luften kyls och sjunker  drag och strålningskyla.

• Kalla golv kan uppfattas som drag trots att inga luftrörelser 
förekommer.
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Radiatorns betydelse 

• Genom felaktig möblering kan 
den uppåtgående varma 
luftströmmen från radiatorn 
brytas  kallras!

–Ett mindre problem med 
moderna treglasfönster…

17 2018-09-03

• Radiatorn kall – men fungerar?

–Radiatorns temperatur kan vara lägre än hudens 
temperatur (32 °C) i välisolerade hus. 

Kallras!
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Exempel på utsatta rum, kyla

• Hörnrum med två eller fler ytterväggar.

• Rum med innertak mot kallvind eller direkt mot yttertak kan ha 
problem med kalla takytor. 

• Rum i markplan där golvet ligger direkt på betongplatta eller 
krypgrund kan ha problem med låg golvtemperatur. 

• Är byggnaden inte tillräckligt vindtät eller tillräckligt isolerad 
avspeglas det på för låga temperaturer lokalt.
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Exempel på utsatta rum, värme

• Värme utifrån: bostäder med stora fönsterytor, varm tilluft, 
lägenheter högst upp i huset.

• Värme kan också komma från angränsande varm lokal, ex 
pannrum, undercentral.

• Hög belastning från datorer, personbelastning etc.
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Lagstiftning, allmänna råd och 
övrig tillsynsvägledning
Temperatur
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Lagstiftning

• 2 kap MB: Allmänna hänsynsreglerna

• 9 kap 3 § MB: Olägenhet för människors hälsa. 

• 9 kap 9 § MB: Ägare eller nyttjanderättshavare ska hindra 
uppkomst av och undanröja olägenheter i bostäder och lokaler för 
allmänna ändamål. 

• 33 § FMH: Bostad ska ge betryggande skydd mot värme, kyla, 
drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar mm.
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Lagstiftning, forts.

26:19 MB Den som bedriver verksamhet…skall fortlöpande planera 
och kontrollera verksamheten…lämna förslag till kontrollprogram 
eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om 
tillsynsmyndigheten begär det.
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Vad bör ingå i egenkontrollen?

Egenkontrollen kan bland annat innehålla:

• Undersökningar av inomhusklimatet

• Funktionskontroll av ventilationen i bostaden/fastigheten

• Funktionskontroll av värmesystemet i bostaden/fastigheten

• Kontroll av boendes upplevelse av inomhusklimatet

• Rutin för hantering av felanmälan eller klagomål

• Klimatanpassning?
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Tillsynsvägledning om temperatur 
inomhus

• Allmänna råd FoHMFS 2014:17 om 
temperatur inomhus (2005)

• Handbok Temperatur inomhus (2005)

• Kompletterande vägledning om 
temperatur på webben
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Allmänna råd om temperatur 
gäller i…

• Bostadsutrymmen, t ex kök, sovrum, vardagsrum och badrum.

• Lokaler för allmänna ändamål där människor vistas mer än 
tillfälligt, t ex klassrum och i förskolelokaler.
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Riktvärden för bedömning av 
olägenhet

26 2018-09-03

Operativ temperatur
Inte under 18° C
Varaktigt inte över 24° C (26° C 
sommartid)
Kortvarigt inte över 26° C (28° C 
sommartid)

Golvtemperatur – yttemp.
Inte under 16° C

Känsliga grupper
Operativ temperatur inte under 20° C
Golvtemperatur inte under 18° C

• Ingen exakt definition 

• Bedömning i varje enskilt 
fall, men några få dagar 
kan räknas som 
kortvarigt

• Varaktigt är mer 
permanent under en hel 
årstid. 

Kortvarigt resp. 
varaktigt?
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Vad gäller vid en extrem värmebölja?

• Många inspektörer och privatpersoner hörde av sig till oss under 
värmeperioden i somras…. 

2018-09-0327
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Vad gäller vid en extrem värmebölja?

• Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur (FoHMFS 
2014:17) gäller inte vid extrema väderförhållanden.

• Men…miljöbalkens hänsynsregler gäller och med stöd av dem ska 
den som är fastighetsägare göra vad som är rimligt utifrån 
situationen för att undvika hälsoproblem. 

• Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att mer ingripande åtgärder än 
vad som behövs i det enskilda fallet inte får tillgripas. I det 
enskilda fallet måste en avvägning göras och som självständig 
tillsynsmyndighet är det upp till kommunen att slutligen avgöra vad 
som är skäligt.

2018-09-0328
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Extrema väderförhållanden

• Vad är extrem värme? Värmebölja?

–Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
bedömning (lokala förhållanden!) 
men SMHI definierar värmebölja
enligt: sammanhängande period om 
minst 5 dagar där högsta temp 
överstiger 25 °C någon gång under 
dygnet. 

–Vid extrem kyla för orten gäller inte 
de allmänna råden.
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Utredning & tillsyn
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Utredning vid klagomål

Verksamhetsutövarens/fastighets-

ägarens ansvar 

• Egenkontroll

• Utreda klagomål

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar

• Utreda vid klagomål – indikerande mätning

• Bedömning av olägenhet

• Ev. ställa krav på fastighetsägaren/
Verksamhetsutövaren om utförlig utredning 
alt. åtgärder 

2018-09-0331
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Steg 1. Indikerande mätning

32 2018-09-03

• Lufttemperatur – gärna loggande mätning. 

• Förekomst av luftrörelser – test med t ex indikatorrök

• Golvtemperatur - kontakttermometer
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Kan utredningen avslutas efter 
indikerande mätning?

Klagomål på kyla: Vid lufttemperaturer över 20ºC (22ºC känsliga 
grupper), golvtemperaturer över 18ºC och om en kontroll av 
luftrörelserna inte visar att det förekommer drag.

Klagomål på värme: Vid lufttemperatur under 24ºC (26 ºC 
sommartid) 

Hänsyn tas till känsliga grupper. 
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Steg 2. Utförlig mätning

– av relevanta parametrar

• Kan även utföras direkt om det finns specifika klagomål

• Operativ temperatur – t ex glob-, kub-, eller ellipstermometer

• Golvtemperatur – t ex kontakttermometer

• Lufthastighet – lufthastighetsmätare eller rök + tidtagning

• Ev. strålningstemperaturskillnad, vertikal lufttemperaturskillnad
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Var görs mätningen? 

2018-09-0335

Vy uppifrån

Vy från sidan
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Att tänka på vid mätning

• Liknande väder och temperatur som klagomålet 
gäller. 

• Bör inte mäta vid extrema förhållanden. 

• Mät utetemperaturen före och efter mätningen.

• Vind ha stor negativ påverkan på inomhusklimatet.

• Undvik att mäta i direkt solljus.
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Bedömning av olägenhet

Ta hänsyn till:

• Riktvärden i allmänna råden 

• Hänsyn till personer som är något känsligare än normalt p g a 
ålder, sjukdom, funktionsnedsättning. Nämnden avgör om person 
tillhör känslig grupp.

• Hur utrymmet används

• Vistelsezonen

• Samlad bedömning av utrymmets termiska klimat

37 2018-09-03



Frågor?



Anpassning till ett klimat 
med högre temperaturer
Kunskapsstöd
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Handlingsplan för klimatanpassning

• Temperaturrelaterad dödlighet och ohälsa 

• Luftkvalitet 

• Vektorburna smittämnen 

• Vattenburna smittämnen 

• Livsmedelsburna smittämnen

• Beredskap och krisledning 

2018-09-0341

Insatsområden 2017-2020

Intern handlingsplan för Folkhälsomyndigheten 2017-2020



.Sid

Motiv till insatser

• Av de olika klimateffekterna 

väntas värmebölja ge störst 

hälsoeffekter och 

samhällskostnad.

• Värmeböljan i Europa 2003 

visade konsekvenserna för 

folkhälsan genom det stora 

antalet ökade dödsfall som 

inträffade.

• Världshälsoorganisationen 

(WHO) rekommenderar 

länder i Europa att utveckla 

och implementera planer för 

att förebygga samt hantera 

värmerelaterade 

konsekvenser för hälsan.

Lancet kommissionen

”Klimatförändringar kan omkullkasta 50 år 

av förebyggande folkhälsoarbete om vi inte 
tar hänsyn till klimatförändringar”

”Om vi tar oss an klimatutmaningarna 
(minskade utsläpp liksom anpassning) så 

är det århundradets största möjlighet för 
global folkhälsa”.
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Hur kan det svenska 
samhället förebygga och 
hantera hälsoeffekter 
av värme?

Till exempel i tillsyn och egenkontroll?

2018-09-0343
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Hälsoeffekter av höga temperaturer (2015) 
och Vägledning till handlingsplan (2017)
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Optimal temperatur (utomhus)

• För en befolkning anpassad till värme kan en temperatur anses 
vara behaglig, medan samma temperatur kan ge stora negativa 
effekter i en befolkning som är ovan vid värme. 

• Den temperatur där dödligheten är som lägst kan ur 
befolkningssynpunkt anses vara den optimala. 

• I den skandinaviska länderna ligger den optimala 
dygnsmedeltemperaturen vid ca 10-12 ℃ medan den i Miami är så 
hög som 27 ℃.

• Den dagliga dödligheten i Sverige ökar med ca 10% om 
temperaturen når 26°C eller mer tre dygn i rad.

• Den ökar med ytterligare 10% om temperaturen når 30 °C eller 
mer tre dygn i rad.

2018-09-0345
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Arbetsgrupp Uppsala

• x

Riskgrupper

Ihållande värme kan medföra olika 
stora risker för olika individer beroende 
på deras hälsotillstånd. 

Grupper med nedsatt förmåga att 
reglera kroppstemperaturen eller att 
reagera på risker är särskilt sårbara. 

Riskgrupperna vid värmebölja är:
• Äldre
• Kroniskt sjuka
• Personer med funktionsnedsättning
• Små barn och gravida
• Personer som tar medicin

Förebyggande insatser bör riktas mot 
de grupper som har den största 
sårbarheten.
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Vägledning om 
hantering av 
hälsoeffekter (2017)

• Riktar sig till kommuner, landsting, 
regioner och privata vårdföretag. 

• Vägledningen ska ge stöd och 
rekommendationer till de olika 
aktörernas eget arbete med att ta 
fram handlingsplaner. 

• Identifierar fastighets-
förvaltning och tillsyn 
som viktiga i förebygga-fasen
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Kunskapssammanställning (sept) 
Befintlig kunskap och åtgärdsförslag, för 

befintlig bebyggelse i Sverige – inomhus 

respektive utomhus.

Vägledning (dec)
En vägledning för hur hälsoskadlig 

värmeutveckling kan identifieras, 

förebyggas och hanteras i befintlig 

bebyggelse och dess inomhusmiljö.

Verktyg för kartering (hösten)
En karteringsmetod för värmeöar i 

tätbebyggelse vidareutvecklats för 

användning av Kn och Lst.

Att förebygga 
hälsoskadlig värme i 
befintlig bebyggelse
(2017-2019)
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Uppdrag till Lunds universitet. (Publiceras inom kort)

Rapporten sammanfattar aktuell kunskap, åtgärdsmöjligheter och metoder för 

identifiering av hälsoskadlig värme i inomhusmiljön. 

• För att definiera hälsoskadlig värme så behöver man ta hänsyn till de sex 

faktorerna: lufttemperatur, värmestrålning, luftfuktighet, luftrörelse samt 

individens fysiska aktivitet och kläder. 

• Några exempel på värmeindex som är relevanta för inomhusmiljöer, samt 

modeller som kan appliceras på stadsnivå. Rapporten belyser också behovet av 

att utveckla ett värmeindex som är specifikt riktat mot identifiering av 

hälsoskadlig värme i inomhusmiljöer.

• Åtgärder som identifierats är solavskärmning som markiser och vegetation, 

personliga avkylningstekniker såsom fläktar och kylvästar samt att integrera 

innovativa passiva material i fasader, tak, golv och fönster.

Kunskapssammanställning: 
Värmestress i urbana inomhusmiljöer
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Uppdrag till Göteborgs universitet. (Publiceras inom kort)

Rapporten sammanfattar aktuell kunskap, åtgärdsmöjligheter och metoder för 

identifiering av hälsoskadlig värme i utomhusmiljön. 

• För bebyggda områden är det sammanfattningsvis bra med en tät och ljus 

bebyggelse bestående av material med låg värmekapacitet samt med stora 

grönområden och parker och träd nära bebyggelse. 

• Exempel på några termiska index och modeller som är lämpliga för att kartera 

värmestress i befintlig bebyggelse. 

Kunskapssammanställning: 
Värmestress i urbana utomhusmiljöer
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Uppdraget består av två delar

1. Följa upp och eventuellt utveckla 

vägledning och informationsmaterial 

om värmebölja.

2. Analysera behov av att utveckla 

befintliga övervakningssystem för att 

över tid kunna följa dödlighet 

orsakad av värme, samt identifiera 

behov av ytterligare insatser.

Nytt regeringsuppdrag 2018-2019 
- om stöd och övervakning


