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Ytterligare information om utredning vid klagomål finns att läsa om i ”Temperatur inomhus”. 
Denna finns för nedladdning på: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12940/temperatur-inomhus.pdf  

Inför inspektionen boka följande instrument : 
☐ Temperaturmätare  
☐ Dragmätare  
☐ Yttemperaturgivare för mätning av golvtemperatur  
☐ Globtermomter för mätning av Operativ temperatur  
 
Generella mätinstruktioner för utförlig mätning 
En utförlig mätning av inomhustemperatur är relativt omfattande i tid. Börja därför din inspektion 
med att genom att fråga de boende i vilket rum de upplever störningen och mät där. Du kan också 
mäta inomhustemperaturen och kontrollera drag, yttemperaturer etc. översiktligt om du misstänker 
att det finns ytterligare störningar och upprepa mätningen i detta/dessa rum.  
Mät luft- och golvtemperaturen samt den operativa temperaturen på minst två ställen i det 
aktuella rummet, dels 1 meter framför ett fönster 0,6 meter ovanför golvet, dels i ett hörn 0,6 
meter från vardera väggen och 0,6 meter över golvet (figur 1). Om klaganden anger annat ställe i 
rummet så mät även där. Vid mätning av golvtemperatur använd yttemperaturgivaren Thermo 
Electra. 

Mätpunkten nedan vid alternativet mätning i ”inre” hörn 
 
Operativ temperaturmätning,  Mätpunkt A och B 
i ett rum. Mätning 0,6 m ovan golv. 
 
Låt operativmätaren stå minst 20 minuter innan 
avläsning! 
 

Golvvtemperatur i A och B mäts i fyra punkter i en 
kvadrat på ca. 30 x 30 cm för respektive mätpunkt. 
Ange medelvärdet. 
 
Mätning av lufttemperatur och 
drag/lufthastighet i punkterna, A och B, 0,1 m 
ovan golv respektive Aoch B, 1,1 m ovan golv.  
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Mätpunkten nedan vid alternativet mätning i ”yttre” hörn 
Operativ temperaturmätning,  Mätpunkt 1 och 2 
i ett rum. (Om mätpunkt 2 är vid yttervägg så ska 
avståndet från denna vara minst 1m) och alltid 0,6 m 
ovan golv. 
 
Låt operativmätaren stå minst 20 minuter innan 
avläsning! 

Golvtemperatur mäts i fyra punkter i en kvadrat på 
ca. 30 x 30 cm för respektive mätpunkt. Ange 
medelvärdet. Använd yttemperaturgivare Thermo 
Electra  
Mätning av lufttemperatur och 
drag/lufthastighet i punkterna, A och B, 0,1 m 
ovan golv respektive Aoch B, 1,1 m ovan golv  

A

A,B

B

 
 

Inspektion 
 
Noterande följande:  
 
☐ Temperatur utomhus  oC 
☐ Vindriktning N, NO. O, SO, S,  
☐ Vindstyrka, karaktär svag, medel stark, byig  
Bostaden belägen på plan  Bostaden har fönster mot N, NO. O, SO, S, 
 
Mätning A avser rum…..…………, Mätning B avser rum…..…………,  
               (Ange i vilket rum)          (Ange i vilket rum) 

 
☐ Ventilationen var av typ ☐ självdrag, ☐ mekanisk frånluft, ☐ mekaniskt till- och frånluft 
☐ Uteluften tillfördes via  uteluftsdon i/ovan/under fönster, ☐ tilluft via tillluftsdon i sov- och 
vardagsrum 
 
Innan mätningar sker: 
☐ Rita en enkel skiss över bostaden med angivande av rum. Ange mätpunkterna på skissen. 
☐ Stäng fönster och dörrar och se till att samtliga uteluftsdon/luftintag är i helt öppet läge. 
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Mätning i rum 1 

Mätpunkt 1A, 1m från fönster: 
1. ☐ Placera den operativa mätgivaren på den första mätpunkten i rummet, 1 m framför 

fönster och 0,6 m ovan golv ( OBS ! Givaren ska stå minst 20 minuter på denna punkt 
innan mätvärdet avläses ) 

2. ☐ Mät lufttemperaturen på en höjd av 0,1 m i mätpunkten 
3. ☐ Mät lufttemperaturen på en höjd av 1,1 m ovan golv 
4. ☐ Mät lufthastigheten på en höjd av 0,1 m i mätpunkten, ska anges som ett medelvärde för 

mätning under 3 minuter. 
5. ☐ Mät lufthastigheten på en höjd av 1,1 m ovan golv, ska anges som ett medelvärde för 

mätning under 3 minuter. 
6. ☐ Mät golvtemperaturen i fyra punkter i en kvadrat på ca. 30 x 30 cm och ange 

medelvärdet. 
7. ☐ Mät yttemperaturen i tak 
8. ☐ Mät yttemperaturen på yttervägg 
9. ☐ Mät yttemperaturen på innervägg 

Mätpunkt 1A, 1m från fönster: 
 
1. Operativ temperatur  

0,6 m över golvet och 1 
m från fönster 

 
 

 oC 
6. Golvtemperaturen i 

punkten som 
medelvärde i fyra 
punkter, 30 x 30 cm 
och 1 m från 
fönster 

oC 

2. Lufttemperatur, 0,1 m 
ovan golv och 1 m från 
fönster 

 oC 
7. Yttemperatur tak 
 

oC 

3. Lufttemperatur 1,1 m 
ovan golv 

oC 
8. Yttemperatur 

yttervägg 
 

oC 

4. Lufthastigheten 0,1 m 
ovan golv och 1 m från 
fönster 

 

m/s 
9. Yttemperatur 

innervägg 
 

oC 

5. Lufthastigheten 1,1 m 
ovan golv och 1 m från 
fönster 

 

m/s 
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Mätpunkt 1B, I hörn (0,6 m från vägg om det är en innervägg och 1,0 m om 
det är framför en yttervägg : 

1. ☐ Placera den operativa mätgivaren på den andra mätpunkten i rummet i hörn. 0,6 m från 
vägg om det är en innervägg och 1,0 m om det är framför en yttervägg. Oavsett mätpunkt 
så ska mätning ske 0,6 m ovan golv (OBS ! Givaren ska stå minst 20 minuter på denna 
punkt innan mätvärdet avläses ) 

2. ☐ Mät lufttemperaturen på en höjd av 0,1 m i mätpunkten 
3. ☐ Mät lufttemperaturen på en höjd av 1,1 m ovan golv 
4. ☐ Mät lufthastigheten på en höjd av 0,1 m i mätpunkten, ska anges som ett medelvärde för 

mätning under 3 minuter. 
5. ☐ Mät lufthastigheten på en höjd av 1,1 m ovan golv, ska anges som ett medelvärde för 

mätning under 3 minuter. 
6. ☐ Mät golvtemperaturen i fyra punkter i en kvadrat på ca. 30 x 30 cm och ange 

medelvärdet. 
 

1. Operativ temperatur  0,6 
m över golvet och 1 m från 
yttervägg eller 0,6 m från 
innervägg 

  
 
 

 oC 
4. Lufthastigheten 0,1 m 

ovan golv (1 m från 
yttervägg eller 0,6 m 
från innervägg) 

 
 
 

m/s 

2. Lufttemperatur 0,1 m ovan 
golv (1 m från yttervägg 
eller 0,6 m från innervägg) 

 
 

 oC 
5. Lufthastigheten 1,1 m 

ovan golv (1 m från 
yttervägg eller 0,6 m 
från innervägg) 

 

m/s 

3. Lufttemperatur 1,1 m ovan 
golv, (1 m från yttervägg 
eller 0,6 m från innervägg) 

 
 

oC 
6. Golvtemperaturen i 

punkten som 
medelvärde  i fyra 
punkter, 30 x 30 cm  
(1 m från yttervägg 
eller 0,6 m från 
innervägg) 

oC 
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Mätpunkt 1C, Eventuellt egen punkt där klaganden anger störning: 
 

1. ☐ Mät lufttemperaturen på en höjd av 0,1 m i mätpunkten 
2. ☐ Mät lufttemperaturen på en höjd av 1,1 m ovan golv 
3. ☐ Mät lufthastigheten på en höjd av 0,1 m i mätpunkten, ska anges som ett medelvärde för 

mätning under 3 minuter. 
4. ☐ Mät lufthastigheten på en höjd av 1,1 m ovan golv, ska anges som ett medelvärde för 

mätning under 3 minuter. 
5. ☐ Mät golvtemperaturen i fyra punkter i en kvadrat på ca. 30 x 30 cm och ange 

medelvärdet. 
1. Lufttemperatur 0,1 m 

ovan golv 
 

 oC 
4. Lufthastigheten 1,1 

m ovan golv 
 

m/s 

2. Lufttemperatur 1,1 m 
ovan golv 

 

 oC 
5. Golvtemperaturen i 

punkten som 
medelvärde  i fyra 
punkter, 30 x 30 
cm 

oC 

3. Lufthastigheten 0,1 m ovan 
golv 

 

m/s 

Vid behov ska mätning upprepas i ytterligare rum, minst två 
mätpunkter per rum 
 


