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1. Inledning och syfte
En välfungerande ventilationsanläggning främjar djurens 
välfärd, skötarens arbetsmiljö och minskar också energi-
förbrukningen i produktionen samt är en förutsättning 
för att grisarna skall hålla sig friska och sköta sin boxhygien. 
Friska grisar har bättre foderomvandlingsförmåga, kräver 
mindre sjukvård och behandlingar. Grisar som kan sköta 
sin boxhygien har en bättre närmiljö och belastningen på 
miljön blir mindre.
Denna handbok i ventilation är framtagen av Gård & 
Djurhälsan (tidigare Svenska Djurhälsovården) i LBU- 
projektet ”Ventilationshandbok för slaktgrisstallar” (LBU 
är landsbygdsutvecklingsprojekt finansierat av Jordbruks-
verket).  
Förhoppningen är att handboken ska bidra till ökad kun-
skap och att den ska kunna användas som ett verktyg vid 
felsökning och optimering av ventilationsanläggningar i 
slaktgrisstallar. 
Syftet med detta projekt har varit att; 
• ta fram en bakgrund till och förståelse för att ventilationen  
 i grisstallar måste vara optimerad och anpassad till  
 grisarnas krav
• ge förklaringar till olika åtgärder för att kunna 
 optimera ventilationen
• ta fram checklistor för funktionskontroll
• ta fram instruktioner för hur man kontrollerar 
 luftkvaliteten

2. Bakgrund
Villkor för ett godtagbart stallklimat är bland annat att 
i stallet upprätthålls:
• fuktbalans
• värmebalans
• koldioxidbalans
Detta i sin tur förutsätter att driften av ventilations- och 
värmeanläggningen sköts med hänsyn till rådande för-
hållanden ute och inne (Svensk Standard, SS 951050, 
2014). En bristfällig ventilation kan orsaka stora tempera- 
turskillnader inom stallet, drag och/eller otillräcklig luft-
växling med förhöjda gasvärden (ammoniak, koldioxid) 
som följd. Detta är en välkänd orsak till sämre boxhygien. 
Drag och gaser kan vara stressande för djuren och då ökar 
risken att de drabbas av infektioner (Fablet, 2011). Så länge 
man kan hålla torra liggytor för djuren finns det förutsätt-
ningar för bra miljö och klimat. Ventilationsanläggningens 
uppgift är att tillföra frisk luft till djuren utan att skapa 
drag. Det finns andra faktorer som kan inverka på ventila-
tionen i stallet och därmed påverka grisarnas närmiljö. Ex-
empel på detta är gödselrännor/kulvertar som måste hållas 
täta så att inte gaser från gödselbehållare sugs in i stallet.
Det krävs värmetillförsel som är samordnad med ventila-
tionen. I Sverige bygger dimensioneringen av klimattek-
niken på föreskrifter om hygieniska gränsvärden, och på 
rekommendationer för temperatur, luftfuktighet och ven-
tilationsbehov som antagits för Svensk Standard. Djur-
skyddslagen anger gränsvärden för ammoniak, koldioxid 
och svavelväte och halter över dessa värden får djuren 
inte utsättas för. Därutöver finns det många studier som 
ger rekommendationer, tabell 1 (Pedersen S et al, 1977).
Svenska Djurhälsovården har under 2000-talet genomfört 
ett par större studier/projekt för att beskriva de bakom-

liggande orsakerna till kroniska lungsäcksinflammationer 
och akuta lunginflammationer hos slaktgrisar (Beskow, 
2008, Holmgren, 2009). Problemen med de akuta lung- 
inflammationerna har under senare år ökat i omfattning i 
många besättningar. Detta gäller även de kroniska lung- 
säcksinflammationerna. De sistnämnda ligger idag på en 
historiskt hög nivå (Gård & Djurhälsans slaktdataregister). 
Under 2014 låg förekomsten vid slaktskaderegistrering på 
cirka 13,5 % och den har under flera år varit stigande. För 
vissa besättningar ligger förekomsten och pendlar mellan 
25 och 40 %. 

3. Sammanfattning

Stallets utformning har stor betydelse för funktionen. Ett 
ljust öppet stall med högt i tak och låga mellanväggar ger 
en god möjlighet att ventilera alla boxar på ett bra sätt. Då 
undviks kallras och varierande temperaturzoner i stallet 
och det ges goda möjligheter att studera grisarnas beteen-
de. Under de första veckorna efter insättningen har man 
störst möjlighet att lära grisarna rätt boxhygien genom 
att ha koll på temperaturen i stallet, rengöra boxarna ofta 
och noggrant samt använda strömedel på ett lämpligt 
sätt. För att lyckas måste beläggningen vara korrekt ut-
räknad och ventilationen rätt underhållen och justerad.

4. Slaktgrisens beteende 
För att förstå ett avvikande beteende, som när grisarna 
i en box plötsligt ändrar sitt gödslingsbeteende, behöver 
man känna till grisarnas grundläggande behov (Olsson 
O, 2000). Grisar är normalt renliga djur med en starkt 
utvecklad vilja att hålla isär ät-, ligg- och gödslingsplats.
I slaktgrisstallarna låter vi grupper av likartade djur 
(samma vikt och ibland samma kön) leva tätt tillsam-
mans. Djuren har här en begränsad möjlighet till s.k. 
naturliga aktiviteter som födosökande, rotande eller 
kringströvande. Begränsningarna påverkar djuren och 
deras beteende anpassas till rådande förhållanden i stal-
let. Förändringar i beteenden kan i extrema fall ge följder 
som inverkar negativt på ekonomi och djurhälsa. Ett 
slående exempel är sambandet mellan dålig boxhygien 
och kannibalism (t ex svansbitning). Vid rätt omgiv-
ningstemperatur ligger grisarna tillsammans men över en 
viss temperatur ändras beteendet och de vill ligga var för 
sig och börjar då gödsla på olika platser i boxen. 
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4.1 Allmänt beteendemönster

Beteendet är djurets sätt att överleva som individ och art. 
Vissa beteenden är medfödda och oföränderliga som t ex 
grisens rotande. Andra beteenden är inlärda och denna 
förmåga nyttjas ofta i husdjursproduktionen. Grisar kan t ex 
snabbt lära sig använda vattenventiler eller foderautomater 
där de – efter en inlärningsperiod – direkt nyttjar automa-
terna. Under grisens tidiga utveckling kan den präglas till 
ett visst beteende. Om t ex suggor har ett felaktigt göds-
lingsbeteende och gödslar på liggytan kommer smågrisarna 
att följa detta. Det är sedan svårt – eller helt omöjligt – att 
få dessa grisar att skilja på ligg- och gödselyta under slakt-
grisuppfödningen.
Grisen är ett typiskt flockdjur. De lever tillsammans i 
grupper, där gruppen som regel samtidigt utför samma 
aktivitet – de äter eller vilar tillsammans. Det är därför 
av största vikt att djuren får dessa möjligheter i stallarna 
genom t ex tillräckliga liggytor eller foderutrymmen.
Grisar i vilt tillstånd lever i flockar om 5 – 8 djur och flock-
arna består vanligtvis av en eller flera suggor med års- och 
fjolårsgrisar (kullarna är små med 3 – 5 smågrisar per 
kull).  Äldre galtar är oftast ensamlevande och söker sig 
periodvis till suggorna. Enkönsflockar av unggaltar eller 
ungsuggor förekommer också. Djurgruppernas samman-
sättning varierar också med årstiderna och vintertid kan 
stora grupper hålla samman. 

4.2 Rangordning

Redan hos spädgrisar utbildas ett socialt mönster – en 
rangordning – där de livskraftigaste grisarna oftast lägger 
beslag på de främre spenarna, vilka ger – eller blir stimu-
lerade att ge mera mjölk.
I en slaktgrisbox inpassar sig djuren i ett visst socialt 
mönster (rangordning). I en box råder vanligen en s.k. rak 
dominant rangordning. I denna rangordning tar det mest 
dominanta djuret ”kommandot” i en konkurrenssituation 
t ex vid fodertråget. Den andra grisen i rangordningen är 
undergiven den översta men överlägsen de övriga. Den 
tredje underkastar sig de två översta o s v.
Kampen om att erövra de olika platserna i detta sociala 
mönster är minst sagt påtaglig då grisarna sammanträffar 
första gången. Djur som släpps samman (smågrisar från 
olika kullar till en slaktgrisbox; omgruppering av slakt-
grisar) slåss våldsamt men sällan till döds. Etableringen 
av rangordningen sker relativt snabbt och påtagliga 
slagsmål varar under en till två dagar. Rangordningen 
innebär att alla djur konfronteras med varandra och lär 
känna igen varandra. Lukten spelar här en stor roll, efter-
som grisar har ett utpräglat luktsinne. Doftkörtlar finns 
utspridda över kroppen (grisarna har bl. a doftkörtlar på 
frambenens insida – carpalkörtlarna). Även hörselsinnet 
används och grisarna kan frambringa ett 20-tal olika 
ljud. Synen är relativt dåligt utvecklad men torde dock 
ha ett direkt inflytande på samspelet mellan djuren. Ett 
påtagligt större djur angrips sällan av mindre djur.
Vilka praktiska konsekvenser har då denna rangordning 
för uppfödningen av slaktgrisar? För att en grupp av djur 
skall fungera harmoniskt fordras en stabil rangordning 
även om denna tillsynes medför stora ”orättvisor” inom 
gruppen. Konkurrensen om foder, vatten, ligg- och gödsel-
gångsytor minskar då det sociala mönstret är väl utbildat 
i gruppen så länge resurserna inte är begränsade. Detta 
medför en lägre stressnivå och att djuren är mera i stillhet.

En förutsättning för god trivsel, bra hälsotillstånd, låg 
skadefrekvens och effektiv produktion är således att det 
föreligger en stabil rangordning inom gruppen (boxen), 
att denna rangordning utbildas snabbt och därefter 
bibehålls. Detta uppnås genom att hålla djuren i små 
grupper, undvika djurblandningar och att miljöförhål-
landena i övrigt är stabila och goda.

4.3 Gödslings- och renlighetsbeteende

Grisar är generellt renliga och i frihet skiljer de distinkt 
och instinktivt på vilo-, foder- och gödslingsplatser och 
undviker direkt kontakt med sin gödsel. Deras sätt att 
vid tillgång rulla si i dy beror på att de saknar svett-
körtlar och söker svalka. Vältringen skyddar också mot 
insekter. Grisens naturliga instinkter att skilja på gödsel- 
och viloplats nyttjas vid konstruktion av stallar. Gödsel-
gången skall vara distinkt avskild från liggytan. Det bör 
ej heller finnas mer än en passage till denna yta. Grisar 
gödslar helst med bakändan mot en vägg och företrädesvis 
mot väggen längst från liggytan.
För höga stalltemperaturer eller andra brister i stallmiljön 
(t ex drag) kan medföra att grisarna använder gödsel-
platsen som ligg- eller vältringsplats. Gödselytans storlek 
bör inte underdimensioneras. För beräkning se SJVFS 
2010:15 Saknr L 100 § 21.

4.4 Ätbeteende

Grisen är allätare och i fritt tillstånd är de aktiva i mer 
än 10 timmar per dygn. Merparten av denna tid åtgår 
till betande och födosökande. Förhållandena för födoin-
tag är drastiskt förändrade i stallarna. Djuren tilldelas 
ett koncentrerat foder i begränsade mängder tre eller 
fyra gånger per. Den totala ättiden blir kort – mellan 
10 – 60 minuter per dag beroende på tilldelningssätt och 
foderkonsistens. Eftersom grisen är ett flockdjur och 
hela gruppen samtidigt deltar i samma verksamhet är 
det här väsentligt att samtliga djur har tillräckligt med 
plats vid fodertråget. Djurens platsbehov bestäms av 
kroppsmåttet och ätbeteendet, då grisen har behov av en 
”fri yta” omkring huvudet. Enligt L 100 § 22 skall en 90 
kg:s  gris ha en trågplats på minst 33 cm vid gemensam 
utfodring. Detta mått är ett minikrav. Konsekvenserna 
är givna om inte alla djur får plats. Vissa djur kommer 
då inte åt foder, vilket medför ojämn tillväxt förutom att 
oron och konkurrensen ökar vid foderplatsen. Beteende-
rubbningar som svansbitning kan utbryta.

4.5 Beteenderubbningar

Grisar är utpräglat anpassningsbara till olika miljöer 
(generalister). De anpassar (adapterar) sitt beteende till 
rådande förhållanden och de söker aktivt efter föränd-
ringar. Slaktgrisstallarna är ur denna synvinkel ibland 
bristfälliga och fattiga på sinnesretningar (stimuli).
Slaktgrisar är i den unika situationen att de hålls i en 
bestämd gruppstorlek, är sorterade till samma vikt och 
ibland ålder, ges visst begränsat utrymme och tilldelas 
ett koncentrerat foder på bestämd tid och på begränsad 
plats. Förståelse för att detta kan skapa problem och stör-
ningar i djurens beteende är nödvändig. Kannibalism och 
dålig boxhygien är de mest påtagliga beteenderubbningen 
i slaktgrisuppfödningen. 
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Grisar har ett medfött beteende vilket innebär att om 
möjligheterna att utföra detta inte finns, kan de komma 
att utveckla beteenderubbningar. En förutsättning för 
god trivsel, bra hälsotillstånd, låg skadefrekvens och 
effektiv produktion är således att det föreligger en stabil 
rangordning inom gruppen och att denna rangordning 
bildas snabbt och därefter bibehålls. Man ska alltså undvika 
förändringar i gruppen. Kannibalism och dålig boxhygien 
är exempel då beteenderubbningar uppstått.

5. Omgivningens stressfaktorer
Stress startar olika hormonaktiviteter som utlöser en 
försvarsreaktion för att fly eller slåss (fight or fly). Denna 
reaktion påkallar en ökad blodsockerhalt med förhöjt 
blodtryck och ökad puls. Vid långvarig stress bryts foder-
protein och kroppsvävnad ner för att tillgodose ett högt 
blodsocker. Resultatet är en sämre foderomvandling och 
en högre fettansättning (Vägledning för uppfödning av 
slaktsvin). En optimal produktion kräver en låg stressnivå 
hos djuren. Grisar kan påverkas negativt av många olika 
faktorer i närmiljön såsom drag, buller, värme etc.
Den fysikaliska närmiljön kan delas upp i
• Termiska faktorer
• Mekaniska faktorer
• Optiska faktorer
• Akustiska faktorer
Den termiska stallmiljön karaktäriseras av
• Luftens temperatur
• Luftens hastighet
• Luftens fuktighet
• Temperaturen på ytorna runt djuren
Varmblodiga djur såsom grisen kräver en jämn kropps-
temperatur för att livsfunktionerna skall fungera normalt. 
Värmebalans uppnås genom att den energi som tillförs 
genom fodret är lika med den energi som djuret avger till 
produktion av muskler, fostertillväxt, gödsel, urin och 
värme. 

5.1 Luftkvalitetens betydelse för hälsa och boxhygien

Stalluftens kvalitet och boxgolvets hygien har stor påver-
kan på djurens hälsa och produktivitet. Dålig luft kan 
dessutom påverka djurskötarens hälsa (Cargill, 2002). 
Luftföroreningarna kan bestå av ammoniak, koldioxid, 
svavelväte och partiklar (bioaerosoler) från foder, träck, 
hudrester samt hela och delar av mikrober. Luft som är 
synligt smutsig kan innehålla 106  - 109 inandningsbara 
partiklar per m3 luft (Robertson, 2012).
Luftrörelserna i stallet påverkar ammoniakavgivningen 
indirekt. Turbulent luft över gödselytan ökar ammoniak- 
avgivningen (Voorburg, 1992). 
Om djurens gödslingsbeteende ändras så att de gödslar på 
liggytan ökar alltså ammoniakavgivningen. Är grisarna 
mycket aktiva ökar antalet urineringar och det påverkar i 
sin tur ammoniakemissionen (Jeppson H, 2009).
Åtgärder för att skapa en frisk luft består i att eliminera 
föroreningarna och/eller minska produktionen av dessa. 
Ventilationen är en nyckelfaktor för luftkvaliteten och 

ventilationen är beräknad för att upprätthålla rätt tem-
peratur i stallarna. Ventilationsbehovet beräknas för att 
vintertid upprätthålla ett minsta kontinuerligt luftflöde 
för fukt och koldioxidbalans och sommartid säkerställa 
ett maximalt luftflöde för att begränsa temperaturhöjning 
i stallar. Med ökad ventilation minskar luftförorening-
arna under förutsättning att beläggningen är korrekt i 
stallet. Ventilationen skall lyfta in frisk luft och ta bort 
dålig luft. Om boxhygienen är dålig av andra orsaker kan 
inte ventilationen kompensera för detta. Exempel på detta 
är om golven lutar fel eller en foderautomat är felplacerad. 
Bägge fallen innebär ökad risk för dålig boxhygien och 
det klarar inte ventilationen av att hantera. För att grisarna 
skall hålla boxarna så rena som möjligt bör gödselytan 
göras större än vad som krävs i lagen och uppgå till minst 
25 % av liggytan (Olsson O, 2008). 
Icke-infektiösa faktorer som kan bidra till lung- och 
lungsäcksinflammationer kan delas in i 5 olika områden 
(Fablet, 2011):
• management
• hygien
• ventilation
• klimatparametrar
• besättningstyp

Ventilationen skall säkerställa 
• Rätt fuktbalans 
• Rätt värmebalans 
• Rätt koldioxidbalans 
• Rätt temperatur

Åtgärder för att skapa ett bra inomhusklimat 
• Underhålla urindränering/skrapor och kulvert 
• Noggrann daglig rengöring av liggytor för att minimera 
 förekomsten av föroreningar 
• Underhålla ventilationsanläggningen 
• Förhindra läckage in via kulvert

5.2 Vad innehåller luften

5.2.1 Ammoniak
Ammoniak är den viktigaste gasen i stallet och nivån 
skall vara under 10 ppm (SJVFS 2010:15, Saknr L 100). 
Ammoniakkällorna är grisarnas avföring och urin (Aar-
nink, 1996). Om grisarna är aktiva kommer de att urinera 
oftare.  När urea i urinen hydrolyseras (spjälkas) bildas 
ammoniak. Ju större golvyta som grisarna förorenar med 
urin desto högre blir ammoniakhalten i luften. Grisar 
är känsliga för ammoniakhalter över 10 ppm och höga 
halter kan negativt påverka foderintag och liggbeteende. 
Kort exponering över 35 ppm kan inducera inflammatorisk 
reaktion i luftvägarna (Cargill, 2002). Befintlig ventilation 
kan inte klara av att reducera höga ammoniaknivåer om 
boxhygienen är dålig.

5.2.2 Koldioxid
Koldioxid bildas vid grisens näringsomsättning. Respira-
toriska kvoten eller respirationsutbyteskvoten (Respiratory 
Quotient – RQ) är ett mått på kvoten mellan inandat syre 
och utandad koldioxid. Metabolismen av olika ämnen 
kräver olika mycket syre. Fett kräver mer syre än kolhy-
drater. Koldioxidproduktionen ökar med kroppsmassa 
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hos växande djur liksom vid ökad aktivitet (Pedersen S, 
2008). Det innebär att koldioxidhalten ökar dagtid när 
grisarna är mer aktiva. Stalluftens innehåll av koldioxid 
är en god indikator på ventilationens effektivitet. Koldi-
oxidhalten i luften bör inte överstiga 1000-1500 ppm och 
får inte överstiga 3000 ppm (SJVFS 2010:15, Saknr L100).

5.2.3 Svavelväte
Svavelväte bildas i gödsel som ligger kvar t ex i en kulvert. 
Svavelväte bildas vid anaerob (syrefattig) nedbrytning av 
gödsel eller avloppsvatten. Svavelväte är speciellt farligt 
eftersom den bedövar luktsinnet så att lukten inte märks 
efter en stund. Det gör att man inte märker att man vistas 
i miljö med farligt höga halter. Svavelväte ger akuta hälso- 
effekter som huvudvärk, ögonirritation, och andnings-
besvär. Höga halter leder till medvetslöshet och död på 
grund av blodets nedsatta förmåga att transportera syre 
(ArbetsmiljöVA). Svavelväte får inte överstiga 0,5 ppm 
(SJVFS 2010:15, SaknrL100).

5.2.4 Partiklar och bioaerosol
Partiklarna kan delas in i oorganiska (torra partiklar, 
mineraler) och organiskt bioaerosol (osmält föda, olika 
fodertillskott, torr träck, urin, hudavlagringar, bakterier, 
svampar, svampsporer och svamptoxiner). Betydelsen av 
luftburna icke-patogena bakteriers påverkan på hälsan är 
oklar, men man misstänker att de kan påverka immun-
systemet. (Robertson, 2012). 
Kontroll och reducering av luftföroreningar görs mest 
effektivt genom att minska produktionen av dessa. Om-
gångsvis uppfödning och allt in/allt ut möjliggör tid för 
reparation av skadad inredning såsom trasig spalt, läck-
ande vattennipplar, fläktar och tilluftsdon, trasiga tråg 
och väggar vilka, var för sig och/eller tillsammans, kan 
ha negativ inverkan på boxhygienen. Andra faktorer som 
kan förbättra hygienen är att minska beläggningen (kg 
gris/m2) och djurtätheten (kg gris/m3) samt arbeta för att 
grisarna ska kunna sköta sina behov på avsedd yta. Det 
finns en stark korrelation mellan djurtäthet och koncentra-
tionen av luftburna bakterier (Cargill, 2002). En minskning 
av djurtätheten är ofta enklare än att öka luftväxlingen. 
En ökning av ventilationen kan minska ammoniakhalten 
endast om boxhygienen redan innan är god.
Grisar gödslar sig ca fyra gånger per dygn. I en studie 
(Aarnink, 97) från Holland visade det sig att var fjärde 
urinering och var tionde gödsling skedde på den fasta 
golvytan i boxen. Detta ökade med temperaturen i boxen 
så att ökningen var 10 % per grad som omgivningstem-
peraturen ökar. För slaktgrisar på 100 kg är denna gräns 
20°C (Aarnink, 2006). Detta felaktiga beteende innebar 
kraftig ökning av gaser och partiklar i miljön. 
Stalluften får inte innehålla mer än 10 mg partiklar per 
m3 luft (SJVFS 2010:15 Saknr L 100).

Bild 1. Ordentligt rengjort före insättningen av smågrisarna ger en god 
start. Notera de låga täta boxmellanväggarna som medger en god 
ventilation av boxarna. 

Bild 2. Ett slaktgrisstall med högt i tak ger en lägre djurtäthet (gris/m3).

Stalluften innehåller ammoniak, koldioxid och små 
partiklar. För att hålla halterna nere är det viktigt att arbeta 
för att minimera produktionen av dessa. Det är framför allt 
de första veckorna efter insättningen man måste fokusera 
på att få grisarna att lära sig hålla rent.

Ett stall med hög takresning ger färre luftväxlingar/timme 
eftersom luftkuben/gris är större.

5.3 Termisk komfort

Undre kritiska temperatur är den gräns där ett djur med viss 
vikt – under given fodergiva och under givna förhållande – 
förmår balansera sin kroppstemperatur utan att ta extra 
foder i anspråk för att hålla sin kroppstemperatur. Djurets 
normala värmeproduktion räcker till för att det inte skall 
frysa. 
Den undre kritiska temperaturen varierar med foderin-
taget. En konsumtion som enbart tillgodoser underhålls-
behovet jämfört med fri foderkonsumtion förändrar den 
kritiska temperaturgränsen med 10-15 grader. En 25 kg 
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tung gris producerar ca 60 Watt (W) i det första fallet och 
ca 150 W med fri tillgång.
Om en 25 kg tung gris äter ca 1,5 kg torrfoder/dag och 
befinner sig i en torr box utan drag, så är den undre kri-
tiska temperaturen ca 15 °C. Om det är kallare kommer 
en viss del av fodret att användas som extra bränsle. Om 
grisen utsätts för drag och dessutom en fuktig omgivning 
kommer den att nyttja foder för att hålla sin kroppstem-
peratur redan vid 22 °C. Liknande relationer gäller för de 
lite större djuren.
En ökad temperatur upplevs negativt och grisen vill då ha 
en ökad yta att röra sig på. Gränsen för detta är 0,85 m2 
för en 105 kg:s gris vid 16 °C (Spoolder, 2012).
I SJVFS 2010:15 Saknr L100 § 21 tabell 9 finns formel för 
beräkning av minsta yta för liggarea och totalarea. 

Bild 3. Kallras från ytterväggar kan leda till ett 
felaktigt gödslingsbeteende.

Bild 4. Ojämt isolerat innertak innebär risk för 
kallras och ojämt stallklimat.

Bild 5. När slaktgrisarna blir varma av ex en hög 
ämnesomsättning vill de svalka sig och de 
lägger sig då på den svala spalten.

Bild 6. Om boxarna har höga täta mellanväggar blir boxen 
svårare att ventilera.

Bild 7. Perforerade betongväggar (se även bild 1) medger 
luftrörelser som kan ge svalka.

Optimalt temperatur 
område, °C

Optimalt område för 
lufthastighet, m/s

Optimalt område för 
relativ luftfuktighet, %

Dräktiga suggor 10-15 °C (1) <0,2 50-80

Digivande suggor 15-20 °C < 0,2 50-80 (2)

Nyfödda smågrisar Lokal uppvärmning 
30-33 °C 50-70

4-veckors smågrisar i konventionell box 24-26 °C med sänkning 
1 °C/vecka < 0,2 50-70

Slaktgrisar i konventionell box 15-20 °C < 0,2 under 20 °C 0,2 – 0,5 
över 20 °C 50-80

(1) Undre kritisk temperatur för ensam sinsugga på betonggolv är omkring 20° C

(2) För god boxhygien vid temperatur över 17 °C rekommenderas maximalt 75 %.

Tabell 1. Optimalt klimat för grisar (Pedersen & Petersen, 1979).
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5.4 Fodret och fodersystemets betydelse för boxhygien

Det finns få studier som handlar om jämförelser mellan 
olika torrsubstanshalter i blötfodret och hygien i slakt-
grisboxar. Av de försök som finns pekar de på att minskad 
torrsubstans ger ökat produktionsresultat men oftast är 
boxhygienen inte med i bedömningarna. I en engelsk 
studie (Scott K, 2007) var slutsatsen att under varma förhål-
landen erbjuder blötfoder jämfört med torrfoder ökad djur-
välfärd. Detta menar man berodde på en lägre aktivitetsnivå 
och mindre intresse för andra grisar i boxen. Däremot var 
boxhygienen sämre. Boxar med ströad liggyta hade sämre 
boxhygien jämfört med boxar med helspalt om grisarna 
utfodrades med blötfoder.
I försök på Sveriges Svincenter (2000, personligt medde-
lande) framgick att grisar som fick foder med lägst torr-
substans fick sämst boxhygien.

Ts-halt (%) 30,4 27,6 24,7 21,9

Poäng för boxhygien 0,52 0,68 0,74 1,43

Tabell 2. Medeltal av poängbedömning av boxytan per försöksled, 
0=torr box, 3=hela boxytan är blöt (SSC).

5.5 Beläggningsgradens betydelse för produktivitet och 
boxhygien

I en nyligen publicerad rapport (Jensen, 2012) studerades 
hur beläggningsgraden påverkade boxhygien och pro-
duktivitet. Tre olika beläggningsnivåer studerades i två 
konventionella slaktgrisbesättningar i Danmark, bägge 
använde blötfoder och boxarna hade 1/3 fast golv.
Beläggningen var:
• 0,67 m2/gris (32-91,25 kg)
• 0,73 m2/gris (32-91,25 kg)
• 0,79 m2/gris (32-91,25 kg)
Resultaten visade ingen skillnad vad gällde foderom-
vandling, köttprocent eller dödlighet. Det påvisades 
ingen skillnad för boxhygien, varken på gödselytan eller 
liggytan. I takt med att grisarna växte ökade dock förore-
ningen på den fasta golvytan i alla försöksled. När stall-
temperaturen ökar och grisarna växer vill de ha mer fritt 
utrymme och använder då även gödselytan som liggyta 
(Spoolder, 2012). Då kommer en del grisar att tvingas 
sköta sina behov på liggytan.
I en studie (Renandeau, 2008) jämfördes effekten av hur 
stallmiljön påverkade produktionsresultatet och i denna 
konstaterades att grisar som befann sig i ren miljö åt mer 
och växte snabbare. 

När grisarna blir varma behöver de en större ”fri” yta för att 
de ska trivas. De byter position ofta för att finna svalare ytor.

5.6 Ljusets betydelse för boxhygien

Tamgrisar stammar från vildsvinet som är ett skym-
ningsdjur och som trivs bäst i skogsområde med begrän-
sat ljus. Grisen är alltså anpassad för svagt ljus. Grisar har 
ett gott mörkerseende men troligen sämre synförmåga 
än människan vid högre ljusintensistet. Grisar kan inte 
anpassa synskärpan till nära liggande föremål.
Djuren ska ha tillgång till dagsljus och belysning som 
stödjer deras dygns-rytm och beteendebehov. Grisar 

ska under en sammanhängande tidsperiod på minst 8 
timmar per dygn hållas i en miljö där ljusintensiteten är 
minst 40 lux (SJVFS 2014:31 Saknr L 100:5). 
Artificiellt ljus får inte orsaka djuren obehag. 
Grisar vill sova och vila i svagt ljus eller i mörker (Hörn-
dal, 2013). En låg ljusintensitet gör att grisar vilar mer och 
tvärtom gör en hög ljusintensitet grisarna mer aktiva. En 
studie (Taylor, 2005) visade att om grisar kan så väljer de 
att uppehålla sig där det är skumt ljus (lägst ljusintensitet) 
och de väljer att urinera och gödsla där det är mest ljus.

Grisar vill sova och vila i svagt ljus eller mörker.

5.7 Ljud och buller

Den viktigaste bullerkällan i stallet är ventilationsfläktarna 
och det är bevisat att buller leder till stress hos djur. I 
ventilationssystemen finns kanalmynningar, kanalböjar 
och eventuella ljuddämpare vilka alla påverkar ljudbilden. 
I stalluften finns mycket damm, fukt och gaser. Damm 
tillsammans med fukt kan ansamlas i ljuddämpare och 
bilda tjocka beläggningar vilket kan minska ventilations- 
och dämpnings-effekten.
I slaktgrisstallar får ljudnivån endast överstiga 65 dB vid 
kortare perioder och aldrig överstiga 75 dB. En sliten fläkt 
kan ge upphov till kraftigt missljud.

I samband med rengöring och innan nya grisar sätts in i 
stallet skall alla tilluftsdon, fläktar och ventilationstrummor 
inspekteras och vid behov rengöras och ev repareras.

Lågfrekvent buller kan vara stressande.

Bild 8. Ett kraftigt nersmutsat spjäll medför kraftigt 
minskad funktion.
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6. Förprövning
Vi följer ett förprövningsärende på ett slaktgrisstall för 
1600 platser, fördelat på 4 avdelningar med 400 platser i 
varje. Förprövningen finns för att länsstyrelsen ska kun-
na bedöma om dina byggplaner uppfyller kraven som 
gäller bland annat för stallklimat och luftkvalitet.
Vi gör en plan- och sektionsritning (bilaga 1 och 2) och 
tar med hjälp av dessa fram en ventilations- och värme-
behovsberäkning. Vi behöver också ha tillgång till Svensk 
Standard SS 95 10 50, 2014, som handlar om ”Lantbruks-
byggnader - Ventilationsbehov i värmeisolerade djurs-
tallar - Tillämpningar”, tabell 3, som visar luftflöden och 
värmeavgivning per djur.

Djurslag Temp, 
°C

Min 
vent 
(fukt) 
zon A

Min 
vent 
(fukt) 
zon B

Min 
vent 
(fukt) 
zon C

Min 
vent 
(fukt) 
zon D

Min 
vent 
(fukt) 
zon E

Värme- 
avgiv-

ning, W

Max 
vent 
m3/h

Slaktgris 
25-95 kg 16 8,5 7,7 7,5 7,5 7,5 75 95

Slaktgris 
35-95 kg 16 12 11 11 11 11 115 95

Tabell 3. Svensk Standard SS 95 10 50, 2014. 
Lantbruksbyggnader - Ventilationsbehov i värmeisolerade djurstallar. 
Luftflöden och värmeavgivning per djur.

Med hjälp av Ventilations- och värmebehovsberäkningen 
(bilaga 3) får vi fram minimum ventilationskapacitet på 
2920 m3/timme vilket är erforderligt flöde för att upprätt-
hålla rätt koldioxidbalans.
Vi räknar fram maximal ventilationskapacitet till 40000 
m3/timme vilket är flödet för att begränsa temperaturhöj-
ningen i stallet under sommartid.
Vidare räknar vi fram att det är ett behov av tillskottsvärme 
på 10,5 kW/timme när det är 25 kg grisar i stallet med en 
utetemperatur på -15°C och en stalltemperatur på +18°C. 
Djuren tillför 36,8 kW/timme men genom min-ventilatio-
nen blir det en förlust på 33,7 kW och genom byggnaden 
förloras 13,6 kW. Tillförs ingen värme under ovan nämnda 
förutsättningar kommer stalltemperaturen att gå ner till 
+10,7°C vid bibehållen min-ventilation.

6.1 Förslag på ventilationsanläggning/projektering.

När vi vet min- och max-ventilation samt värmebehov är 
det dags att projektera ventilationsanläggningen. Börja 
med att välja system, vid mekanisk ventilation är det of-
tast undertryckssystem som gäller men även balanserade 
system finns att tillgå. Det balanserade systemet har fläk-
tar även för tilluften vilket gör att driftskostnaden ökar 
och av denna anledning är inte detta system så intressant 
och så vanligt.
Till ”vårt” stall väljs undertryckssystem med loftventiler. 
När loftventiler används måste det finnas takfotsöpp-
ningar (bilaga 4) som tillåter att frisk luft kan passera in 
till loftet med låga hastigheter, rekommenderad hastighet 
i Sverige är ca 0,9 m/s. Att välja typ av tilluftsventil är inte 
alltid så självklart men allt för ofta är det priset som är 
avgörande. När man väljer ventil är det viktigt att man 
får önskad funktion och önskade luftrörelser hela vägen 
från min-ventilation till max-ventilation med s.k. svalk-
ningseffekt. Önskade luftrörelser vid djuren är 0,1 - 0,2 
m/s men vid svalkning är det nödvändigt att öka hastig-
heten upp till 0,5 m/s (Pedersen & Petersen, 1979). Det är 
därför viktigt att antalet luftintag väljs efter undertrycket 

som kommer att bli aktuellt i avdelningen. Vid kort kast-
längd av friskluften krävs lågt undertryck och vid längre 
kastlängd är det aktuellt med högre undertryck. Det 
vanligaste är att kapaciteten på luftintagen anges vid ett 
undertryck på 10 Pa men det är inte ovanligt att lämpligt 
undertryck ligger på ca 6-8 Pa, alltså blir kapaciteten re-
ducerad. Vi räknar med att det behövs 40 loftventiler med 
en kapacitet på ca 1000 m3/timma vid ca 8 Pa undertryck. 
Dessa placeras i fyra rader med 10 stycken i varje rad, se 
ventilationsplan, och styrs automatiskt med hjälp av en 
motor.
När vi bestämt tilluft går vi vidare med frånluftsfläktar 
och valet av fläktar kan bero på driftskostnad, tryckstabi-
litet, ljudnivå, driftsäkerhet, pris m.m. I ”vårt” stall räk-
nar vi med 4 trumfläktar, diameter 60 cm och 900 rpm, 
kapacitet per fläkt ca 11000 m3/timma, totalt per avdel-
ning ca 44000 m3/timma. 
Efter val av till- och frånluftsdon har vi kommit till va-
let av styrutrustning för dessa. Här finns många olika 
typer och fabrikat men principen ska vara den samma 
för samtliga, man ska ha möjlighet att reglera tilluftsdon 
och frånluftsdon oberoende av varandra så att anpassat 
undertryck erhålls, genom justering, hela vägen från 
min-ventilation till max-ventilation.
Till sist ska vi bestämma hur vi ska tillsätta värme, i detta 
fall ca 12 kW/h. Används två frontrör per rad som värme-
rör får vi totalt 285,6 m per avdelning. Låter vi vatten på 
+50°C (ca 30°C över rumstemperaturen) passera genom 
rören får vi ut ca 40 W per meter (bilaga 5), totalt 11424 W. 
Vi förser även golven med värme men detta är värme för 
upptorkning och ”välkomstvärme” vid insättning av djur 
och inräknas inte som tillskottsvärme. Eftersom tillförsel av 
värme genom rör är ett ”trögt” system skall detta styras 
manuellt och inte via ventilationsanläggningens styrning.
Nu har vi alla uppgifter till förprövningen under ”N. 
Ventilation”, bilaga 6, och har också gjort en ventilations-
plan för en avdelning, bilaga 7.

7. Ventilationens grunder
Ventilationens uppgifter är att
• ta bort koldioxid (gränsvärde 3000 ppm)
• ta bort fukt (relativ luftfuktighet helst < 75 %)
• ta bort ammoniak (gränsvärde 10 ppm)
• ta bort damm (organiskt damm, gränsvärde 10 mg/m3)
• tillföra frisk luft till rummets samtliga djur
• ta bort värme (temperatur helst mellan +15°C och +20°C)
• ge svalka
• tillföra värme
• hålla jämn temperatur i hela rummet
• hålla relativa luftfuktigheten på lämplig nivå

Detta kan ske genom att
• skapa kontrollerade luftströmmar från luftintagen
• skapa lufthastighet kring djuren på ca 0,1 - 0,2 m/s
• skapa lufthastighet kring djuren på ca 0,2 - 0,5 m/s 
 för att ge svalka
• värme tillförs
• ta bort begagnad luft och ersätta med ny i rätt mängd
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8. Klimatkontroll
Kontroll av stall och ventilationsanläggning 

Nedan är listat ett antal kontrollpunkter och de flesta kan 
du som djurägare kontrollera när stallet är tomt och ren-
gjort. Om det är problem så anlita en tekniker. 

Täthet - Gödselsystem 

 Gödselkulvert till gödselbehållare (bilaga 8)
 Gödselgasfläkt
 Gödselrännor mellan avdelningar (bilaga 9)
 Gödselkulvert i korridor 
 Gödselrännor mot korridor 

Täthet - Byggnadskonstruktion 

 Innertak 
 Väggar (både ytter- och innerväggar) 
 Fönster 
 Dörrar och portar (i både ytter- och innerväggar) 

Ventilation - Tilluftssystem 

 Tilluftsdon, samtliga, stängda vid 0 % ventilationsbehov
 Tilluftsdon, samtliga, öppna vid 100 % ventilationsbehov
 Takfotsöppning och ev. nät i takfotsöppning 
 Ev. förhöjningsstoser för loftventiler
 Ev. kanaler 

Ventilation - Frånluftsystem 

 Funktion och kondition på fläktmotorer och fläkthjul 
 Funktion och kondition på reglerbara strypspjäll 
 Funktion och kondition på självslutande spjäll 

  (för stegkopplade fläktar) 
 Ev. kanaler och s.k. ljuddämparlådor 

Ventilation - Styrning 

 Funktion och kondition 
 Givare, ev. kalibrera, och placering 
 Undertryck och luftrörelser vid djuren på ett antal s.k.  

  sättpunkter (lämpligen 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % och 
  100 % ventilationskapacitet). 

 Ev. värmepåslag 

9. Checklistor
För att göra det ”enklare” för ventilationsanläggningen är 
det viktigt att reducera produktionen av koldioxid, fukt, 
ammoniak, damm och värme i djurutrymmet.
Gå igenom checklistan nedan och åtgärda det du kan 
åtgärda innan vi kommer in på de åtgärder du kan göra 
för att förbättra ventilationsanläggningens funktion.
Koldioxid produceras av djuren och kan inte påverkas 
annat än genom antalet djur i stallet.
• har du rätt beläggning i grisstallen? 
• för ströad liggbox gäller (SJVFS 2010:15  L 100): 
 - Liggarea (m2)=0,10+vikt(kg)/167 och 
 - Totalarea (m2)=0,17+vikt(kg)/130
Fukt produceras av djuren men det finns fler faktorer som 
också påverkar den relativa luftfuktigheten i stallet.
• kontrollera att vattenanläggningen med nipplar och/eller  
 koppar ger minimalt spill och att fodertråg är hela och  
 inte överfylls (blötutfodring)
• dåligt isolerade ytor i väggar, tak, portar, dörrar och  
 fönster orsakar kondensutfällning
• otätheter i byggnaden orsakar onödiga kondens- 
 utfällningar
• kontrollera att golvet håller samma temperatur som  
 rummet för att undvika kondensutfällning
Ammoniak produceras av gödseln från djuren och kan 
påverkas av
• dålig boxhygien
• gödselsystemets täthet och utformning
• fodertyp och fodrets proteininnehåll
• foderkonsumtionen
• fukt och värme i stallet, det påverkas till stor del av  
 yttre förhållanden som väder och årstid
• skötsel av ströbädd (där det är aktuellt)
Damm produceras av djuren och fodret (torrutfodring) 
men även strömedlets struktur kan ha inverkan på 
dammhalten i stallet. Kontrollera vad du kan göra åt 
följande punkter för att minska dammängden
• håll gångar rena
• var försiktig med golvvärmen (använd golvvärme för  
 upptorkning och som välkomstvärme))
• foderstruktur (torrutfodring)
• utfodringssystem bör kontrolleras (nedfallsrör, 
 påfyllningstrattar m.m.)
Värme produceras av djuren men kan även påverkas av 
ventilationsanläggningens tilluftsdon.
Om tilluften kommer in via loft eller vindsutrymme kan 
det medföra en temperaturhöjning av tilluften. Du kan 
minimera temperaturhöjningen genom
• att se till att stallet har erforderlig takfotsöppning 
• att byta till ljus yttertaksbeklädnad
• isolera yttertaket
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10. Så här kontrollerar du din 
ventilationsanläggning
Ta fram drifts- och skötselanvisningar till din anlägg-
ning. Ta också fram förprövningen som Länsstyrelsen 
godkänt. Läs igenom vilka villkor Länsstyrelsen ställt 
på din klimatanläggning, d.v.s. ventilationskapacitet och 
eventuellt behov av värmetillskott.

Ventilations- och värmebehovsberäkning grisstall

För grisstallet gör du en egen ventilations- och värme-
behovsberäkning för din avdelning, se bilaga 10. Du kan 
jämföra dina egna beräkningar med förprövningen, testa 
gärna att lägga in olika isoleringsvärden och olika stall-
temperaturer i mallen.

Kontrollera anläggningens kapacitet 

Kontrollera punkterna nedan i anläggningen och jämför 
med de uppgifter och dokumentation som du har fått 
genom offert, avtal, broschyrmaterial, av din VVS-entre-
prenör eller direkt av tillverkaren. 
• tilluftskapacitet, max- och min-kapacitet
• frånluftskapacitet, max- och min-kapacitet
• värmetillskott ex radiatorer, kamflänsrör, värmerör,  
 aerotemper
• golvvärme
• fram- och frånledningsrör
• cirkulationspumpar
• värmepanna

Kontrollera inomhusklimatet 
i ditt stall

Temperatur och relativ luftfuktighet 
• Placera termometrar och hygrometrar på olika ställen  
 i stallet, en i varje gavel och en på mitten samt en intill  
 ventilationsstyrningens givare, för kontroll och 
 kalibrering. 
• Avläsning bör göras rutinmässigt.

Vill du skaffa egen mätutrustning hittar du förslag på 
lämplig utrustning i bilaga 11.

Lämplig utrustning för att kontrollera:
• Temperatur 
 - Termometrar, analoga och/eller digitala 
 - IR-termometer
• Relativ luftfuktighet 
 - Hygrometer 
 - Slungpsykrometer

Luftkvalitet
• Lämpliga mätpunkter för ammoniak är över gödselytor,  
 ströbädd och områden med stillastående luft.
• Lämpliga mätpunkter för koldioxid är vid djurens upp 
 hållszoner och områden med stillastående luft.
• Dammkoncentration bör mätas vid frånluftsfläkt,  
 lämpligen vid minimi-fläkt.

Lämplig utrustning (se bilaga 12):

• Ammoniak, NH3 
 - Reagensrör med pump 
 - Reagensrör, långtidsverkande 
 - Mätare, digital
• Koldioxid, CO2 
 - Reagensrör med pump 
 - Reagensrör, långtidsverkande 
 - Mätare, digital
• Damm 
 - Luftpump med pappersfilter

Kontrollera undertryck och luftrörelser
• Montera en stationär undertrycksmätare vid den mest  
 använda dörren till avdelningen.
• Kontrollera med ventilationsleverantör vilket   
 undertryck som bör tillämpas för luftintaget i fråga  
 och/eller gör en egen bedömning genom rökläggning  
 och testa med olika undertryck genom att förändra  
 förhållandet med till- och frånluft på styrningen.
• När du ska kontrollera luftrörelser är det viktigt att du  
 vet både ventilationsbehov och undertryck. Gör så här:
 - Låt anläggningen arbeta på minimiventilation,   
 notera undertrycket i Pascal (Pa) och kontrollera sedan  
 luftrörelserna med hjälp av rök.
 - Låt sedan anläggningen arbeta på 25 % kapacitet.  
 Upprepa mätning av undertryck och kontroll av   
 luftrörelser.
 - Nästa mätpunkt gör du med anläggningen inställd  
 på 50 % kapacitet, mät undertryck och kontrollera  
 luftrörelser.
 - o.s.v. med 75 resp. 100 % kapacitet

Lämplig utrustning för att kontrollera undertryck och 
luftrörelser, se också bilaga 13:
• Undertryck 
 - Manometer typ U-rör 
 - Manometer, digital
• Luftrörelser 
 - Rök 
 - Lufthastighetsmätare 

Om du kommer fram till att luftrörelserna inte stämmer 
enligt skissen som motsvarar ditt stall, behöver du justera 
ventilationen. Justera då ventilationsanläggningen så att 
rätt förhållande mellan till- och frånluft erhålls, så skapar 
du också luftrörelser enligt skiss i bilaga 14 och 15. Värme 
bör tillföras enligt skiss bilaga 16.



12

11. Exempel på fel och brister

1. Luftrörelser i gödselrännor kontrollerades med 
 konstaterande att luft/gaser tas in via pumpbrunn  
 när gödselnivån är lägre än gödselkulvertens 
 mynning i brunn.

Åtgärdsförslag

• Försök att hålla gödselnivån i pumpbrunn över 
 gödselkuvertens mynning.
• Förändra kulvertröret så att en ”lägre” bottenfyllning  
 erhålls.
• Installera s.k. puckelfläkt i gödselkulvert.

2. Det konstaterades kallras ner i gödselrännor i gavel  
 beroende på att täckning i gavelgången består av  
 spalt.

Åtgärdsförslag

• Täckning över gödselrännorna i gavelgång måste göras  
 så tät möjligt för att förhindra kallras ner i gödsel- 
 rännorna, t.ex. lägg en gummimatta på betongspalten.
• Gödselgångsgrindar mot gavelgång skall vara täta med  
 minsta möjliga öppning mot gavelgång.

3. Vid kontroll av luftrörelser från loftventiler 
 konstaterades att bräda för elkabel stör luftstrålen 
 vid lågt ventilationsbehov, friskluften kommer inte  
 tillräckligt långt in utan rasar ner över grisarnas 
 tänkta liggytor.

Åtgärdsförslag

• Kontrollera om bräda för elkabel framför tilluftsdon  
 kan tas bort eller flyttas.

4. Det noterades att ett stort antal av förhöjnings- 
 stoserna för tilluftsdonen (loftventiler) hade 
 deformerats.

Åtgärdsförslag

• Skär upp hörnen på förhöjningsstoserna och vik ner  
 sidorna så att dessa ligger mot isoleringen för att behålla  
 formen på stoserna.

5. Självslutande spjäll för stegkopplad fläkt ur funktion.

Åtgärdsförslag

• Självslutande spjäll repareras eller ersätts med nytt  
 snarast möjligt.

6. Vid min-ventilation uppmättes ca 15 Pa undertryck  
 och vid max-ventilation uppmättes ca 60 Pa (tilluft 
 via fiberdukskanaler) och då konstaterades otätheter  
 i dörrar och fönster samt vid gödselrännors 
 genomgångar i vägg mot gödselbrunn.

Åtgärdsförslag

• Högt undertryck beror oftast på tät fiberduk varför  
 denna måste bytas ut mot ny med god genomsläpplighet.
• Otätheter i dörrar, fönster och gödselrännor ses över  
 och tätas.

7. Det konstaterades stora temperaturskillnader i 
 avdelningen och det beroende på att luftintagen 
 inte hade lika öppning.

Åtgärdsförslag

• Justera samtliga intag så att dessa är stängda vid 
 spjällmotorns mekaniska stängda läge.
• Kontrollera att samtliga har lika läge vid max-ventilation.
• Ev. måste s.k. returfjädrar för reglerwire/pianotråd  
 bytas mot nya eller ersättas med brythjul och tyngder.

8. Dålig kapacitet på frånluftsfläktar kunde konstateras  
 då lågt undertryck erhölls vid 100 % ventilation 
 och stängda luftintag.

Åtgärdsförslag

• Rengör samtliga fläktar, fläktblad och trummor.
• Rengör samtliga strypspjäll och kontrollera funktionen.
• Kontrollera så att fläktmotorer förses med rätt spänning.
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9. Kondensutfällningar i innertaket konstaterades och  
 därmed stora temperaturskillnader i rummet och  
 även i taket (mätning utfördes med IR-termometer).

Åtgärdsförslag

• Sprid ut lösullsisoleringen på loftet så att denna 
 blir jämnt fördelad.
• Placera isoleringen noggrant runt loftventilerna för 
 att undvika kondens kring dessa.

10. Konstaterade en takfotsöppning på ca 8-10 cm,  
  behov 30-35 cm.

Åtgärdsförslag

• Öka upp takfotsöppning till ca 30-35 cm på varje 
 långsida.
• Kan inte detta utföras, inom rimliga kostnader, 
 kan gavelspetsöppningar föreslås. 

11. Takfotsöppning begränsas på grund av igensatt nät.

Åtgärdsförslag

• Rengör nät omgående
• Befintligt nät ersätts med nytt med större öppningar,  
 exempelvis s.k. svetsat nät med öppningar på 20 x 20  
 mm eller 25 x 25 mm.
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