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Generella synpunkter   
 
Svensk Ventilation instämmer till inriktningen i förändringarna. Beträffande vissa närliggande 
och oförändrade texter, så har vi i samråd med medlemsföretagen upptäckt tolkningsproblem, 
vilka också finns med i vårt svar i tabellen nedan, §6.25. 
 
För oss och för samhället som helhet är det viktig att vi gemensamt strävar efter att uppfylla 
Riksdagens miljökvalitetsmål samt energimålen 2020 och 2050. Vi har därför också valt att ta 
med ändringsförslag inför framtida BBR-versioner, som beaktar både hälsa och energi. 
 
Hälsa Samhället måste stärka sina arbetsinsatser för att nå inomhusmiljömålen enligt God 

bebyggd miljö. Gårdagens bostäder var otäta, och den faktiska luftväxlingen - den 
ofrivilliga ventilationen - gav därför ofta mer luft än minimikravet. Professor Jan 
Sundell har visat att luftväxlingen i bostäder har sjunkit väsentligt under 1900-
talets senare hälft, och sätter detta i direkt samband med ökningen av astma och 
allergier, se gärna vår film ”Allas rätt till ren luft”. Även den så kallade Värm-
landsstudien påvisar ett sådant samband. Ventilationsflödena för bostäder är alltså 
redan idag i underkant med avseende på fuktbelastning och emissioner, och nu 
ökar kraven på byggnaders täthet. Risken är därmed att ventilationen ytterligare 
försämras, och att vi får hälso- och byggnadstekniska problem i framtiden. Dessut-
om tror många att trångboddheten kommer att öka i storstadsområdena. Vi befarar 
därför att dagens minimikrav kan leda till ett försämrat inomhusklimat. Kraven på 
ventilation i bostäder bör alltså skärpas, se våra konkreta förslag under §6:21, 
§6:251, §6:2522 och §6:253 nedan. 
 

Energi Ventilationsbranschen har utvecklats snabbt mot alltmer energieffektiv teknik. 
Energibesparande lösningar som för några år sedan var väldigt exklusiva är idag 
standard. Ventilationsbranschen är därför mogen för en skärpning av minimikraven 
på effektiv elanvändning för nybyggnation. Se våra synpunkter på §9:6 nedan. 
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1:4 32-33 Vi tillstyrker att typgodkännandesystemet 
behålles.  
 
Flera av våra medlemsföretag har typgod-
kända produkter på områden där det saknas 
harmoniserade standarder. Typgodkännan-
dena är på den svenska ventilationsmark-
naden en välkänd ”kvalitetsstämpel” som 
kunderna har stort förtroende för. Faktiskt 
så avslås 10-15% av ansökningarna om 
typgodkännande p g a bristande kvalitet, 
och marknaden/byggherrarna är vana vid 
den trygghet som typgodkännandena erbju-
der. Det finns en risk att kvaliteten sjunker 
och marknaden blir osäker om det helt sak-
nas ”kvalitetsstämplar”. Och om nu nya 
märkningssystem växer fram, så finns ris-
ken att vi får många och förvirrande varian-
ter med olika godkännandekriterier. Seriösa 
leverantörer kan känna sig tvungna att certi-
fiera sig mot flera märkningssystem, vilket 
leder till dyrare produkter och därmed 
högre byggkostnader.  
 

Ingen ändring. 

6:21 54 Erfarenheten visar att frånluftsystem (utan 
mekanisk tilluft) ej uppfyller kraven i 
6:2522 Luftföring i rum, under alla årstider 
och speciella förhållanden, exempelvis vid 
vädring eller forcerad ventilation i andra 
rum.  
 
Norges Direktorat for byggkvalitet har här 
en rådstext som visar hur man kan uppfylla 
kravet. Se Vejledning till TEK §13: ”For å 
tilfredsstille kravene til luftkvalitet i § 13-1 
og krav til energieffektivitet i kapittel 14 
må bolig vanligvis ha installasjoner for 
balansert ventilasjon.”  
 
Arbetsmiljöverkets inspektörer skriver re-
gelmässigt följande när brister upptäcks: 
”Erfarenhetsmässigt krävs fläktstyrd till och 
frånluftsventilation för att uppnå en godtag-
bar luftkvalitet i vistelsezonen.” 
 

Tillägg till nuvarande råds-
text: 
Regler om luftkvalitet och 
ventilation ges även ut av 
Arbetsmiljöverket och 
Socialstyrelsen. För att till-
fredsställa kraven på luftkva-
litet bör bostäder vanligtvis 
ha installationer för balanse-
rad ventilation. 
Vid projektering är…  
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6.25 56 Skrivningen ”kan tillföra” kan tolkas så att 
ventilationssystemet inte behöver tillföra 
uteluft under alla förhållanden. 

Ventilationssystem ska ut-
formas så att erforderligt 
uteluftsflöde tillförs byggna-
den. 

6:251 56 Vi tillstyrker Boverkets förslag till ändring.  
 
Men vi vill påpeka att det oförändrade 
stycket om ”andra byggnader” kan tolkas 
olika. Flertalet, dock inte alla, i ventila-
tionsbranschen tolkar stycket som att venti-
lationen får stängas av helt när ingen vistas 
i byggnaden. Med andra ord anser många i 
ventilationsbranschen att ”reducering av 
tilluftsflödet, i flera steg, steglöst eller som 
intermittent drift” också innefattar avstängd 
ventilation. Vi föreslår därför att Boverket 
förtydligar avsnittet i denna fråga. 
 

Ingen ändring. 

6:251 - Vi anser att kraven på ventilation i bostäder 
av hälsoskäl bör skärpas så att ventilationen 
säkrar en genomsnittlig uteluftstillförsel på 
0,45 l/sm2. Vi har här samma synpunkt som 
vår norska systerorganisation VKE. 
 
Tillgängligheten är också mycket viktig för 
personer med astma och allergisjukdomar. 
Förbättringar för denna grupp kan även 
minska stora samhällskostnader som finns 
idag. Allergisjukdomarna (inkl astma) be-
räknas kosta minst 10 miljarder kr i 2005 
års prisnivå. Se vidare Allergiutredningen 
SOU 1989:76.  
 

Ventilationssystem ska ut-
formas för ett lägsta utelufts-
flöde motsvarande 0,45 l/s per 
m2 golvarea. Rum ska ha 
kontinuerlig luftväxling. 

6:2522 - Forcering eller vädring i ett rum med väd-
ringslucka eller öppet fönster, kan leda till 
att luftväxlingen helt upphör i alla rum 
utom det som vädras/forceras. 

Ventilationssystemet ska ut-
formas så att hela vistelsezo-
nen ventileras vid avsedda 
luftflöden även vid vädring 
eller forcerad ventilation av 
andra rum. 
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6:2523 57 Vi tillstyrker Boverkets förslag.

Den tidigare skrivningen medgav över
lufislösningar som faktiskt dömdes ut av
Arbetsmiljöverkets inspektörer och med
förde höga kostnader för ombyggnad. Det
är viktigt att regelverket för byggandet
överensstämmer med Arbetsmiljöverkets
och Socialstyrelsens regelverk.

Förslaget stämmer också överens med mot
svarande regelverk i Norge: § 1 3-1 c. Luft
føring skal were fra rom med høyere krav
til lufikvalitet til rom med lavere krav til
luftkvalitet.

6:253 Vädring i ett rum med vädringslucka eller Dessa ska kunna öppnas mot
öppet fönster, kan leda till att luftväxlingen det fria eller mot en enskild
helt upphör i alla rum utom det som väd- inglasad balkong eller ute
ras/forceras. plats, som har öppningsbart

fönster eller vädringslucka
mot det fria. Ventilationen
ska dock utformas så att
uteluftflödet i övriga rum
säkerställs.

9:6 Produktutvecklingen för fläktar och aggre- Från- och tilluft med värmeå
gat har gjort stora framsteg, exempelvis har tervinning:
helt nya motortyper införts, så kallade EC- ~ kW/(m3Is)
och PM-motorer. Det är därför rimligt att Från- och tilluft utan värmeå
2013 skärpa rådstextens rekommenderade tervinning:
maximala specifika fläkteffekter (SFP och j~ kW/(m3/s)
SFPv) för nybyggnation. Dock är de energi- Frånlufi med återvinning:
snåla systemen fortfarande relativt plats- Q~ kW/(m~/s)
krävande, varför det är lämpligt att behålla Frånluft: Q~4 kW/(m3Is)
SFP- och SFPv-kraven för ombyggnad i
9:95.

Britta Permats Erik Österlund
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