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EnergihushåNning, avsnitt 9 i Boverkets byggregler

Bra med skärpta energihushållningskrav
Svensk Ventilution Ur ienere1lt positiva till en skiirpning av kraven pU energihushul ming, som de
lramstUlls i Boverkets l’örskw. Dock menar vi att Huverket borde ha s’Utt ett ste iiinre och satt
grUnserna mols\’arande 70 kWh/m2 (istiillet för 50) lir nyhyggnatit)n av hostiider i ton III. 1)etta
skulle i sa fall liea i niva med Sverhcs Kommimer och Lanttstings rekommendationer och
Mil jöstyrningsrUdets hasulternativ för fjiirrviirmda byggnader. Dessutom Ur mer likarLide krav i
Norden ynnsamma lir svensk industri. Det Ur dUrför anselLiuet att vara inhemska krav iier i nivti
med till exempel Danmark och Norge.

Branschen behöver veta vad som ska gälla 2020
Att utveckla produkter och metoder för energiefTekti v ventilation tar tid. Sveriges liretag inom
x’entilationsteknik och installation behöver dUrför snarast fu veta vilka enerihushallninskrav om
ska giilla krin ur 2020. dU i princip allt vi bygger ska VW’Lt nänt nollenei’gihyggnadei’.

Differentierade energihushållningskrav vid ändring av byggnader
Svensk Ventilation anser att cncrgihushallningskruven hör dilTerentieras mellan nyhyggnation och
iindring. Vid nyhygg’nation Ur prociuktionsmerkostnuden för att vtilja cncrgiefl’ektiva produkter och
systern lag och ger oftast genom lUgre drifts— och underhUllskostnader en lUgre livscykelkostnad.
DUrflir kan kraven vara högre för nybyggnation Un för omhyggnation.

Tillägg för utökade uteluftflöden av hygieniska skäl
Boverkets l’örslag ar att det tu lägg som far göras för utökade utelul tilöden ax hygieniska skäl i
lokaler ska vara samma i al la fyra Kli matzoner ( lotnoterna i tahcllerna t):2 1 a. 9:2 1 h. 9:22a. 9:22h.
9:23u. 9:23h. 9: 24a och 9:24h). 1 nu gUl lande och tidigare hyggreg ler har dessa ti lliigg x urit
pioportionellu mot grundkraven i respektive zon. Vi menar att tilliiggcn borde. som hittills, vara
anpassade till respektive klimatzon.

Komplettera allmänna rådet i 9:97
keibrensen till skrillen kenovera 1 nergismart Ur bra, men vi föreslur att Uven hUnvisu till
hranschorganisationernas skrifl ‘.1 nergihandhoken” som kommer i ny upplaga under 2015.
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