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Till Byggmaterialindustrierna och Sweden Green Building Council
 
 
Nedan följer Svensk Ventilations synpunkter på BREEAM-SE öppen remiss 130105
 
Avsnitt 4.0 Ledning, Andra poängen, punkt 2
"Den tekniska idrifttagningen sker i linje med bästa praxis, tex. Vägledningen i AMA."
Funktionen på ett system med naturlig ventilation kan aldrig säkerställas i projekteringsstadiet
utan kan först verifieras/kontrolleras när byggnaden är färdigställd, vilket kan medföra dyra
anpassningar. Naturlig ventilation kan inte anses som bästa praxis.
 
Avsnitt 4.0 Ledning, Andra poängen, punkt 4b
"I tillämpliga fall ska funktionsprovning ske under perioder då extremt många eller få brukare
vistas i byggnaden."
Naturlig ventilation kräver funktionsprovningar under olika termiska förhållanden (årstider)
med extremt många eller få brukare vistas i byggnaden, vilket inte är praktiskt genomförbart.
 
Tolkning av bedömningskriterier - Naturligt ventilerade byggnader
"Om byggnaden i stort ventileras naturligt med öppningsbara och/eller uteluftsventiler (med
undantag med mekanisk ventilation krävs), så är det inte nödvändigt att utse en specialist på
idrifttagning för att få poäng.”
Specialist behövs då mer än någonsin för att säkerställa funktionen hos den naturliga
ventilationen.
 
Man 15 - Fuktsäkerhet
"Att förhindra framtida fuktproblem genom fuktsäker utformning, projektering och uppförande
av byggnaden."
För detta behövs FTX-system.
 
Avsnitt 5.0 Hälsa och innemiljö, Hea 7 - Möjlighet till naturlig ventilation
Kriterier för FTX-system saknas helt. Dokumentet är skapat på en marknad med lägre krav och
standard på ventilationssystem än vad  Sverige har. Självdragsventilation i sig är inte
hälsobefrämjande. Tvärtom, ger självdrag som regel sämre möjligheter att säkerställa god
luftkvalitet än balanserad mekanisk ventilation (till- och frånluft).
 
Avsnitt 5.0 Hälsa och innemiljö, Hea 8 - Luftkvalitet inomhus
”Luftfilter…”
Det är orimligt att bortse från den positiva effekten av luftfilter i ett ventilationssystem med
tilluft.
 
Avsnitt 5.0 Hälsa och innemiljö, Hea 12 - Mikrobiell förorening
Bedömningskriterium 2
Detta är väl inget krav? Har delar av texten fallit bort?

mailto:monica@byggmaterialindustrierna.se
mailto:catarina.warfvinge@sgbc.se
mailto:/O=SAF/OU=SAF-HK/cn=Recipients/cn=venbps


 
Avsnitt 5.0 Hälsa och innemiljö, Hea 15 – Radon
Bra att radonfaran beaktas!
 
Avsnitt 6.0 energi, Ene 1 - Energieffektivitet 
"Att främja byggnader som är utformade för att minimera energianvändning under drift."
Det är svårt att bedöma energianvändningen under drift för naturlig ventilation och man
riskerar därmed att få en felaktig jämförelse med FTX-system.
 
Avsnitt 13 Innovation
I tabell 20 borde poäng också ges för innovativa lösningar för ventilation och energieffektivitet.
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