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Svensk Ventilations yttrande over Boverkets rapport 2015:26
Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader

Svensk Ventilation är en branschorganisation fOr ventilationsfOretag i Sverige. Medlemmarna är tiliverkare,
installatOrer. servicefOretag, âterfOrsäljare och konsulter. Tilisammans sysselsatter vftra medlemsfOretag cirka
10 000 personer och ornsätter cirka 14 miljarder kronor per âr i Sverige. Svensk Ventilations vision är ett
energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat for alla.

Svensk Ventilations yttrande over rapporten

• Val av systemgrans
o Vi har fOrstàelse for valet av systerngränsprincip - levererad energi - som är ett vedertaget

begrepp och relativt enkelt att fOija upp.
o Här är det viktigt att särskilja begreppet “levererad energi” fran “kOpt energi”, vilket ocksâ

gors i rapporten. Regler om kOpt energi skulle kunna tolkas som att exempelvis fjärrvärme
med noiltaxa (sommartid) inte ska räknas in.

o FOr att ge en tydlig styrning mot energieffektiva ldirnatskal fOreslâr vi att kravet pa levere
rad energi kompletteras med ett krav pa max varmefOrlust vid dimensionerande vinterute
temperatur.

• Viktningsfaktorn
o Vi fOrstâr Boverkets harledning, och tillstyrker viktningsfaktorn 2,5. Vi känner ocksâ igen

faktorn 2,5 som europeisk praxis, t ex fran arhetet med ekodesign- och energimarknings
forordningarna for ventilationsenheter (EU 1253/2014 och EU 1254/2014).

• Nivà fOr krav pa energiprestanda
o Vi delar Boverkets analys att de fOreslagna energiprestandaniväerna ger rimlig balans,

alltsâ att kraven driver tekniken framät utan att försämra inomhusmiljOn eller hämma byg
gandet. For lokaler har vi dock svârt att ta stailning genereilt, eftersom fOrutsattningarna
varierar kraftigt mellan olika typer av lokaler. Vi menar att energikraven fOr lokaler horde
differentieras fOr olika typer av lokaler.

o Det ir, som rapporten visar, svârt attjärnfOra niväerna med motsvarande krav i Ovriga Nor-
den. Vi föreshir att Boverket under det âterstàende arbetet gor den undersOkning som rap
porten forsiar pa s $6, alltsä tar fram ett antal olika typhus med olika forutsattningar och
placerar dem i de olika länderna och beräknar dem med samma berakningsmetod. En sädan
jämfOrelse kan ge ytterligare stOd fOr val av kravnivãer.

Svensk Ventilations allmänna synpunkter

• $mähus
o Erfarenheten visar att byggnader lever längre an sina varmesystem. En byggnad bOr därfOr

“framtidssäkras” genom att utformas sà att den är energieffektiv även om man byter upp
värmnings form. Stora anstrangningar gors därfOr helt riktigt fOr att bygga välisolerat och
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lufttätt, inte bara for att undvika direkta lackagefOrluster, utan även for att kunna itervinna
virrne ur ventilationsluften. En uppenbar inkonsekvens i dagens praxis är dock att den i
smâhus vanligast fOrekommande ventilations- och värmeâtervinningsmetoden (frânlufts
värrnepump) bygger pa att man tar hal i ett omsorgsfullt tätat Idimatskal fOr att fOrse ytter
vaggarna med flera uteluftsOppningar.

o Flertalet av de befintliga smàhusen i $verige ventileras idag med självdrag eller inekanisk
frànluft, med eller utan frânluftsvarmepump (som kräver att man tar flera hal i klimatska
let). Av dessa smâhus ar det endast 20 % som kiarar Foikhalsomyndighetens riktvärde pa
en haiv iuftomsattning per timme (cirka 0,35 i/sC m2), mycket beroende pa att uteluftftOdena
liar justerats ner for att undvika drag med mera. När byggreglerna for framtidens smâhus
nu skrivs, är det angeiaget att uppratthâlla eller heist skärpa kraven och uppfOljningen av
uteluftflödena. Vagledande for de nya reglerna bor vara de rekommendationer som nu
skrivs i den standard* som mandaterats med anledning av Direktivet om byggnaders ener
giprestanda. Remissen fran CEN rekommenderar medlemsländerna att av hä1soski1 nor-
malt kräva minst 0,7 l/s•m2 fOr byggnader med lâgemitterande byggmateriai.
*) prEN 16798 Energy performance of buildings - Part 1: Indoor environmental input pa
rameters for design ctnd assessment of energy performance of buildings addressing indoor
air quality, thermal environment, lighting and acoustics - Module M1-6, Table B2. 1.2-2.

o Mânga experter ir idag tveksarnma om man Overhuvudtaget kan kiara inneklimatkraven i
BBR:s kapitel 6 med ventilationslOsningar baserade pa mekanisk frftnluft (t cx frânluftsvir
mepump). Norges Direktorat for byggkvaiitet har här en râdstext som visar hur man kan
uppfylla kravet. Se Vejiedning till TEK § 13: “For a tilfredsstiile kravene til luftkvalitet I §
13-1 og krav til energieffektivitet I kapittel 14 ma bolig vaniigvis ha installasjoner for ha
lansert ventilasjon.”

• Lokaler
o FOrsiaget berOr inte uttryckligen de tillagg till byggnadens specifika energianvändning

som, enligt de nu gallande reglerna, far goras fOr lokaler där uteluftsflOdet av liygieniska
skäl är stOrre an 0,35 i/s•m2. Vi viii betona att dessa tillagg bör behallas i de kommande
byggreglerna.

• UppfOijning och verifiering
o Vi anser att alla krav sorn stalls pa byggnader, till exempel mom hygien, halsa och energi

hushalining, maste foijas upp pa ett entydigt sätt sorn ocksa kan verifieras. Verifierbarheten
är nyckeln till en fungerande marknad där aktOrerna tar och utkräver ansvar i bindande av
tal.

• Branschens delaktighet
o Installationsbranschen har inte deltagit i framtagandet av forsiaget vilket vi tycker är

mycket olyckligt. Installationerna star for en stor del av energianvandningen och även for
den stOrsta delen av energieffektiviseringspotentialen. Om Boverket behOver input i fOre
skriftsarbetet sa star vi till fOrfogande.

Frâgor med anledning av detta remissvar kan stälias till:
Britta Permats c-post britta. permats@svenskventilation.se, tel 08 - 762 75 53
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