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Före-

skrift 

§ 

Konsekvens-

utredning 

(sida) 

Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring 

 Generellt Vi välkomnar att energikraven skärps. Däremot tycker vi inte att de 

föreslagna kraven är teknikneutrala. De premiera en 

bergvärmepumpslösning framför en fjärrvärmelösning för 

uppvärmning vilket vi anser är olyckligt. 

Val av energislag för uppvärmning måste vara 

teknikneutralt för att inte snedvrida 

konkurrensen på installations- och 

energimarknaden. 

9:2 

tabell 

9:2a 

6, tabell 1 

Bilaga 5 (sida 

77) 

Med tanke på att småhusen står för hela 40 % av energin till 

uppvärmning och varmvatten i Sveriges byggnader (Energi-

myndighetens energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 

2018-04-05), så är de föreslagna skärpningarna för småhus alldeles 

för lindriga. 

 

Utgångspunkten med kostnadsoptimala kravnivåer bortser från de 

möjligheter som öppnas med utveckling av ny installationsteknik. 

Vi ser en risk att sådana regler låser fast branschen i gammal teknik. 

Exempelvis så utgår förslaget från att småhus med 

frånluftsvärmepump ska klara de kommande kraven, eftersom man 

på många platser inte kan använda fjärrvärme eller bergvärme. Men 

flera tillverkare erbjuder idag mer energieffektiva tekniska 

lösningar som inte kräver fjärrvärme eller bergvärme. Dessa så 

kallade från- och tilluftsvärmepumpar bygger på en värmepump 

som verkar mellan frånluft och tilluft i ett balanserat 

ventilationssystem. Denna teknik är än så länge ovanlig. Skarpare 

energikrav på småhus skulle främja volymutvecklingen för dessa 

produkter, som därigenom skulle bli betydligt billigare. 

 

Skärp kravnivåerna för småhus för att främja 

ny installationsteknik och systemval som 

uppfyller kraven på termiskt klimat. 



 

Dessutom vet vi att kombinationen av frånluftsvärmepump och 

golvvärme, vilket är relativt vanligt i nybyggda småhus, inte 

uppfyller kraven på termiskt klimat enligt gällande BBR 6:4. 

Sådana lösningar har nämligen uteluftöppningar vid fönster eller i 

yttervägg där kall uteluft strömmar direkt in i sovrum och 

vardagsrum. Även enklare uteluftsintag bakom radiatorer riskerar 

att inte uppfylla kraven på termiskt klimat enligt gällande BBR 6:4. 

 

Frånluftsventilation i bostäder medför dessutom ytterligare 

hälsomässiga risker. Uteluftflödena i frånluftsventilerade sovrum 

och vardagsrum är i balans bara om uteluftöppningarna är rätt 

injusterade och fönstren är stängda.  Exempelvis så medför ett 

ensamt öppet fönster i föräldrarnas sovrum att uteluftflödet sjunker 

drastiskt i barnens sovrum om deras fönster samtidigt är stängt. 

Med detta vanliga brukarbeteende faller intentionen med BBR 

6:251 Ventilationsflöde: Ventilationssystem ska utformas för ett 

lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m² golvarea. Rum ska 

kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används. Dessutom bör 

uteluftsflödet inte understiga 4 l/s per person i bostäder enligt 

Folkhälsomyndigheten. Därför bör uteluftflödet inte understiga 8 l/s 

i sovrum för två personer. Genomförda mätningar i en rapport visar 

att uteluftflödet i ett sovrum för två personer varierade mellan 2,2 

till 6,2 l/s för provade driftfall med FX-system 

(frånluftsvärmepump). Se rapporten Jämförelse av FX- och FTX-

system för ventilation av flerbostadshus. 

http://www.svenskventilation.se/publikation/jamforelse-av-fx-och-

ftx-system-for-ventilation-av-flerbostadshus/. Jämförelsen bygger 

http://www.svenskventilation.se/publikation/jamforelse-av-fx-och-ftx-system-for-ventilation-av-flerbostadshus/
http://www.svenskventilation.se/publikation/jamforelse-av-fx-och-ftx-system-for-ventilation-av-flerbostadshus/


 

visserligen på mätningar i flerbostadshus, men problem med 

förändrade uteluftflöden och koldioxidhalter gäller även småhus.  

 

Enligt en förstudie daterad december 2017 så är kunskapen och 

sambanden mellan olika typer av ventilation låg hos svenska 

småhustillverkare. I våra nordiska grannländer Danmark, Finland 

och Norge är kunskapen inom detta område större hos 

småhustillverkare, projektörer och installatörer. Där är också 

användningen av FTX-ventilation väsentligt mer utbredd i nya 

småhus och är i princip standard i alla nya småhus. För val av 

ventilationssystem i småhus är den huvudsakliga drivkraften de 

skärpta nationella byggreglernas krav på energieffektivitet. Enligt 

förstudien nämns även att krav på termisk komfort drivit på denna 

utveckling i grannländerna.   

 

Boverkets lindriga skärpning för småhus kommer inte att främja 

den tekniska utvecklingen och kunskapsutvecklingen om 

ventilationslösningar och inomhusklimat hos bland annat svenska 

småhustillverkare.  

 

 

9:2 Generellt En sund konkurrens på marknaden förutsätter att tillsynen av att 

energikraven uppfylls förbättras.  

Utred tillsynsprocessen och se till att 

primärenergital och installerad eleffekt 

kontrolleras och verifieras. Var tydlig med 

vilka sanktioner som väntar om energikraven 

inte uppfylls. 



 

9:2 81 Energiberäkningarna för ett flerbostadshus med bergvärme 

respektive fjärrvärme redovisar att den kostnadsoptimala nivån är 

58kWh/m² för bergvärme och 78 kWh/m² för fjärrvärme. Detta 

visar att det inte blir teknikneutralt mellan de två energislagen.  

 

9:2 

tabell 

9:2a 

22 Att skärpa ventilationstillägget från 70 som faktor i formeln till 40 i 

Event = 40(qmedel – 0,35) är lite för tufft för vissa lokaltyper, 

exempelvis sjukhus. 

 

Differentiera ventilationstillägget för olika 

lokaltyper eftersom olika typer av lokaler har 

olika stort ventilationsbehov. 

9:2 

tabell 

9:2b 

59 Vi litar på att energimarknaden och Energimyndigheten har enats 

och kommit fram till korrekta värden. Vi bedömer dock att de 

framtagna värdena inte leder till en minskad elanvändning för 

uppvärmning, snarare en ökning eftersom de ger en fördel för 

värmepumpar i förhållande exempelvis till fjärrvärme. 

 

9:6 28 Enligt konsekvensutredningen så grundar sig de ändrade SFP-

värdena på ett arbete inom Svensk Ventilation, och tabell 10 är 

mycket riktigt precis som vi har föreslagit. Men i föreskriften står 

det inte likadant. Vi misstänker att Boverket helt enkelt har missat 

att ändra tabellens text Från- och tilluft utan värmeåtervinning till 

vårt föreslagna Från- och tilluft med värmeåtervinning och kyla. 

Observera dessutom att från- och tilluftsaggregat utan 

värmeåtervinning sedan 2016 inte längre får säljas inom EU på 

grund av ekodesignförordning 1253/2014. 

SFP-tabellen i 9:6 ska vara exakt som 

konsekvensutredningens Tabell 10. 

9:6 28 Även SFP-kravet för frånluft (utan värmeåtervinning) bör skärpas 

och då till samma nivå som i ombyggnadsreglerna 9:95. Detta fanns 

inte med i vårt förslag 2017-08-29, eftersom vi då föreslog att 

tabellraden om frånluft skulle tas bort helt och hållet (i 

nybyggnadsreglerna). 

Frånluft: SFP 0,5 



 

9:95, 

tabell 

9:95 

29 

Tabell 11 

Vi misstänker (precis som för 9:6) att Boverket har missat att ändra 

texten i tabell 9:95 Från- och tilluft utan värmeåtervinning till vårt 

föreslagna Från- och tilluft med värmeåtervinning och kyla (som 

det står i konsekvensutredningens tabell). Observera dessutom att 

från- och tilluftsaggregat utan värmeåtervinning sedan 2016 inte 

längre får säljas inom EU på grund av ekodesignförordning 

1253/2014. 

Från- och tilluft utan värmeåtervinning ersätts 

med Från- och tilluft med värmeåtervinning 

och kyla. 

9:95, 

tabell 

9:95 

29 Distinktionen mellan SFP och SFPv bygger förmodligen på en 

tidigare misstolkning av begreppet SFPv. Denna misstolkning har 

tidigare inte gjort någon skada eftersom värdena hittills varit samma 

för SFP och SFPv.  

 

SFPv är inte ett rent aggregatrelaterat nyckeltal. Även de tryckfall 

som orsakas av ventilationssystemet utanför aggregatet (kanaler, 

luftdon m.m.) finns med i SFPv. Skillnaden mellan SFP och SFPv 

är egentligen bara att SFPv bestäms i ett specifikt driftfall för att 

säkrare kunna verifiera att ett levererat aggregat uppfyller kraven i 

kontraktet. Det är därför bäst att ha samma kravnivåer för SFP och 

SFPv.  

 

Den tekniska utvecklingen medger nu att SFP-nivåerna skärps. För 

befintliga byggnader som har äldre kanalsystem med höga tryckfall 

kan det dock vara svårt att uppfylla de skärpta SFP-nivåerna. Därför 

föreslår vi att det allmänna rådet under tabell 9:95 kompletteras så 

att det accepterar högre SFP-värden också för installationer i 

befintliga kanalsystem. Om detta inte medges kan reglerna komma 

att förhindra att man gör energieffektiviserande aggregat- och 

Maximala värden på SFP (Specifik 

fläkteleffekt för ett ventilationssystem) 

respektive SFPv (Specifik fläkteleffekt för ett 

ventilationssystem i driftpunkten för 

verifiering av ventilationsaggregatets 

energieffektivitet) 

 

 SFP SFPv 

Från- och tilluft med 

värmeåtervinning 

1,5 1,5 

Från- och tilluft med 

värmeåtervinning och kyla 

1,6 1,6 

Frånluft med återvinning 0,75 0,75 

Frånluft 0,5 0,5 

 

Allmänt råd 

För ventilationssystem med varierande 

luftflöden, mindre luftflöden än 0,2 m3/s, 

installationer i befintliga kanalsystem eller 



 

 

fläktbyten i byggnader som har äldre kanalsystem med höga 

tryckfall. 

 

Som förslaget formuleras i tabell 9:95 riskerar de skärpta SFPv-

kraven att förhindra renoverings- och energieffektiviseringsåtgärder 

i befintliga byggnader där man tänker behålla äldre kanalsystem 

med höga tryckfall. Förslaget kan helt enkelt komma att stoppa 

aggregatbyten. Vårt förslag är därför att  

 SFP- och SFPv-värdena skärps (1,5 – 1,6 – 0,75 – 0,5) 

 Det tillhörande allmänna rådet kompletteras med att 

installationer i befintliga kanalsystem tillåts ha högre SFP- och 

SFPv-värden. 

drifttider kortare än 800 timmar per år kan 

högre SFP- och SFPv-värden vara acceptabla. 

Tillägg  För att ytterligare befrämja energieffektiva byggnader, både nya 

och befintliga, behöver BBR utökas med krav om värmeåtervinning 

i stora luftbehandlingsaggregat. För ventilationssystem med 

batteriåtervinning och system med förorenad frånluft eller hög 

frysrisk kan man tillämpa kravnivåerna i ekodesignförordning EU 

1253/2014. Men med tanke på Sveriges relativt kalla klimat bör 

övriga ventilationssystem avkrävas skarpare krav på 

värmeåtervinning.  

Lägsta tillåtna effektivitet hos 

värmeåtervinningssystemet i 

luftbehandlingsaggregat med luftflöden större 

än 0,28 m³/s. 

Nivå Torr temperatur-

verkningsgrad 

enligt SS-EN 308 

System 

1 80 % Normalt 

2 73 % Förorenad 

frånluft eller 

hög frysrisk  

3 68 % Batteri-

återvinning 
 


