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Svensk Ventilations remissvar till förslag till föreskrifter om
arbetspiatsens utformning 2014/116773

Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige.
Medlemmarna är tillverkare. installatörer. serviceföretag, återförsäljare och konsulter.
Tillsammans sysselsätter våra medlemslöretag cirka 10 000 personer och omsätter cirka
18 miljarder kronor per år i Sverige. Svensk Ventilations vision är Ert liölsosanit 0(11
£‘nergie//(’ktit’l inonihitskllinarflir alla.

Inledning

De föreslagna föreskrifterna innebär en sammanslagning av föreskrifterna arbetsplatsens
utformning, AFS 2009:2 med föreskrifterna om arbete i starkt värme, AFS1997:2,
föreskrifterna om arbete i kylda livsmedelslokaler, AFS 1998:2 och föreskrifterna om
skyltar och signalerna, AFS2008: 13. Svensk Ventilation ser dock en risk med
sammanslagningen av föreskrifterna samt den nya strukturen med mycket kortare
rådstexter. Risken som vi har upptäckt är att det på ett antal ställen blir otydligare vilket
i sin tur påverkar tolkningen. Dessutom hade vi gärna sett att Arbetsmiljöverkets
förändringsarbete hade inväntat Kommittdn för modernare byggreglers slutbetänkande
med förslag till modernare byggregler innehållande ett eventuell nytt förslag på
föreskrifts- och rådstextstruktur.

Svensk Ventilation är positiva till att de föreslagna föreskrifterna innebär ett
förtydligande av arbetsmiljölagen gällande byggherrens, projektörens och
byggarbetsmiljösamordnarnas ansvar för arbetsmiljön i färdiga byggnader och
anläggningar. Vi tycker att följande tillkommande avsnitt är bra:

• Till vem förskriften riktar sig
• Systematiskt arbetsmiljöarhete
• Projekteringsansvar
• Organisatoriska krav

Vi anser även att det är extremt viktigt att all den användbara informationen som idag
finns i Till xx (rådstexten) i framtiden åtminstone finns i vägledningstexter vilket
även konsekvensutredningen föreslår.
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Tillämpningsområde

3*

2. Dessa föreskrifter ska inte tillämpas om det skulle strida mot ett al’ Europeiska
union ens produktdirektiv el/er produktförordn ingar.

Vi har förståelse att man inte kan ha krav som strider mot ett av Europeiska unionens
produktdirektiv eller produktförordningar som till exempel produkter som är CE
märkta. Vi ser dock en fara med arbetsplatser som i sin helhet är CE-rnärkta, exempelvis
prefabricerade fläktutrymmen. Det är viktigt att det även på sådana arbetsplatser är
tillräckligt med utrymme för underhåll och service av aggregat mm. Här skulle vi gärna
se någon typ av rådstext eller i alla fall vägledningstext som t.ex. hänvisar till
föreskriften Belastningsergonoini. Väldigt trånga utrymmen borde inte ens skapas på
konstruktionsstadiet - drift och underhåll måste ju kunna utföras i framtiden.

Projekten ngsansvar

9*

1 konsekvensLltredningen nämns hl.a. rLitiner för förbyggande av brand mm. Vi anser att
det därför är viktigt att komplettera förskriftstexten.

Svensk Ventilations förslag:

9* Projektering ska genomföras så att det blir mjligt att skapa god arbetsmiljö utan
risker för bland annat brandspridning, enligt kraven i

Organisatoriska krav

Kontroll och Llnderh?1ll

23* Allmänna råd

Här antar vi att hänvisningen ska vara till 23*2 och 23*3 och inte till 5*2 och 5*3.

Det behöver förtydligas att kravet pö arhetsgivaren att kontrollera ventilationssystem kvarstår
som förLit. Rådsförslaget kan nämligen tolkas som att OVK ersätter arhetsgivarens kontroll av
ventilationssystem. 1 värsta fall läser någon rådet som att godkänd OVK mnebär att underhall
är utfört och i sin ordning. Vi utgår dock frän att Arbetsmiljöverkets tanke är att man inte ska
behöva utföra och dokumentera samma kontroll igen ifall man har gjort en likvärdig kontroll
som en del av OVK.

Brukarinforniation för ventilation

26*

Vi är positiva till att brukarinformation för ventilation har lyfts upp till föréskriftsnivå.
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Hur en arbetsplats ska vara utformad

‘[illganglighet och utformning

33 Allmänna rd

Svensk Ventilation är väldigt positiva till att förslaget ger exempel på egenskaper som

go••r en arbetsplats tillgänglig för personer med allergier. Vi anser dock att begreppet
konti,ii,erIi ‘entilation behöver definieras och exemplifieras i vägledningstext.

Trappor o/i stegar

58*

Vi är positiva till att man har förtydligat föreskriftstexten med ordet serviceLltrvnlrnen.

Inomhusmiljö och installationer

Ventilation

1 17

Texten Lii/i/öriiigeii ska o,-di,as sd att /öroienou.ar inte sprids nie//an olika loka/er
behöver förtyciligas. I)et kan tolkas att man t ex. inte kan använda överluft till toaletter.
Vi antar att Arhetsmiljöverkets av sikt äran förhindra att exempel vis klassrum som
ligger på rad tar in all tilluft i det första klassrummet och att mellanliggande klassrum
sedan matas med överluft för att till sista ta ut frånluft från det sista klassrummet. Vi
delar Arbetsmiljöverkets intention gällande spridning av föroreningar men vi hör kunna
använda oss av överluft till exempels is toaletter.

117* Allmänna råd

Texten A,n’ä,,di,inme,, am’ amer/of!, hör till de faktorer soni hehärs tas häimsvn till tid
bedömningen am’Jöroreningsspridmiingen behöver förtydligas. Se texten ovan och
förslag.

Svensk Ventilations förslag:

117* Allmänna råd

Allmänna röd. Det är oftast nödvändigt med lläktstvrd till— och frånluft, för att fä
tillfredsställande luftkvalitet, temperatur, lufthastighet, renhet och fuktighet i alla
utrymmen.
Föroreningar kan också tas om hand genom filtrering. av partiklar eller gaser. Det ger
möjlighet till en högre luftkvalitet än vad enbart ventilation ger.
Vid bedömningen av föroreningsspridningen behöver man ta hänsyn till
användningen av överluft. Normalt anordnar man överluft från lokaler med högre
krav på luftkvalitet till lokaler med lägre krav på luftkvalitet.
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Utel.qft

118*

Svensk Ventilation är positiva till att nedanstående har lyfts upp till föreskriftsnivå.

Remiss:

Arbetsplatser inomhus ska, under den tid som arbete pågår, normalt kunnafårses med

1. minst 7 liter utelqfl per sekund och person, och

2. med ett tillägg at’ minst 0,35 literper sekund och ni2 goltyta.

1 lokaler, dör liftföroreningar huvudsakligen uppstår genom personbelastning, ska
lqftutbvteseffektiviteten, vid dettaflöde ram sådan att koldioxidhalten är lägre än
1 000 pp,n (mijjondelar).

Särskilt glada är vi över att myndigheten vill ersätta kravet att en koldioxidhalt under
1000 ppm ska efterstrilvas. Det ärju omöjligt att kontrollera om något har
eftersträvats!

118* Allmänna råd

Svensk Ventilation är positiva till rådstexten som förtydligar att luftflödet kan behöva
ökas beroende på t ex personers aktivitet och avgivning av luftföroreningar från
byggnadsmaterial och inredning. Vi saknar dock även hänvisningen till den kommande
standarden FprEN 16798-1:2018 med tillhörande teknisk rapport FprCEN/TR 16798-
2:2016 som har beställts av EU-kommissionen som kriterier för inomhusmiljön 1
tillämpningen av Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD).

Arbetsplatser i Sverige är normalt byggda med material som gör dem till Low polluting
eller Non lott’-polluting. se standardens definition PtA nedan. Vidare bör man utesluta
kategori IV. eftersom den är avsedd för lokaler där människor bara vistas tillfälligt, se
rapportens tabell 3. Standardens tabell B.7 anger sedan vilka arcatlöden man bör kräva,
se gulmarkering i tabell B.7 nedan.

A.4 How to define low and ray low polluting buildings:
The building is lott’ or very lott’ polluting jfthe majority ofthe interior materials are lott’
or very lott’ emitting. Lott’ and t’emy lott’ emitting materials are stomme, glass. ceramics
and non—treated metal, tt’hic’h are knott’n to show no emissions into indoor air, and
materials that shott’ lott’ or i’erv lott’ emissions tt’hen tested in a t’entilated test chamber
after 28 days hi line with international testing standarctv. e.g. EN 16516 or 150 16000-
3/150 16000-6./EN 150 16000-9/EN 150 16000-11, tvith the results ccdc,tlatedfor the
European Referenc’e Room as specijied in EN 16516.
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121 §
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Categoiy Very low polluting Low polluting Non low-polluting
building, LPB-1 building, LPB-2 building, LPB-3

l/(s i2) I/(s in2) l/(sni2)

1 0,5 1,0 2,0

11 0,35 0.7 1.4

III 0,2 0,4 0,8

IV 0,15 0.3 0,6

Category Level of Expianation
expectation

IEQ1 High Should be selectecl for
occupants with special needs
cliiIdren, elderly.
handicapped).

1EQ11 tsleditini The normal leve! used for
design and operation.

IEQin Moderate Will still pi’ovide an
acceptable envii’onment.
Sonie risk of reduced
performance of the occupants.

lEQiv Low Should onl’ be used for a
short time of the year or in
spaces with very short time of
occupancy.

Andra och tredje meningarna i rådet till 121 § kan felaktigt tolkas som att lösningen
roterande ärmeväx1are ej uppfyller kravet: Arerluftsföriiig ska normalt kuima stängas
(0 helt.

121 § Allmänna råd

Svensk Ventilations förslag till alternativ rådstext:

A/lniä,ina i’äd: Vid projektering bör det undersökas om återluftsföring är lämplig med

tanke på luftkvaliteten. Oavsiktlig återluftsföring, exempelvis den soni kan ske i
roterande värmeväxlare, bör minimeras genom att utforma ventilationssysternet
med tryckförhållanden som niotverkar att luftkvaliteten 1 vistelsezonen försämras.

Svensk Ventilation

Postadress

Box 17153
104 62 Stockholm
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FprEN 16798-1:20 18 (E)

Table B.7 — Design ventilation rates for diluting emissions from different type of buildings

FprCEN/TR 167982:2016 (9

Table 3 — Categoiies of indoor environmental quality
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Termiskt klimat

132’ All iänna råd

Svensk Ventilation önskar att ordet biir byts ut till ska. 1 alla diskussioner som bygg—
och installationsbranschen har haft med kommittén för modernare byggreglcr gällande
allmänna råd så har problematiken mcd bör tagits upp. 1 detta fall ser vi inga
svårigheter att använda ordet ska. För om klimatet avviker varaktigt så ska en
undersökning göras. Med ordet bör tolkar branschen att det Inget man riktigt behöver
bry sig om.

Svensk Ventilations förslag:

132 Allmänna rd

Exempel på hur lämpligt klimat kan bedömas finns i standarden SS—EN 7730:2006. Om
lufttemperaturen, vid lätt och stillasittande arbete, varaktigt avviker från 20—24 ‘C
vintertid, och 20—26 °C sommartid, ska det termiska klimatet undersökas närmare.

Konsekvensutredni ngen

1. Sammanfattning

Den femte punktsatsen i konsekvensutredningens sammanfattning är
missvisande. Koldioxidhalten finns ju fortfarande med som krav 118 §. Om
denna sats finns kvar när den nya föresksiften publiceras finns det en risk att
branschfolk tror att koldioxidhalten är helt borttagen. Vi föreslår följande text:
“Införande av krav på uteluftflöde, dar koldioxidhalten anges som indikator.’

Övrigt

Myncligheten föreslår att kravet på värmeinstallationer (nuvarande 30 §) tas bort. Här är
det viktigt att myndighetens kommande vägleciningar klargör behovet av
värmei n stall ati oner.

Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till:
Erik Osterlund, e-post erik.osterlund @svenskventilation.se, tel. 08-762 75 56

Britta Permats
VD
Svensk Ventilation
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