
Datum: 2012-08-17, 2012-08-22, 2012-08-22, 2012-08-29
Företag/organisation: Svensk Ventilation
Kontaktperson: Erik Österlund, tel 08-7627556
E-postadress: erik.osterlund@svenskventilation.se

Fyll först i kontaktuppgifterna ovan.
Gör så här när du fyller i svar och kommentarer:
1. Ange den kod för vilken du kommenterar texten.
2. Skriv dina kommentarer i en och samma cell ("ruta") till höger om koden.

3. När du har sparat filen och den är klar skicka den på e-post till: remissAMAvvs@byggtjanst.se
4. Vi vill ha ditt svar senast 2012-08-10.

Kod Svar / kommentar AMA VVS & Kyl 12
5 Sid 3, AFS 2003:03 Arbete i explosionsfarlig miljö - felstavat Åtgärdas.

57/AMA Energieffektivitet - beräknad specifik fläkteffekt SFPe. 
SFPe är visserligen relevant, men svår att utvärdera i praktiken. Oftast hänvisar man till SFPv. 
Kunskaperna är dåliga om skillnaderna mellan SFPe och SFPv. Svensk Ventilation ställer 
gärna upp och bereder denna fråga vidare.

Införs eftersom SFPv är anpassad för 
validering.

81/RA I luftbehandlingsentreprenaden ingår: 
 - fläktar, motorer och frekvensomformare
 - brandspjäll med ställdon
 - montagesats för spjällställdon
 - styrutrustning för ventilationsaggregat (givrae, styrfunktionsenhet, ställdon, styr- och 
logikenheter, kablar och kanalisation inom aggregat, apparatutrymme med säkringar, reläer 
etc.)

Följande text införs: I 
luftbehandlingsentreprenaden ingår
- fläktar med motorer och 
frekvensomformare 
- brandspjäll med ställdon 
- motorhyllor och länkarmar för spjäll 
- montering av givare i kanaler 
- monteringssats för spjällställdon 
- styrutrustning för 
ventilationsaggregat.
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Information om uppgiftslämnare
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Q/AMA Täthetskrav för kanalsystem 
Kanalsystem skall uppfylla kraven enligt SS-EN 12237:?? För cirkulära system och SS-EN 
1507:??? för rektangulära system.
Kanalsystem ska monteras så att minst täthetsklass C uppfylls
Beräkning av omslutningsarea skall ske enligt SS-EN 14239:2004.

Följande text införs: Kanalsystem ska 
uppfylla föreskriven täthetsklass enligt 
kraven i figur AMA Q/1, baserat på SS-
EN 12237 för cirkulära kanaler och SS-
EN 1507:2006 för rektangulära 
kanaler.

Kanalsystem ska utföras och fogas så 
att lägst täthetsklass C uppfylls.

Q Det finns 2 rubriker med "Metalliserad stålplåt" under "MATERIAL- OCH VARUKRARV", dessa 
bör föras samman till ett.

Åtgärdas.

Q/1 Figur AMA Diagramet bör harmoniseras mot standarderna SS-EN 12237 och SS-EN 1507 vad det gäller 
systemtrycken.

Diagrammet överensstämmer med 
standarderna. Ingen åtgärd.

QAB/AMA
Man bör skilja på de krav som ställs på renhetsklassade aggregat enligt standard och vad som 
är rimligt att kräva av ett normalt aggregat. 

Följande text införs under Q: Föreskriven 
renhetsklass ska uppfylla  kraven i SS-EN 
15780:2011.

QAB/RA Krav på u-värde för aggrgathöljet utgår.  Detta bör hanteras enligt standard för T- och TB-
värden som bla. används av Eurovent. 

Angesatsen ändras till: krav på U-värde 
för aggregathöljet alternativt T- och TB-
klass enligt SS-EN 1886.

QE 4,5 mm/s är en vibrationshastighet som återfinns i standards, 4 mm/s är inget standardvärde. 
För kammarfläktar är 4,5 mm/s ett  lämpligt värde medan det är mycket utmanande för en stor 
remdriven radialfläkt, där är lämpligt gränsvärde 7,1 mm/s.  Detta avser normalinstalltioner, vid 
krav på extra låga vibrationshastigheter kan det uppnås med extra balansering.

Ingen ändring i förhållande till VVS & Kyl 
09.

QE Förslag på 96% isoleringsgrad olämpligt. Dagens text föreskriver att den del av 
restobalanskrafterna som överförs till underlaget får vara högst 2% av fläktens roterande 
massa. Detta är lätt att beräkna och är nödvändig information för att byggnadsstatikern skall 
kunna göra sitt jobb på ett bra sätt.

Ingen ändring i förhållande till VVS & Kyl 
09.

QE/RA Under rubriken "Flöde" hänvisar man till "figur RA Q/1" någon sådan figur hittar inte jag. Det 
skall vara "Figur AMA Q/1".

Det stämmer. Ändras.

QEA.1/RA Avsnittet avser resulterande ljud från mer än en takfläkt som får vara högst 40 dB(A) vid 
byggnadens fasad. Bör preciseras, avses ljudnivå från endast nya takfläktar eller nya + 
befintliga fläktar, avses andra ljudkällor än fläktar, skall hänsyn tas till ljud från omgivande 
fastigheter?

Följande text införs: När det finns risk 
för att flera takfläktar är i drift samtidigt 
i närheten av bostäder eller annan 
känslig miljö, ska den sammanlagda 
ljudnivån från samtliga ljudkällor 
uppgå till högst 40 dB(A) vid 
bostadens fasad.



QEA.1/AMA Kravet att kanalen skall vara åtkomlig utan verktyg ska tas bort. Det blir svårt att kombinera 
detta krav med maskindirektivets krav på att man måste använda verktyg för att komma åt 
roterande delar.

Stryks. (Test utgår helt då CE-
märkning är tillräcklig.)

QFB/RA Ange tryckförhållande mellan tilluft efter rotor och frånluft före rotor för att undvika överföring av 
frånluft till tilluft samt erfoderlig strypning för att åstakomma detta.

Följande text införs under QFB/AMA, 
Uppgifter att redovisa: - 
renblåsningsflöde i roterande 
värmeväxlare.

QFB.1/AMA "Läckluftflöde mellan till- och frånluft i värmeåtervinnare får inte överskrida 5 % av största 
dimensionerande flöde med stängd renblåsningssektor. Mätning skall utföras vid 400 Pa 
differenstryck." 
Läckage runt en roterande värmeväxlare är proportiella mot rotorns diameter och flödet genom 
värmeväxlaren är proportionellt mot kvadraten på rotordiametern. Detta gör kravet orimligt att 
uppfylla vid mindre rotorer. Differenstrycket vid mätning kan dessutom anses orimligt högt 
gentemot de tryck som råder vid normal installation där differenstrycket mellan till- och 
frånluftssidan är balanserade för att undvika överföring av frånluft.

Följande text införs: Läckluftsflöde mellan 
till- och frånluft i värmeåtervinnare vid 
stängd renblåsningssektor ska framgå av 
tillverkarens medföljande dokumentation. 
Mätning ska utföras vid 400 Pa 
differenstryck.

Läckluftflödet mellan till- och frånluft ska 
redovisas. Läckluftsflödet ska innefatta 
renblåsningsflöde och ofrivilligt läckage.

QFB.2/AMA Internt läckluftsflöde i värmeåtervinnare får inte överskrida 3 % av dimensionerande tilluftsflöde 
vid 400 Pa provtryck. Avses VVX eller VVX monterad i aggregat?

Både VVX och VVX monterad i 
aggregat avses. Ingen åtgärd.

QGB Figur RA QGB/1 F5 och F6 skall vara M5 och M6. Införs.
QGB Tabell QGB/1 Filterklasserna F5-F6 skall vara M5-M6 enligt EN 779:2012. Det är också helt fel tabell som 

använts. Det saknas värden för Minimum Efficiency på F7-F9. Se rätt tabell i flik "EN 
779_2012_Table 1". Införs.

QGB Tabell QGB/1 Ta bort avsvärtningsgrad från tabellen då dett ej mäts för filter längre Åtgärdas.
QGB Tabell QGB/3 F5 och F6 skall vara M5 och M6. Infört.

QGB/1 Tabellen kompletteras med urladdat värde för filter klass F7= 35 %, F8=55 %, F9=70%. Ta bort 
kravet på avsvärtningsgrad > 20 % Detta mäts ej längre för filter. Åtgärdas.

QJB/AMA Tryckklasserna i "Tabell AMA QJB/1" bör integreras i "Figur AMA QJB/1" För mycket info i diagrammet leder till 
ökad otydlighet. Ingen åtgärd.

QJC/AMA Under QJC skrivs om typgodkända spjäll. För brandspjäll finns en harmoniserad 
produktstandard. Det kan inte kombineras med typgodkännande. Däremot uppfyller inte den 
europeiska standarden BBR och når inte upp till våra svenska krav. Därför kommer P-märkning 
ersätta typgodkännande för att bibehålla våra svenska säkerhetsnivåer. (tex första avsnittet 
under QJC i AMA.) Detta gäller inte tex självverkande backspjäll varpå AMA bör hänvisa till 
både typgodkännande och P-märkning under QJC.

Följande text införs under QJC/AMA, 
Uppgifter att redovisa: - gällande 
godkännandebevis med tillhörande 
handlingar om spjäll med 
godkännandebevis föreskrivits (till 
exempel P-märkning).



QJC.11 Spjället skall styras av föreskriven rökdetektor, som placeras och monteras enligt 
rökdetektortillverkarens dokumenterade anvisningar. 

Ändras.

QJC.2 Spjället skall styras av föreskriven rökdetektor, som placeras och monteras enligt 
rökdetektortillverkarens dokumenterade anvisningar. Ändras.

QJD.1 Spjället skall styras av föreskriven rökdetektor, som placeras och monteras enligt 
rökdetektortillverkarens dokumenterade anvisningar. Ändras.

QL Under Q sägas att man skall uppnå täthetsklass C för ventilationssytem medan här sägs det att 
systemet skall anslutas så att föreskriven täthetsklass uppnås. Dessa texter bör synkas mot 
varandra.

Korrigering av text under Q: 
Kanalsystem ska utföras och fogas så 
att lägst täthetsklass C uppfylls.

Man kan inte kräva att alla kanaler skall tåla ett undertryck på 1000 Pa när standarderna säger 
750 Pa.

Kanal ska tåla ett övertryck av lägst 1 kPa 
och ett undertryck av lägst 750 Pa.

Även in- och ut- buktningen bör följa standarderna för respektive kanalfom. SS-EN 1507 för 
rektangulärt och SS-EN 12237 för cirkulärt.

Cirkulär kanal ska vara utförd enligt SS-
EN 12237 och rektangulär kanal enligt SS-
EN 1507:2006.

QL/1 Tabell RA Denna bör följa prEN 15780:2008.
Det bör även framgå när man skall använda de olika nivåerna, detta står också att läsa i prEN 
15780:2008

Korrigering av text under QL i RA: Ange 
krav på förslutning av kanaler i klartext 
enligt alternativ i tabell RA QL/1 alternativt 
enligt SS-EN 15780:2011.

QLB.1 "Metallkanaler och kanaldetaljer med cirkulärt…." denna text finn med 2 ggr. Dels i början och 
dels en bit ner.

Åtgärdas.

QE Byt ordet mätfel mot mätosäkerhet. Ändras.
QE Man borde ange konfidensnivå. (95% konfidensnivå.) Och hänvisa till YTC 1 eftersom 

mätmetodens och avläsningens mätosäkerhet borde kvantifieras.Byt ordet noggrannhet mot 
Mätanordningens mätosäkerhet ska vara xxx % med 95% konfidens.

Fläkt ska ha kapacitet för angivet 
luftflöde inklusive tillåtet läckluftsflöde.

QJJ Byt ordet metodfel mot metodosäkerhet. Ändras.



QM Det verkar som skyltkravet är dubellt i QM: För kontrollventiler kan det verka lite orealistiskt att 
märka. När en kontrollventil justerats in så måste läget också anges för att en viss k-faktor ska 
gälla. Att märka varje kontrollventil med läge är bättre än att ange k-faktorn eftersom många 
boende skruvar på sina ventiler i badrummet etc… Det viktigaste är att ange ventiltyp och 
tillverkare.

Kravet gäller inför val och inköp av 
don från tillverkare. Det gäller alltså 
inte injusteraren. Tillägget i AMA gäller  
k-faktor eller  diagram med samband 
flöde–tryckfall.

QE Jag hittar vid sökning 2000Pa endast på 1 ställe i dokumentet. Samma ändring står att den är 
gjord 2 ggr. 500Pa till 2000Pa.

Ändras under QFB/AMA

QGB Hela tabell QGB/1 bör bytas ut till bifogade tabell enligt EN 779:2012. Missade att ändra från F5 
till M5 och F6 till M6 i tabell QGB/3,

Åtgärdas.

QLB.1/AMA Ta bort kravet på att använda blindnit inom ett avstånd på cirka 1 m från don samt rens- och 
inspektionsluckor i kanal.

Text om detta utgår.
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