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Svensk Ventilations synpunkter på arbetsmaterialet inför BBR
2013.

Allmänt
Svensk Ventilation har tillsammans med Boverket, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen den 27 mars diskuterat och
gatt igenom vissa delar. Ett antal synpunkter framfördes även muntligt under Boverkets Byggrad den 28 mars. För oss
och för samhället som helhet är det viktig att vi gemensamt strävar efter att uppfylla våra av riksdagens antagna
miljökvalitetsmål samt energimalen 2020 och 2050. Förutom malet att fa ner energianvändningen så måste ocksa
regeringen, riskdagen, departement, myndigheter och branschen stärka sina arbetsinsatser för att nå målet som finns
beskrivet i “God bebyggd miljö och delmal 7”. Ett steg rätt riktning vore att det t.ex.Jj~_e får byggas nya
flerbostadshus med frånluftssystem (F-system) utan att det maste installeras FTX-system. Speciellt när vi vet vilka
mal vi har när det gäller minskad energianvändning och bra inomhusklimat.

Synpunkter

1. Inledning

1:4 Byggprodukter med bedömda egenskaper

Vi samtycker med den föreslagna texten. Det är bra att typgodkännandet fortfarande finns med.

6. Hygien, hälsa och miljö

6:21 Allmänt

Nuvarande text i arbetsmaterialet

“Byggnader och deras installationer ska utformas sa att de kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet

Förslag till förändrad text

“Byggnader och deras installationer ska utformas sa att de ger förutsättningar för en god luftkvalitet

Motivering

Med formuleringen “kan ge” finns risken att kravet blir fakultativt och upp till byggherren att bestämma om god
luftkvalitet ska finnas i byggnaden.

Svensk Ventilation AB

Postadress Besöks- Leveransadress Telefon E-post Org nr
Box 47103 Årstaängsvägen 19 B 08-762 73 60 info(~svenskventi1ation.se 556393-0956
S-100 74 Stockholm S-117 43 Stockholm Fax Hemsida F-skattebevis

08-668 11 80 www.svenskventilation.se



2 (4)

6:22 Egenskaper hos luft som tillförs rum

Synpunkterna diskuterades och framfördes på Boverkets Byggrad den 28 mars.

6:23 Radon i inomhusluften

Vi samtycker med den föreslagna texten.

6:25 Ventilation

Nuvarande text i arbetsmaterialet

“Ventilationssystem ska utformas så att erforderligt uteluftsflöde K~n tillföras byggnaden’.

Förslag till förändrad text

“Ventilationssystem ska utformas sa att erforderligt uteluftsflöde tillförs byggnaden”.

Motivering

Idag maste vi bygga välisolerade och täta byggnader för att klara nuvarande och kommande energikrav. Täta
byggnader kräver god ventilation för att garantera ett hälsosamt inneklimat - då räcker inte formuleringen “kan
tillföras”.

Vi tycker det är bra att man förtydligar och paminner i radstexten att “Krav på funktionskontroll av ventilationssystem
finns i PBF, 5 kap.

6:251 Ventilationsfiöde

Svensk Ventilation har tidigare papekat och lämnat synpunkter daterade 2011-01-31 i samband med “Boverkets
Andringsregler, 6:9241”. Vi är oroliga och befarar att det lägsta uteluftsflödet motsvarande 0,35 lis m2 i bostäder,
kombinerat med bland annat den framtida minskade ofrivilliga ventilationen och tendensen i samhället att fler
människor i vissa storstadsomraden bor trangbodda, kan leda till ett försämrat inomhusklimat. Man bör även ta
hänsyn till alla med astma och allergi (Allergiutredningen SOU 1989:76). Detta tillsammans med att ventilationsfiöden
för bostäder redan idag är i underkant med avseende på fuktbelastning och emissioner så anser vi att man bör höja
det lägsta uteluftsflödet för bostäder. Forskningen inom området måste ocksa intensifieras.

Nuvarande text i arbetsmaterialet

“Rum ska ha kontinuerlig luftväxling när de används

Förslag till förändrad text

“Rum ska ha kontinuerlig luftväxling”.

Motivering

Det kan strida mot formuleringen längre ned som kräver kontinuerlig luftväxling hela tiden.

1 övrigt samtycker vi med den föreslagna texten.
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6:252 Luftdistribution

6:252 1 Tilluft

Här skulle texten behöva förtydligas sa att tilluft verkligen tillförs rum för daglig samvaro samt sömn eller vila. Vid
franluftsventilation, där vädring sker i t.ex. sovrum med vädringslucka eller öppet fönster, sa upphör princip
luftväxlingen i de andra sovrummen (som har stängda vädringsluckor/fönster). Det kan medföra ett dåligt eller
obefintligt inneklimat i alla de sovrum utom det sovrummet som vädras. Svensk Ventilation har tidigare lämnat in en
skrivelse daterad 4 december 2009 som behandlar denna problemställning.

6:2522 Luftföring i rum

För att uppna sa att ventilationssystem utformas sa att hela vistelsezonen ventileras vid avsedda luftflöden bör man
förtydliga texten. Svensk Ventilation har tidigare lämnat in en skrivelse daterad 4 december 2009 som behandlar
denna problemställning.

6:2523 Överluft

Nuvarande text i arbetsmaterialet

‘Spridning av illaluktande eller ohälsosamma gaser eller partiklar från ett rum till ett annat ska begränsas. Avsiktlig
luftföring far endast anordnas fran rum med högre krav pa luftkvalitet till rum med samma eller lägre krav pa
luftkvalitet”

Förslag till förändrad text

“Spridning av illaluktande eller ohälsosamma gaser eller partiklar från ett rum till ett annat ska begränsas. Avsiktlig
luftföring far endast anordnas fran rum med högre krav pa luftkvalitet till rum rn~jägre krav på luftkvalitet”

Motivering

Se Arbetsmiljöverkets AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning, 23 §

“Överluft far endast föras till lokaler med lägre krav pa luftkvaliteten än i den lokal varifran luften tas”

6:2524 Frånluft

Förslag till förändrad text (Allmänt Rad)

komfortkriterier beaktas. Matos bör undvikas system som kan medföra risk för luktöverförning till tilluften.

En del av synpunkterna diskuterades och framfördes pa Boverkets Byggrad den 28 mars och pa mötet den 27 mars.
Det är viktigt att vara teknikneutral för vi vet att det ständigt sker en teknisk utveckling. När det gäller rotorer sa finns
det nya roterande värmeväxlare som används och klarar kriterierna för bland annat sjukhus i USA. Sadana rotorer
som det inte finns risk för luktöverföring är pa intagande även i Sverige. Luft fran kökskapa behöver inte alltid betyda
att det är frånluft fran matlagning. Det skulle även kunna vara ett system med ett grundflöde genom kökskapa och när
man lagar mat trycker man pa forcering och frånluften gar via en bypass förbi värmeväxlaren.

6:253 Vädring

För att säkerställa flödet i övriga rummen sa har Svensk Ventilation tidigare lämnat in ett textförslag daterad 4
december 2009. Texttillägget är “Ventilationen ska dock utformas så att flödet i övriga rummen säkerställs”.
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9 Energihushållning

9:6 Effektiv elanvändning

Pa möte med Boverket den 27 mars informerade vi att det idag finns produkter som medger ytterligare sänkning av
SFP och SFPv värden. T.ex. har motortekniken med EC motorer och PM motorer utvecklats. För att driva pa
utvecklingen av effektiva komponenter och system föreslar Svensk Ventilation och dess medlemsföretag att det är
rimligt att skärpa radets rekommenderade maximala specifika fläkteffekter (SFP och SFPv) för nybyggnation. Det är
viktigt att det är skillnad mellan 9:6 och 9:95 (9:95, ska inte SFP/SFPv värdena sänkas). lyall remissvar om
revidering av avsnitt 9 Energihushallning Boverkets Byggregler samt avsnitt 9 Boverkets Andringsregler daterat 2011-
01-14 papekade vi betydelsen av att sänka SFP/SFPv värden för 9:6. Därför är detta ett mycket bra tillfälle när man
nu har pabörjat arbetet med BBR 2013.

Fran- och tilluft med värmeatervinning: 1,8 kW/(m3/s)
Fran- och tilluft utan värmeatervinning: 1,3 kW/(m3/s)
Frånluft med atervinning: 0,9 kW/(m3/s)
Frånluft: 0,4 kW/(m3/s)

Danmark:
For nuv~rende er de g~ldende krav tu SEL som følger — ( Bygningsreglementet 2010, kapitel
8.3stk 9) — der anfører at for konstant Iuftm~ngde — må elforbruget ikke overstige 1800 J/m3
udeluft der indtages

Det allra bästa är om var “Arbetsgrupp BBR, lagar och remisser” kunde träffa Boverket för att bland annat diskutera
skillnader CAV-, VAV- anläggningar och osv. Det finns mycket inom omradet som skulle kunna paskynda
minkningen av energianvändningen.

Fragor med anledning av dessa synpunkter besvaras av:
Britta Permats, Svensk Ventilation, tfn 08-762 75 53 eller e-post britta.permats@svenskventilation.se
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