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Ett sundare boende och bättre hälsa
20/11-15, Bostadsrättsmässa

Bakgrund
Boverket i samarbete med referensgrupp 
för bättre inomhusklimat:

• FSB (Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer)
• FunkiS (Funktionskontrollanterna i Sverige)
• RSVR (Riksförbundet Sveriges 

Ventilationsrengörare)
• Entreprenörföretagen
• Svensk Ventilation 
• VVS- Företagen



Lagar som styr inomhusklimat i bostad
Bostadsrättslagen

7 kap. Bostadsrättshavarens rättigheter 
och skyldigheter.

https://lagen.nu/1991:614

https://lagen.nu/1991:614


Lagar som styr inomhusklimat i bostad
Miljölagen och Folkhälsomyndighetens regler

Verksamhetsutövarens ansvar för att motverka 
och för att förebygga olägenheter mot 
människors hälsa:
Skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, 
luftföroreningar, m.m. enligt en medicinsk eller 
hygienisk bedömning.

Byggnader som omfattas av miljöbalkens 
regler: skolor, förskolor, vårdinrättningar och 
bostadshus.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens operativ 
tillsyn:
• Föreläggande om åtgärder;
• Förbjuda verksamheten?



Lagar som styr inomhusklimat i bostad
Plan- och bygglagen och OVK-regler

Bakgrund till obligatorisk ventilationskontroll, 
OVK

Ägarens skyldigheter

Tillsyn- och kontrollmyndighet

Vägledning och rådgivning

http://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-
inomhusmiljo/ventilation/

http://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/


Lagar som styr inomhusklimat i bostad
Plan- och bygglagen och OVK-regler, forts.

Regler enligt plan- och byggförordning 
(2011:338), PBF, 5 kap 1-7§§ och
Boverkets BFS (2011:16) 



Lagar som styr inomhusklimat i bostad
Sammanfattning

Bostadens ägare

Kontrollant

OVK-handläggare



Varför passar inte alla åtgärder samma 
fastighet?

Bostadsrättsmässan 2015-11-20



ñ
Roland Jonsson Birgitta Govén
HSB Riksförbund EnergiRådgivarna

Vi är…



ñ
ôTa bort fukt
ôTa bort lukt
ôTa bort gaser                  

ôOch även oönskade partiklar

Varför behöver vi luft?



ñ
Luftomsättning
0,5 oms/timme

eller…

luften ska bytas ut varannan timme
(riktvärde för bostäder)

Och därför pratar vi om...



ñ
Naturlig ventilation



ñ
Från Torp Till Miljonprogram

Från S till F



ñ
ôSjälvdrag fungerar inte alltid bra! 

(Sommartid)
ôÄndrade förutsättningar (nya material, 

ändrat beteende)
ôHjälp till så att luften kommer in – fixa draget
ôMan vet inte alltid var luften kommer in, den 

tar den lättaste vägen

Från S till F 



ñ
Från F till FT

v



ñ
ôVi värmer Tilluften vid behov
ôMindre risk för strumpeffekten
ôBalanserad ventilation – harmoni
ôLite mer F än T – varför det?

Från F till FT



ñ
X



ñ
ô Sluta elda för kråkorna
ôÅtervinn värmen – smart – spara energi, miljö och 

pengar
ô En frånluftvärmepump, FX, är en möjlig väg att 

återvinna energi ur den varma frånluften
ô FTX är bra – balanserad ventilation
ôKan uppfattas som dyrt – men ger ett bra 

inomhusklimat till en låg kostnad
ô Från F till FTX - krävs lite kreativitet när det gäller 

installationen 

X



ñ
HSB FTX



ñ
ôAlla system är inte lönsamma överallt!
ôHur tar luften sig fram?
ôFinns det plats att dra fler kanaler –

möjlighet att installera FTX?

Alla system passar inte överallt



ñ
Njae…   helst inte…

Får jag göra som jag vill?

• Täpp inte för luftintagen –
strumpeffekten

• Installera inte egna fläktar för att 
förbättra i just din lägenhet

• Kolfilterfläktar – en fettfälla!



ñ
ô Styr flödet – luft där det verkligen behövs!
ô Byt filtren två gånger per år – välj bra filter!
ô Energisnåla fläktar
ôGör en enkät bland de boende för att undersöka vad 

de tycker om luften
ôAllt hänger ihop – är det för varmt kan det uppfattas 

som att det är dålig luft – se över helheten
ôMånga åtgärder påverkar ventilationen – exempelvis 

säkerhetsdörrar 
ô Balansera in systemet

Energispartips!



ñ
Bra och energieffektiv ventilation leder 

både till bra inomhusklimat och 
minskade kostnader!

Vem har råd att låta bli?!

Dumt att låta bli!



ñ
Frågor



Luftkvalitet, hälsa och komfort

Conny Wennerström





Utomhusluft
– Vi har kunnat se oväntat starka 
samband, säger Bertil Forsberg, 
professor i miljömedicin, som lett 
studien.

– Vi har sett en cirka 40 procent högre 
risk att utveckla alzheimer eller 
vaskulär demens för den fjärdedel av 
deltagarna som haft högst avgashalter 
vid bostaden jämfört med den 
fjärdedelen som haft lägst

– Vi vet att mycket små partiklar kan ta 
sig via luktnerven till i hjärnan och 
orsaka en direkt skada.



Är luften ren om gränsvärden 
uppfylls?

• Det tycks finnas ett linjärt samband mellan halten av föroreningar och 
partiklar och hälsorisken (Göran Pershagen, professor vid institutet för 
miljömedicin)

• Risken för att drabbas av lungcancer kvarstår även om partikelhalten i 
luften vi andas understiger de gränsvärden som EU satt upp (Pershagen)

• Det är de länder som har svårast att sänka gränsvärdena som styr var 
nivåerna ska sättas. Jag tycker att de hamnat för högt (Pershagen)

• Gällande gränsvärden verkar inte helt skydda barn från negativa effekter 
av luftföroreningar (Pershagen)

• Vi experter har länge förespråkat betydligt lägre gränsvärden för 
småpartiklar i luften än dem som EU antagit.…risken för lungcancer 
började stiga redan vid halter långt under dessa nivåer (Bertil Forsberg, 
Umeå universitet)



Hur farligt är det?
• Partiklar

– Hjärt-kärlsjukdom
– Lungsjukdomar, KOL
– Astma
– Ökad risk för dödlighet i hjärt- och lungsjukdomar 

och cancer 
• Kvävedioxid

– Ökade besvär - luftvägssjukdomar och astma
– Lungfunktionsnedsättning
– Nedsatt infektionsförsvar.
– Cancer?

• Ozon
– Astmabesvär, slemhinneirritation, ögonirritation, 

huvudvärk 
• Bensen & PAH

– Cancer

Källa: Luften i Stockholm. Årsrapport 2014. SLB rapport 
2:2015.



Varifrån kommer partiklarna?
Två stora källor: NATUREN och MÄNNISKOR 

Naturen
• Sand och jord
• Havsskum
• Växtligheten
• Vulkanutbrott
• Skogsbränder

Mänsklig aktivitet
• Förbränning, uppvärmning
• Transporter; fordon, sjöfart, flyg
• Industriella utsläpp



Varifrån kommer gaser och ångor?
Kvävedioxid
– Vägtrafik och arbetsmaskiner
– Energiproduktion och sjöfart

Ozon
– Biltrafik + solljus

Bensen & PAH
– Bensinfordon, vedeldning & dieselfordon



Vad skall vi tänka på hemma ?



Norsk utredning om ljus



© CAMFIL FARR 10



Vad finns i luften där du bor?



Project
The ability of particle and molecular air filter media to remove fine particles, genotoxic (carcinogenic) 
compounds and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from outdoor air.

§ Genotoxic  measurements using AMES test
Ulf Rannug, Professor at the Department of Genetics, Microbiology and Toxicology

§ PAH measurements
Roger Westerholm, Associate Professor at the Department of Analytical Chemistry 

§ Filter efficiency and Electron Microscope (SEM test) 
Camfil

Vi har gjort mätningar på Hornsgatan

Example of discoloration of HEPA media 
Without air filter and after F7 media



Ventilation FTX nödvändig !
Filterklass F7   >50% avskiljning 0,4 µm

• Kan inte stoppa helt antalet småpartiklar som finns utomhus
• Skapar nya situationer för ventilationsaggregat och rening
• Mer molekulärrening behövs
• En väl fungerande ventilationsteknisk lösning är nödvändig



Slutsats

• Vi kan leva tryggt med låga partikelnivåer samt emissioner inomhus genom
att ventilera på rätt sätt samt filtrera

• Vi har teknik idag som ger mycket ren luft, oftast bättre till våra datorer ,
deras serverrum än till oss människor själva!

• Vi måste lära oss mer om den komplexa miljö som innemiljön är!
• Vi måste börja skapa regler för inomhusmiljön!
• Vi måste ta beslut om vår framtid!



Tack för er uppmärksamhet!

FTX



Gröna lån



2



De största svenska bankerna har gjort flera förbättringar av sina 
riktlinjer inom hållbarhet. Trots det finns fortfarande stora brister, 
särskilt inom klimat och miljö.

3



SBAB erbjuder Gröna lån 
för ett hållbart boende
• Det Gröna lånet erbjuds för investeringar i energieffektiviserande 

och/eller miljöförbättrande åtgärder. 
• Befintliga kunder med lån över 10 mnkr erbjuds lånet.
• Vi erbjuder räntebindning upp till fem år. 
• Lånet ska ha en 10-årig amorteringsplan. 
• Exempel: Ränta 2 års bundet lån, fn 0,80% (151025)
• För investeringar över 5 mnkr sker individuell bedömning avseende 

villkor och erbjudande.

4



Energieffektiviserande åtgärder kan omfatta

• tilläggsisolering av tak eller fasader
• fönsterbyte
• ventilation med energiåtervinning
• byte av värmekälla
• byte av allmänbelysning till LED och 

tidsstyrning
• individuell mätningsutrustning av el eller 

vatten

5



Miljöförbättrande åtgärder kan omfatta

• uppgradering till nybyggnadsnorm av ventilation
• utbyte av giftigt material (PCB, asbest)
• byte av tvättstugeutrustning till bättre energiklass

6



Vad är lönsamt?

Mari-Louise Persson
BRF-mässan 2015



Upplägg

 Lönsamhet och miljö

 Lönsamhet och livscykelkostnader

 Lönsamhet och ekonomisk stabilitet

 Politiken och hållbarhetslån

2



EUs energimål påverkar oss alla.

2020
Minska energikonsumtionen med 20 % genom bättre 
energieffektivitet. Minska utsläppen av växthusgaser 
med 20% (40%), få 20% (50%) av all energi från 
förnybara energikällor. (Sveriges mål inom parantes 
jämfört med EU).

80-95% minskning av utsläppen jämfört med 1990 
års nivåer till 2050.

2050
Källa: europa.eu

2030 40% minskning av utsläppen jämfört med 1990 års 
nivåer till 2030. 27% förnybart och 27-30% bättre 
energieffektivitet.



Med ventilation kommer god 
inomhusmiljö

Installera FTX-
aggregat

En åtgärd som kan ge besparingar på ca 30-50% av 
värmebehovet. Sedan finns det också en del andra 
fördelar bl.a. renare inomhusluft, jämnare klimat och 
mindre drag i lägenheterna.



Vissa åtgärder kanske inte ”betalar sig”  
inom rimlig tid men kan ändå vara 
lönsamma att investera i om man ser till 
energibehovet.
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Typexempel på hur man kan se 
på det på olika sätt.

 Fakta:

 Fläktbyte, 7 st takfläktar bytas mot nya 
energisnåla.

 Kostnad: ca 310000:-

 Besparing energikostnad: ca 25000:-/år

 Pay-off tid: 310000:-/25000:- = 12,4 år

 Avkastning 25000/310000 = 8%

 12,4 år kanske verkar var en lång tid men som 
man ser på nästa sida så ser man att man får 
162.787:- över som man kan använda och 
investera i andra åtgärder under fläktens 
beräknade livstid.6



Livscykelkostnader exempel

7

Investeringkalkyl Brf xxxxxxx,yyyy

Investering Fläkt byte FF1-7

Kostnad 310 000
Ränta 5%
Avskrivningstid, år 20
Reparation 1 500 år 11
Årlig intäkt 25 000
Inflation 2,5%

År Kapital Drift Kostnad Intäkt Netto
1 -23 691 -1500 -23 691 25 000 1 309
2 -23 691 -1545 -23 691 25 625 1 934
3 -23 691 -1591,35 -23 691 26 266 2 575
4 -23 691 -1639,0905 -23 691 26 922 3 232
5 -23 691 -1688,2632 -23 691 27 595 3 905
6 -23 691 -1738,9111 -23 691 28 285 4 595
7 -23 691 -1791,0784 -23 691 28 992 5 302
8 -23 691 -1844,8108 -23 691 29 717 6 026
9 -23 691 -1900,1551 -23 691 30 460 6 769
10 -23 691 -1957,1598 -23 691 31 222 7 531
11 -23 691 -2 016 -25 707 32 002 6 296
12 -23 691 -23 691 32 802 9 111
13 -23 691 -23 691 33 622 9 932
14 -23 691 -23 691 34 463 10 772
15 -23 691 -23 691 35 324 11 634
16 -23 691 -23 691 36 207 12 517
17 -23 691 -23 691 37 113 13 422
18 -23 691 -23 691 38 040 14 350
19 -23 691 -23 691 38 991 15 301
20 -23 691 -23 691 39 966 16 276

Summa kr 162 787
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Typexempel på hur man kan se 
på det på olika sätt.

 Fakta:

 1 st Låghus.

 Uppvärmd area: 1730 kvm

 Uppvärmning: Fjärrvärme

 Normalårskorrigerad förbrukning: 262 MWh/år

 Ventilation: F-System

 Uppdraget:

Hitta en lösning som minskar 
energiförbrukningen för föreningen.

8



Nuvarande energifördelning.

9

Beräknat årligt energibehov
Transmissionsförluster väggar 45 157 kWh

Transmissionsförluster tak 26 868 kWh

Transmissionsförluster golv 23 030 kWh
Transmissionsförluster fönster 25 235 kWh

Ventilationsförluster 146 702 kWh
Värmetillskott - 24 033 kWh
Summa 242 959 kWh

Tappvarmvatten 33 060 kWh

Summa värme-och 
tappvarmvattenbehov

276 019 kWh



Vad kostar energin om…

 1 år?

 5 år?

 10 år?

 30 år?

 Hur stor andel av ekonomin är 
energikostnader i föreningen?

10



Politik och hållbarhetslån

11

 Ett statligt hållbarhetslån drar fördel av statens 
låga upplåningskostnad och lånar ut pengar för 
upprustning och energieffektivisering av framför 
allt miljonprogrammet.

 En svensk version av de tyska 
energisparprogrammet med en bredare 
hållbarhetsprofil.

 Inriktning på hållbarhetslån

• Ekologisk hållbarhet: upprustning och 
energieffektivisering kopplas till uppsatta miljömål. 

• Socialt hållbarhet: social upprustning för tryggare och 
mer attraktiva bostadsområden samt ökad 
sysselsättning.



Tack för visat intresse

 Vill ni veta mera?

12
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