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Sveriges Byggindustrier ställer sig positiva till de regelförenklingar som föreslås och tillstyrker förslagen med nedan 

kommentarer. Vi understryker att de regelförenklingar som föreslås inte bara bör gälla student- och ungdomsbostäder utan 

samtliga mindre bostäder <35 m
2
. Byggande av bostäder åt unga och studenter är inte entydigt lika med byggande av 

ungdoms- och studentbostäder. Detta med anledning av att många unga och studenter idag även bor i andra boendeformer. 

Med hänvisning till det ursprungliga syftet bör de föreslagna regelförenklingarna därmed inte endast avse kategoribostäder. 

Här vill vi vidare hänvisa till Sveriges Byggindustriers yttrande över Boverkets förslag på regelförändringar för fler 

bostäder åt unga och studenter (S2013/8156/PBB), daterat den 11 september 2013. 

 

Med anledning av avsnitt 7. Bullerskydd hänvisar vi till vårt yttrande över remissen Samordnade bullerregler för att 

underlätta bostadsbyggandet (S2013/5977/PBB), daterat den 11 november 2013. 

 

När det gäller energikraven är det viktigt att ändringarna samordnas med Boverkets pågående regeringsuppdrag så att 

samtliga ändringar i avsnitt 9 Energihushållning görs samtidigt, dvs. den 1 januari 2015. 

  



 

Avsnitt 

(föreskrift F, 

allmänt råd AR)  

Konsekvens-

utredning (sida, 

stycke) 

Kommentar/Motivering Ert förslag till ändring 

3:2254  Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget 

att bostäder som är större än 55 m
2
 och som 

är avsedda för studenter och ungdomar inte 

behöver ha något sovrum med plats för 

parsäng, då detta i större utsträckning 

främjar möjligheten att bo ihop för personer 

som inte önskar dela sovrum samtidigt som 

det kan bidra till att utnyttja det befintliga 

bostadsbeståndet bättre.   

 

3:2263  Sveriges Byggindustrier tillstyrker förslaget 

att ändra föreskriften så att bostädernas rum 

för personhygien får flyttas till 

gemensamma utrymmen. Att fördela ett 

rum för personhygien per fyra enskilda 

bostäder innebär en lägre 

produktionskostnad per lägenhet.  

 

5:733 Byggnadshöjd 24m Det viktiga är att räddningstjänsten har 

tillgång till byggnaden.  

Ordet ”Byggnadshöjd” bör eventuellt bytas ut mot 

”Räddningstjänstens insatsväg”. 

 

 



 

6:622  Sveriges Byggindustrier avstyrker förslaget 

om utformning och isolering av 

tappkallvattensystem. 

 

Inkommande kallvatten kan variera från 4 -

16 °C under året. Skrivelsen ”Utformning 

och isolering av tappkallvattensystem så att 

temperaturen 23 °C inte överskrids inom 8 

timmar ”– bör begränsas till 

uppvärmningssäsongen eftersom 

inomhustemperaturen sommartid kan bli 

varmare än 23°C under längre tid än 8 

timmar vilket ingen isolering klarar av. 

Temperaturnivån är därför orealistisk. 

Sveriges Byggindustrier efterfrågar en mer 

genomgående analys.  

Utomhustemperaturen bör relateras till 

Socialstyrelsens anvisningar för bostäder. 

 

 

6:11  Sveriges Byggindustrier tillstyrker 

förslaget.  

 

Vi ser dock en risk att bortagandet av 

referenserna kan tolkas som att kravet i 6:11 

(F) har blivit mildare. Det vore önskvärt att 

det tydligt framgår att så inte är fallet. 

 

Sveriges Byggindustrier efterfrågar fortsatt 

forskning kring ämnet inomhusklimat. 

 



 

6:322  Sveriges Byggindustrier ifrågasätter om den 

förenklade metoden någonsin kan användas. 

Om inte så måste en simulering av dagsljus 

alltid genomföras.  

Behåll nuvarande råd och utför en översyn av 

bestämmelserna om dagsljus. 

9:12  Byggreglerna bör hänvisa till Sveby vad 

gäller definition av ”Normalt brukande”. 

Sveriges Byggindustrier föreslår att följande 

skrivning ingår i avsnittet: 

 

”Normalt brukande – Normalt brukande beskrivs i 

Sveby Brukarindata bostäder samt Brukarindata 

kontor.” 

9:2  Sveriges Byggindustrier avstyrker förslaget 

Tabell 9:2a om 100 kW/h. Med en 

hänvisning till normal 

varmvattenanvändning enligt Sveby kan 

energiprestandan 90 kWh/m
2
 gälla även för 

hus med smålägenheter. 

 

Sveby står för ”Standardisera och verifiera 

energiprestanda i byggnader” och är ett 

branschöverskridande program där flera 

olika företag samt branschorganisationerna 

Byggherrarna, Fastighetsägarna och 

Sveriges Byggindustrier medverkar.  

Sveriges Byggindustrier avstyrker förslaget Tabell 

9:2a om 100 kW/h. 

 

Vi anser att Boverket bör föra in en hänvisning till 

Sveby i byggreglerna på samma sätt som 

hänvisning görs till Svensk Standard (SIS). 

9:2  Sveriges Byggindustrier tillstyrker 

slopandet av kraven på maximal specifik 

energianvändning och eleffekt för småhus 

som är mindre än 50 m
2
 men ifrågasätter 

varför små bostadshus ska ha tuffare Um-

krav än större bostadshus. 

Um-kravet bör vara lika för alla typer av bostadshus. 

0,35W/m
2
 K är ett rimligt värde. 



 

9:2  Sveriges Byggindustrier tillstyrker 

förslagen att fler byggnadskategorier införs 

och att geografiska justeringsfaktorer 

ersätter nuvarande tre klimatzoner. Det är 

relevant att byggreglerna har en struktur 

som öppnar för olika energikrav för de olika 

byggnadskategorier som anges.  

 

När det gäller de nya geografiska 

justeringsfaktorerna så anser Sveriges 

Byggindustrier att ett sådant upplägg kan ge 

en mycket bättre anpassning till de lokala 

klimatförhållandena än dagens tre klimat-

zoner, förutsatt att faktorerna är de rätta.  

 

En och samma typ av byggnad kan då 

lättare uppföras på valfri plats i landet och 

ändå uppfylla energihushållningskraven, 

vilket förbättrar förutsättningarna för 

standardiserat byggande, t.ex. baserat på 

plattformar, och kan leda till minskade 

byggkostnader.  

 

Tappvarmvattenanvändningen påverkas 

endast marginellt av det lokala klimatet och 

fastighetselen påverkas inte alls. När det 

gäller justeringsfaktorerna bör de ta hänsyn 

till detta. Faktorn bör således inte vara 

direkt proportionell mot antalet graddagar 

eller liknande utan variera något mindre 

över landet. Sveriges Byggindustrier 

förutsätter att Boverket tagit hänsyn till 

detta i beräkningen av justeringsfaktorer. 

 

 



 

9:2  Sveriges Byggindustrier anser att de 

geografiska justeringsfaktorerna inte bör 

införas förrän den 1 januari 2015 då 

energikraven, enligt ett regeringsuppdrag 

till Boverket, ska skärpas. Det blir alltför 

rörigt att införa geografiska 

justeringsfaktorer den 1 juli 2014 och 

skärpa kraven 1 januari 2015. 

De geografiska justeringsfaktorerna bör införas 

tidigast den 1 januari 2015. 

9:2  När fler olika byggnadskategorier införs i 

BBR vill Sveriges Byggindustrier väcka 

frågan om energianvändningen för garage.  

I många fall utnyttjas ett garage av flera 

fastigheter, vilket vanligtvis redovisas i 

exploateringsavtalen. Trots det brukar den 

totala energianvändningen belastas en 

enskild fastighet. För hus med garage blir 

det därför svårare att uppfylla 

energianvändningskravet jämfört med hus 

utan garage. Därför kan det finnas skäl att 

redovisa energianvändning för garage 

separat. 

Sveriges Byggindustrier föreslår att Boverket 

utreder frågan om separat redovisning av 

energianvändning i garage inom ramen för sitt 

regeringsuppdrag att se över energikraven i BBR. 



 

 

9.4  Enligt Boverkets remiss så föreslås att kap 

9:4 ska utgå. Vi är tveksamma till detta 

eftersom det kan hämma byggnationen av 

mindre småhus (<100 m2) där det idag 

finns kostnadseffektiva småhuskoncept 

(utvecklade med tanke på förstagångs-

köpare med barn) med relativt låg 

energianvändning utvecklade baserat på 

denna bestämmelse. 

 

 

 

Om 9:4 utgår bör bestämmelsen som Boverket 

föreslår för småhus <50 m2 gälla för småhus < 100 

m
2
 med krav på Um om 0,35W/m

2
 K.  

 


