
Flyktingfö rlä ggning 

Ventilätiön 

Värfö r Exträ Nyhetsbrev? 

Det har under vintern och våren 
kommit in en hel del mejl och tele-
fonsamtal  som just handlar om hur 
man ska bedöma  olika byggnader 
som nu görs om till flyktingför-
läggningar. Tekniska Rådet  vill därför 
sända detta  Extra Nyhetsbrev för att 
sprida svaret på dessa frågor.  

Intressänt ätt vetä 

 http://www.boverket.se/
conten-
tassets/223380aa0a7540f9941
36add0e420bf7/forstudie-
ombyggnad-andra-andringar-
pbl-kunskapsbanken.pdf  

 http://www.boverket.se/
contentassets/
a9a584aa0e564c8998d079d752
f6b76d/konsekvensutredning-
bbr-22.pdf  

 http://www.boverket.se/
contentassets/
ce9dfc3ac-
c104a66b0bb6aca40e1050c/
bfs-2016-xx-ata-1.pdf  

BEDÖMNING AV FLYKTINGBOENDE 

Så här skriver Boverket i den konsekvensanalys man bifogar remissrundan som är ute i ärendet: 
 
Kap 3 Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, luft 
Förslag på föreskrifter (2 §) till avsnitt 6:21 i BBR 
Anpassningar och avsteg får inte göras på kraven på luftkvalitet. 
Motiv 
Då personbelastningen ofta är hög och personerna vistas i samma lokaler stora delar av dygnet finns 
ingen anledning att göra avsteg på kraven på god luftkvalitet. 
Konsekvenser 
Ordinarie krav på luftkvalitet gäller. Alternativa sätt att uppnå god luft-kvalitet genom ventilation kan 
dock användas då det inte finns några krav på energihushållning för tillfälliga anläggningsboenden. 
 
Tekniska Rådet anser att det betyder att du kan ösa på med luftomsättning utan att behöva tänka på 
energibiten, men värmen måste dock finnas. Fast det kan vara elvärme i tilluften i detta fall.  
 

Det kan ju förekomma såväl rökning som matlagning och större samlingar för olika aktiviteter såsom 
bön och undervisning, så det ställs nog högre krav på ventilationen än för vandrarhem. Det är natur-
ligtvis olika från objekt till objekt eftersom det är en kommunal angelägenhet.  
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Exträ Nyhetsbrev önsdägen den 13 äpril 2016 
Tekniskä Rä det 
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