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beslutade den 17 september 2019.
Boverket föreskriver med stöd av 10 kap. 3 och 4 §§ plan- och
byggförordningen (2011:338) i fråga om Boverkets byggregler (2011:6) –
föreskrifter och allmänna råd att avsnitten 3:144, 6:53, 6:5322, 6:7412; 6:743 och
7:12 ska ha följande lydelse.
3:1441 Hissar och andra lyftanordningar

Då hissar eller andra lyftanordningar krävs för att bostäder, arbetslokaler och
publika lokaler ska vara tillgängliga och användbara ska minst en av dem rymma
en person som använder rullstol och en medhjälpare.
En sådan hiss eller annan lyftanordning ska också utformas så att personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga självständigt kan använda den.
Hissar och andra lyftanordningar ska utformas så att personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga kan uppmärksamma när hisskorgen stannat för
av- och påstigning.
Transport med sjukbår i hiss ska kunna ordnas i bostadshus med fler än fyra
plan.
Ytterligare en personhiss ska finnas i byggnader som har fler än tio plan.
Allmänt råd
Vilka hissar och andra lyftanordningar som ska vara tillgängliga och användbara regleras i 3 kap. 4 och 18 §§, PBF.
Hissar som uppfyller kraven finns i SS-EN 81-70. Typ 2 (1,1 x
1,4 meter) och 5 (2,0 x 1,4 meter) i SS-EN 81-70 uppfyller kraven på
tillgängligt och användbart utrymme i hissen.
I SS-EN 81-70 finns även lämpliga manöver- och signalorgan, där
bilaga B bör användas för hissar i publika lokaler.
Ytterligare krav på hissar som används för transport av personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i Boverkets föreskrifter och
allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar,
H, bilaga 5:1, avsnitt 1.2 och 1.6.1.
Hissar som uppfyller kraven på utrymme med plats för sjukbår finns i
SS-EN 81-70 Typ 3 (1,1 x 2,1 meter).
Det finns även harmoniserade standarder för plattformshissar,
SS-EN 81-40 och SS-EN 81-41.

6:532 Fuktsäkerhet
Fukttillståndet i en byggnadsdel ska inte överskrida de högsta tillåtna fukttillstånden för de material och produkter som ingår i byggnadsdelen. Detta gäller inte
om det saknar betydelse för hygien och hälsa.
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Fukttillståndet ska bestämmas utifrån de fuktbelastningar som kan förväntas
påverka byggnaden under ogynnsamma förutsättningar.
Allmänt råd
I projekteringsskedet bör man genom en fuktsäkerhetsprojektering
kontrollera byggnadsdelarnas fukttillstånd samt verifiera byggnadens
fuktsäkerhet. Det kan göras på följande tre principiellt olika sätt som kan
kombineras
– kvantitativ bestämning,
– beprövad lösning,
– kvalitativ bedömning.
Gemensamt för de tre sätten är att fuktsäkerhetsarbetet bör genomföras
på ett systematiskt sätt genom hela byggprocessen.
Kvantitativ bestämning innebär att kontrollera byggnadsdelen med
beräkningar eller provningar. Beräkningar visar förväntade fuktfördelningar
och fukttillstånd i byggnadsdelen. Beräkningsresultatens rimlighet bör
bedömas. Provningar utförs genom mätningar och kontrollerade
observationer på material och produkter, byggnadsdelar eller byggnader.
Provresultaten visar exempelvis fuktfördelning, fukttillstånd och om vatten
på ett oförutsett vis kan tränga in i en byggnadsdel under de förutsättningar
som provningen genomförs. Hänsyn bör tas till provningsresultatens
mätosäkerhet.
Beprövad lösning innebär att kontrollera byggnadsdelen mot dokumenterad och verifierad erfarenhet från liknande byggnadsdelar med jämförbar
klimatpåverkan. En beprövad byggnadsdel bör vara kontrollerad och
dokumenterad under tillräckligt lång tid (normalt minst 10 år) och ha
fungerat utan problem. Ingående material och produkter bör under den tiden
inte ha åldrats på ett oförutsägbart sätt.
Kvalitativ bedömning innebär att kontrollera byggnadsdelen mot
tillämpbara anvisningar och utförandeexempel från branschanvisningar,
handböcker och provningsresultat. Dessa bör vara kontrollerade genom
kvantitativ bestämning eller utvärderade som beprövade lösningar.
I projekterandet och utförandet bör hänsyn tas till de kombinationer av
material, skarvar och anslutningsdetaljer som ingår i byggnaden. Detta för
att fukttillståndet i material och i materialgränser inte på ett oförutsägbart
sätt ska kunna överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet under så lång tid
att skador kan uppstå.
Det kan ibland ta lång tid för en byggnadsdel eller konstruktionsdetalj att
bli fuktig. Detta bör beaktas då man jämför det beräknade eller uppskattade
fukttillståndet med det högsta tillåtna fukttillståndet.
Vissa byggnadsdetaljer är placerade så att mikrobiell tillväxt normalt inte
kan påverka hygien och hälsa och de omfattas inte av kravet på högsta
tillåtna fukttillstånd. Exempel är väl ventilerade och dränerade
fasadbeklädnader och yttertaksbeläggningar, samt takutsprång och andra
detaljer utanför fasadlivet.
Exempel på fuktkällor som har betydelse för fukttillståndet i byggnadsdelarna är
– nederbörd,
– luftfukt, utomhus och inomhus,
– vatten i mark (vätskefas och ångfas) samt på mark,
– byggfukt,
– vatten från installationer m.m.,
– fukt i samband med rengöring.
Ytterligare uppgifter om fuktkällor finns i Svensk Byggtjänsts handbok
Fukthandbok – praktik och teori, utgåva 4, avsnitt 2.1.
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6:5322 Dränering

Allmänt råd
För byggnader som inte är utformade för att klara vattentryck bör dränerande skikt invid och under byggnader samt kring dräneringsledningar vara så
genomsläppliga att tillförda vattenmängder kan samlas upp och avledas till
dräneringsledningar eller motsvarande.
Vägledning om hur dränering kan utföras finns i Svensk Byggtjänsts
handbok Fukthandbok – praktik och teori, utgåva 4, avsnitt 4.1.1.4.
Beträffande installationer för dräneringsvatten, se även avsnitt 6:643.
6:74123 Rumsvärmare

Från byggnader med rumsvärmare får utsläppen av kolmonoxid (CO) vid
nominell effekt uppgå till högst de värden som anges i tabell 6:7412. Verkningsgraden vid nominell effekt får inte vara lägre än vad som anges i tabellen.
Tabell 6:7412

Högsta tillåtna värden för utsläpp av kolmonoxid (CO) samt nivåer
på lägst tillåtna verkningsgrad vid nominell effekt
CO
vol. % (max)
Värdena gäller för torr
gas vid 13 % O2

Verkningsgrad
% (min)

Braskaminer

0,12 vol.%

65 %

Pelletseldade kaminer

0,024 vol.%

79 %

Kökspannor

0,12 vol.%

65 %

Insatser

0,12 vol.%

65 %

Allmänt råd
Bestämning av utsläpp av CO från rumsvärmare samt av verkningsgraden
bör utföras enligt SS-EN 13240, SS-EN 14785, SS-EN 12809 och SS-EN
13229.
6:7434 Skorstenshöjd

Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att
erhålla god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i dess omgivning. Skorstenar ska också placeras så att rökgaser och
avgaser inte förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och
dylikt i byggnaden eller överförs till närliggande byggnader.
Allmänt råd
Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna
över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda
förhållanden föreligger. Vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till bl.a.
förhärskande vindriktning, brandfara vid fastbränsleeldning och risken för
gnistspridning.
Vid gaseldning med fläktförstärkt avgaskanal bör denna utformas med
minst de mått som anges i Energigas Sveriges energigasnormer, EGN 2011,
kapitel 7.8.5.4.
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Senaste lydelse BFS 2018:4. Ändringen innebär bl.a. att högsta tillåtna värden för
utsläpp av kolmonoxid (CO) m.m. för köksspisar i tabell 6:7412 tas bort.
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7:125 Definitioner
DnT

Ljudnivåskillnad, ett mått på en byggnads förmåga att isolera ett utrymme mot luftburet ljud från ett annat utrymme eller utifrån enligt
SS-EN ISO 140-4:1998. Standardiseras till 0,5 sek efterklangstid.

DnT,w,50

Vägd standardiserad ljudnivåskillnad med spektrumanpassningsterm
[dB], ett förkortat skrivsätt för DnT,w + C50-3150 enligt
SS-EN ISO 717-1:2013.

DnT,w,100

Vägd standardiserad ljudnivåskillnad [dB], ett förkortat skrivsätt för
DnT,w + C enligt SS-EN ISO 717-1:2013.

DnT,A,tr

Vägd standardiserad ljudnivåskillnad med spektrumanpassningsterm
för ljud från blandad gatutrafik och liknande [dB], ett förkortat skrivsätt
för Dls,2m,nT,w + Ctr enligt SS-EN ISO 140-5:1998 och
SS-EN ISO 717-1:2013.

L

Ljudtrycksnivå, eller förkortad ljudnivå, ett mått på buller i en byggnad.

LnT

Stegljudsnivå, ett mått på en byggnads förmåga att isolera ett utrymme mot stomburet ljud från ett annat utrymme eller utifrån enligt
SS-EN ISO 140-7. Standardiseras till 0,5 sek efterklangstid.

LnT,w,50

Vägd standardiserad stegljudsnivå [dB], ett förkortat skrivsätt för L´nT,w
+ CI,50-2500 enligt SS-EN ISO 717-2:2013. Om anpassningstermen
CI,50-2500 är negativ ska den sättas lika med noll.

LpAeq,nT

Ekvivalent A-vägd ljudnivå [dB], enligt SS-EN ISO 16032:2004 under
den tid ljudet förekommer mer än tillfälligt. Standardiseras till 0,5 sek
efterklangstid.

LpAFmax,nT

Maximal A-vägd ljudnivå med tidsvägning F (FAST) [dB], enligt
SS-EN ISO 16032:2004 för intermittenta och mer än tillfälligt förekommande kortvariga ljud. Standardiseras till 0,5 sek efterklangstid.

LpCeq

Ekvivalent C-vägd ljudnivå [dB], enligt SS-EN ISO 16032:2004 under
den tid ljudet förekommer mer än tillfälligt.

T

Efterklangstid, den tid det tar för ljudnivån att minska 60 dB efter det
att ljudkällan har stängts av. Avser T20 enligt
SS-EN ISO 3382-2:2008/AC:2009.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2019.
På Boverkets vägnar

ANDERS SJELVGREN

Martin Storm
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