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Boverket och Legionella

• Bygglagstiftningen - Boverkets 

byggregler och vägledning om legionella

• Översyn av Boverkets byggregler



Bygglagstiftning

Plan och bygglagen

4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska 
egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd 
med hänsyn till hygien, hälsa och miljön.

Plan- och byggförordningen

9 § För att uppfylla kravet på skydd med hänsyn 
till hygien, hälsa och miljö ska ett byggnadsverk 
vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det 
inte medför en oacceptabel risk för användarnas 
eller grannarnas hygien eller hälsa.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd - BBR



Boverkets byggregler, BBR

När gäller Boverkets byggregler?

BBR gäller vid uppförande av en ny byggnad och vid ändring av byggnad.

Funktionskrav och allmänna råd

BBR innehåller funktionskrav som innebär att det i föreskriften anges vilken 
funktion som ska uppnås. Hur kravet i föreskriften bör eller kan uppnås finns 
det regler om i allmänna råd. Anledningen till detta upplägg är att Boverket 
inte vill hindra den tekniska utvecklingen genom alltför detaljstyrande regler.

Skillnaden mellan föreskrifter och allmänna råd

Lag, förordning och föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd är inte 
bindande. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla 
den tvingande regeln som det allmänna rådet är kopplat till.



Legionella i Boverkets byggregler

Tillväxt av legionella sker främst då 

vattnet håller vissa temperaturer. 

Kraven i BBR på installationer 

handlar om att de ska förhindra att 

vattnet håller sådana temperaturer.



BBR 6:622 Mikrobiell tillväxt 

Installationer för tappvatten ska utformas så att 
möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet 
minimeras. 

Installationer för tappkallvatten ska utformas så att 
tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. 

Cirkulationsledningar för tappvarmvatten ska utformas så 
att temperaturen på det cirkulerande tappvarmvattnet inte 
understiger 50 °C i någon del av installationen.



6:621 Varmvattentemperatur

Installationer för tappvarmvatten ska utformas så att en 

vattentemperatur på lägst 50 °C kan uppnås efter 

tappstället.



Allmänna råd

• Tappkallvatteninstallationer bör inte placeras på ställen där temperaturen är högre än 
rumstemperatur, ex i varma schakt eller varma golv. Tappkallvattnet bör kunna vara 
stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 ˚C. 

• I samtliga rörledningar för tappvarmvattencirkulation bör det vara möjligt att mäta 
vattentemperaturen. 

• I installationer där tappvarmvatten är stillastående, t.ex. i beredare eller ackumulatorer för 
uppvärmning,  bör temperaturen på tappvarmvattnet inte understiga 60 °C. 

• Handdukstorkar, golvvärme och andra värmare bör inte kopplas in på cirkulationsledningar 
för tappvarmvatten. 

• Proppade ledningar på installationer för tappvarmvatten bör vara så korta att temperaturen 
på vattnet i dessa proppade ledningar inte understiger 50 °C. 



Allmänt råd om dokumenterad riskbedömning

Inventera, värdera och dokumentera risker för legionella 

innan byggnaden tas i drift.

Riskbedömningen kan omfatta risker som kan uppstå

• i projekteringsskedet – ritningar och beskrivningar

• i byggskedet – stillastående vatten

• i förvaltningsskedet – vad bör kontrolleras samt var, när och hur.

Mät vattentemperaturer och legionellabakterier i samband med att 

installationerna tas i drift. 

Var?

I flerbostadshus, sjukhus, hotell, sporthallar, simhallar och 

särskilda boendeformer för äldre. 

Vatteninstallationer som sprider aerosoler, t.ex. bubbelbad, 

öppna kyltorn och befuktningsinstallationer. 



Ändring 

BBR 6:96 Vatten och avlopp 

• Byggnader och deras installationer ska utformas så att 
vattenkvalitet och hygienförhållanden tillfredsställer 
allmänna hälsokrav. 

• Om ett helt eller delvis nytt system installeras ska detta 
dimensioneras och utföras så att motsvarande kravnivå för 
nya byggnader uppfylls. 

• Rör som inte längre används ska demonteras eller 
proppas. Proppningen av tappvattenledningar bör göras så 
nära den vattenförande ledningen som möjligt. 

Allmänt råd 

En riskbedömning bör göras och omfatta hur de ombyggda 
installationsdelarna kopplas samman med de befintliga 
installationsdelarna, med hänsyn till risken för spridning av t.ex. 
legionellabakterier. 



Översyn av Boverkets byggregler

Regeringsuppdrag att se över och genomföra förenklingar i bygg- och 

konstruktionsreglerna. 

Syftet är att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk med en, så 

långt det är möjligt, genomgående likriktad struktur och 

detaljeringsgrad. 

• Det ska gå snabbare att bygga

• Byggandet ska bli mer kostnadseffektivt 

• Bostadsbyggandet ska underlättas.

• Byggsektorn ska kunna hitta nya innovativa lösningar som ökar 

effektiviteten i byggandet. 



En ny modell för byggreglerna

• En ny regelmodell för alla delar av bygg- och 

konstruktionsreglerna redovisades till regeringen 

2020-12-18. 

• Prototypen skydd mot buller beskriver hur den nya 

regelmodellen kommer att vara uppbyggd (remiss till 

den 9/4 2021).

• Regler om Hygien, hälsa och miljö planeras träda i 

kraft årsskiftet 2023.

Scandinav/Rebecca Wallin
(beskuren)



Grunder för översynen

• Funktionskrav, inga detaljregler 

• Allmänna råd tas bort 

• Inga hänvisningar till standarder

• Inga krav på produkter

• Möjliggöra digitalt tillgängliga regler

• Verifiering av kraven genom byggsektorns 

vedertagna metoder



Översyn av regler om legionella i Boverkets 

byggregler

Funktionskrav

• Vattentemperatur på lägst 50 °C efter 

tappstället ska kunna uppnås.

• Möjligheter för tillväxt av 

mikroorganismer ska minimeras.

• Tappkallvatten ska inte värmas upp 

oavsiktligt 

• Temperatur på cirkulerande varmvatten 

ska inte understiga 50 °C  i någon del 

av installationen.



Översyn av regler om legionella i Boverkets 

byggregler
Allmänna råd

• Finns allmänna råd som bör ändras till 

föreskrifter?

• Finns vedertagna metoder för verifiering 

av kraven i branschöverenskommelser?

o Säker Vattens branschregler om 

legionella?

o Standarder?

o Handböcker?



Tack!


