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1 Sammanfattning
Miljöprogram för byggnader omfattar miljökrav på byggnadens utformning och ska ses som ett av flera verktyg för
att åstadkomma ett hållbart byggande.
Följande miljökrav för byggnader gäller från och med
den 1 mars 2014.

ska redovisas andel byggprojekt (nybyggnad/ombyggnad) med
• miljöbyggnad – guld*
• miljöbyggnad – silver*
• övriga miljöcertifieringar
• oklassade.

I Värnamo kommun ska ny byggnad samt större
ombyggnad tredjepartscertifieras som Miljöbyggnad
(Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader)1
enligt silver- eller guldnivå eller motsvarande. Val av
certifieringsnivå fastställs i varje enskilt fall.

*Inom dessa kategorier redovisas vilka som även uppfyller
gällande tilläggskrav

Byggherren ska även ges möjlighet att presentera respektive projekt närmare genom en länk till ytterligare information. Kommunen ska beakta resultaten av uppföljningen vid senare tilldelning av kommunal mark.

En sammanfattning av bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, Miljöbyggnad (inkl. tilläggskrav),
redovisas i bilaga 2.
I avsnitt 4 redovisas en närmare beskrivning av hur
dessa krav ska tillämpas. Huvudprincipen är att kraven ska
tillämpas som krav vid nybyggnad och större ombyggnad
beträffande kommunal verksamhet/byggnad/mark medan de utgör rekommendationer för övriga byggnader.
Med rekommendation avses att kommunen genom information och dialog med byggherren ska bidra till att så
stor andel som möjligt av byggandet i kommunen sker i
enlighet med miljökraven.
För att tydliggöra ambitionsnivåer beträffande miljöanpassat byggande inom kommunen ska Värnamo kommun publicera ett uppföljningsverktyg på webben. I detta

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som hanteras
av Sweden Green Building Council. Följande tilläggskrav
till detta certifieringssystem ska tillämpas: För indikator 1
Energianvändning ska den procentuella reduktion i förhållande
till BBR som gäller för annan uppvärmning än el även tillämpas
för el. Motivering till detta tilläggskrav redovisas i bilaga 1.
1
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2 Bakgrund
Vi står idag inför stora utmaningar för att åstadkomma en
hållbar utveckling, d.v.s. en utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.
Byggnader har en lång livslängd vilket innebär extra
stora krav på framsynthet i byggprocessen. Sektorn för
bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av Sveriges energianvändning och en stor materialanvändning.

Projektet bedrevs i form av en seminarieserie och utgångspunkten för arbetet var att utarbeta gemensamma
krav som kan tillämpas i samtliga deltagande kommuner i
länet. Beslut om vilka kravnivåer som ska användas fattas
dock i varje enskild kommun.

Förväntade krav

Miljöprogram för byggnader i Värnamo kommun verkställer tidigare beslutade åtgärder i Energi- och klimatstrategi
2011-2020. Förslaget ligger också i linje med EU:s krav på
att all nyproduktion ska vara ”nära nollenergibyggnader”
(NNE-byggnader) senast 2020. För offentliga byggnader
gäller kravet redan 2018. Det rekommenderas dock att 30
procent av alla nya byggnader ska utgöras av NNE-byggnader från och med 2015. Vad begreppet ”nära nollenergihus” ska innebära i Sverige har dock ännu inte fastställts.
Miljöprogram för byggnader innebär alltså att Värnamo
kommun inför energikrav/rekommendationer som ligger
i linje med vad som, med anledning av EU-direktiv, inom
några år kan förväntas införas på nationell nivå. Detta bedöms bidra till att byggbranschen i regionen är väl förberedd när tvingande krav införs på samtliga byggnader.

Samverkan

Framtiden kräver omställning, utveckling och samverkan mellan aktörer för att åstadkomma ett hållbart byggande. För att uppnå detta krävs olika typer av initiativ i
olika delar av processen: Kommunal fysisk planering (t.ex.
översiktsplaner, detaljplaner och bostadsförsörjningsprogram), byggplanering, projektering, upphandling,
byggskede, användning, reparation och rivning. Föreliggande dokument ”Miljöprogram för byggnader” är ett sådant initiativ. Programmet omfattar miljökrav på byggnadens utformning och ska ses som ett av flera verktyg för
att åstadkomma ett hållbart byggande från både socialt,
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Miljöprogram för byggnader är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län,
Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköpings kommun,
Vaggeryds kommun, Vetlanda kommun, Värnamo kommun, Finnvedsbostäder AB, och Fastighets AB Linden.
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3 Miljöbyggnad - basen för miljökraven
I arbetet med att ta fram Miljöprogram för byggnader har utgångspunkten varit att i så stor utsträckning
som möjligt använda kravnivåer som används nationellt. Detta för att så långt som möjligt bidra till en
enhetlig kravbild för ett hållbart byggande i Sverige.
Miljöbyggnad har bedömts vara det certifieringssystem som är bäst anpassat efter svenska förhållanden
och det bedöms även innehålla de mesta centrala delarna för att definiera ett miljöanpassat byggande.
Certifiering enligt Miljöbyggnad kan ske enligt nivåerna brons, silver och guld. Eftersom bronsnivån
endast är marginellt bättre än Boverkets byggregler
(BBR) ska silver- och guldnivån tillämpas inom kommunen.

guld, silver och bronsnivå. Vid beräkning av den sammanlagda certifieringsnivån görs en aggregering i tre
steg. Normalt tillämpas principen att den lägsta nivå
är styrande. Viss flexibilitet beträffande hur man kan
nå guld- respektive silvernivån finns dock.
En närmare beskrivning av gällande kriterier för
Miljöbyggnad redovisas av GreenBuilding Council i
Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader.
En sammanfattning av kriterierna, inkl. tilläggskrav,
redovisas i bilaga 2.
Sweden Green Building Council är en ideell förening
som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och
organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för
att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i
branschen. För närvarande är drygt 160 företag och organisationer medlemmar och även Värnamo kommun
ska vara medlem i Sweden Green Building Council.

De sakområden som certifieringssystemet Miljöbyggnad innehåller omfattar följande indikatorer och målsättningar:
Energi: Låg energianvändning, begränsad tillförd effekt, minskat kylbehov samt användning av förnybar
energi.
Innemiljö: God ljudmiljö, låg radonhalt, god ventilation, god luftkvalitet och dagsljustillgång, bra termiskt inneklimat samt minskad risk för fuktskador och
spridning av legionella.
Material och kemikalier: Byggvaror och byggmaterial
som byggs in dokumenteras och innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMIs kriterier.
För varje indikator finns fastställda betygskriterier för
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4 Miljökrav för byggnader
Syfte och omfattning

Oxtorget, Värnamo

lande version av bedömningskriterierna användas.

Syftet med miljökrav för byggnader är att höja nivån beträffande miljöanpassat byggande inom Värnamo kommun. Kraven omfattar bostäder, kontor och lokaler (ej
industribyggnader). Branschen har även fortsättningsvis
ett stort ansvar för att driva utvecklingen vidare med utgångspunkt från angiven nivå.

Tillämpning

Miljökrav för byggnader ska tillämpas på följande sätt:

1. Kommunal verksamhet/byggnad/mark (inkl. kommunala bolag)
Miljökrav för byggnader ska tillämpas vid nybyggnad
och större ombyggnad vid följande tillfällen:
• Vid markanvisning och försäljning av kommunal mark.
• Då kommunal förvaltning eller kommunalt bolag
uppför/bygger om byggnad.
• Då icke kommunal aktör uppför/bygger om byggnad
för att bedriva kommunalt finansierad verksamhet.4
• Då hyresvärd till kommunal förvaltning/kommunalt
bolag/icke kommunal aktör som bedriver kommunalt
finansierad verksamhet uppför/ bygger om byggnad där
nämnda aktörer är eller planeras bli hyresgäst.

Miljökrav för byggnader ska gälla från och med den 1
mars 2014.

Miljökrav för byggnader
I Värnamo kommun ska ny byggnad samt större1
ombyggnad tredjepartscertifieras som Miljöbyggnad
(Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader2)
enligt silver- eller guldnivå eller motsvarande. Val3 av
certifieringsnivå fastställs i varje enskilt fall.
En sammanfattning av bedömningskriterier för nyproducerad byggnad (inkl. tilläggskrav), Miljöbyggnad, redovisas i bilaga 2. Vid tillämpning ska vid varje tillfälle gäl-

Certifieringskravet gäller då ombyggnad omfattar hel byggnad om inte särskilda skäl finns. Ett särskilt skäl redovisas av byggherren
inför uppstart av ett projekt, och kan vara ex. varsamhetskravet (PBL 8:14). Vid ombyggnad av del av byggnad eller om särskilda skäl
finns som gör att certifiering av hel byggnad bedöms vara orimlig ska kraven efterlevas så långt som möjligt men krav på certifiering
utgår.
2
Följande tilläggskrav ska tillämpas: För indikator 1 Energianvändning ska den procentuella reduktion i förhållande till BBR som
gäller för annan uppvärmning än el även tillämpas för el. Motivering till detta tilläggskrav redovisas i bilaga 1.
3
Byggherren väljer certifieringsnivå utom vid markanvisning/försäljning av kommunal mark då kommunen fastställer
certifieringsnivå.
4
Gäller ej verksamhet som i begränsad omfattning finansieras genom kommunala bidrag.
1
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Forsparken, Forsheda
Certifieringsintyg skickas till Värnamo kommuns miljöoch stadsbyggnadskontor tidigast ett år och senast två år
efter idrifttagande. Om byggherren säljer fastigheten vidare, innan certifieringsintyg är inlämnat, ska byggherren
se till att ny ägare fullföljer certifieringen.
Ovanstående krav innebär att endast förslag/anbud
som uppfyller kraven tas med i ett utvärderingsskede där
olika förslag värderas inför det slutliga valet.
Det är angeläget att en fortsatt utveckling av ett hållbart byggande främjas genom att initiativ utöver ovan
angiven lägstanivå premieras vid utvärderingar. Vid utvärdering inför markanvisning och upphandling av kommunal byggnad/ ombyggnad eller byggnad/ombyggnad för
kommunalt finansierad verksamhet bör därför även mer
långtgående kriterienivåer (jämfört med Miljöbyggnad
guld/silver) eller andra kriterier användas.

Skattkistans förskola, Värnamo

2. Övriga byggnader
Miljökrav för byggnader används som rekommendation
i samband med upprättande av exploateringsavtal. Om
miljökrav för byggnader i överenskommelse med byggherren ska tillämpas skrivs det in i exploateringsavtalet.
Då privatperson bygger villa på en tomt som sålts via
tomtkön ska miljökrav för byggnader rekommenderas genom informationsblad i samband med tilldelning av tomt.
Vid byggnation utanför planlagt område ska miljökrav för
byggnader rekommenderas genom att informationsblad
biläggs bygglov/förhandsbesked (bygglov i de fall förhandsbesked inte är aktuellt). Vid större ombyggnad ska
miljökrav för byggnader rekommenderas genom att in-

formationsblad biläggs bygglovet. Om byggherren väljer
att tillämpa miljökrav för byggnader i de fall som beskrivs
i detta stycke fastställs detta vid det tekniska samrådet.
Om byggherren väljer att tillämpa miljökrav för byggnader
enligt rubrik 2. Övriga byggnader, ska certifieringsintyg
skickas till Värnamo kommuns miljö- och stadsbyggnadskontor tidigast ett år och senast två år efter idrifttagande.
Om byggherren säljer fastigheten vidare, innan certifieringsintyg är inlämnat, ska byggherren se till att ny ägare
fullföljer certifieringen.
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5 Mål och uppföljning
Arbetet med Miljöprogram för byggnader utgår från
följande målsättning:
Senast 2018 ska årligen minst 50 % av uppföljda*
byggprojekt (nybyggnad eller större ombyggnad av bostäder, kontor och lokaler) i kommunen som geografiskt område vara tredjepartscertifierade enligt Miljöbyggnad1 nivå guld eller silver eller motsvarande.
Ansvar för måluppföljning: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Illustrationen ska visa andel byggprojekt (ny- respektive
ombyggnad) med:
• miljöbyggnad – guld*
• miljöbyggnad – silver*
• övriga miljöcertifieringar
• oklassade

* Uppföljning görs 1-2 år efter att byggnaden tagits i drift.

De projekt som illustrationen bygger på ska namnges
och certifieringsstatus ska anges. Byggherren ska även
ges möjlighet att presentera respektive projekt närmare
genom en länk till ytterligare information.
I uppföljningsverktyget bör även redovisas genomsnittlig energianvändning (kWh/m2,Atemp) för planerade och
genomförda projekt per byggherre.

* Inom dessa kategorier redovisas vilka som även uppfyller gällande til�läggskrav.

Uppföljning av miljökrav för byggnader inklusive gällande tilläggskrav görs av kommunens bygglovsavdelning.
Uppföljning av nybyggnad och större ombyggnad som
utförs av kommunen, kommunala fastighetsbolag och övriga fastighetsbolag ska publiceras i ett uppföljningsverktyg på kommunens webbplats.
I uppföljningsverktyget ska för varje byggherre enligt
ovan redovisas en illustration av resultatet i planerade
och genomförda projekt.

Kommunen ska beakta resultatet av uppföljningen vid tilldelning av kommunal mark.

Följande tilläggskrav ska tillämpas: För indikator 1 Energianvändning ska den procentuella reduktion i förhållande till BBR som
gäller för annan uppvärmning än el även tillämpas för el. Motivering till detta tilläggskrav redovisas i bilaga 1.
1
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Bilaga 1

Lokal anpassning av kriterier
Generellt bedöms de viktigaste parametrarna vid miljövärdering av energianvändning i en byggnad vara
resurseffektivitet och klimatpåverkan. Klimatpåverkan
till följd av energianvändning är i många fall komplicerad att beräkna och förutse. Därför begränsas resonemanget här till resureffektivitet/energianvändning.
Följande tre utgångspunkter är angelägna när krav på
energianvändning formuleras:

Centrala Värnamo

Det totala energibehovet för energiproduktion (bruttoenergi) kan återspeglas med måttet primärenergianvändning, se figur 1. Primärenergianvändning vägleder vid val av effektivaste energikällan. En faktor som
beskriver förhållandet mellan primärenergi och köpt
energi (primärenergi dividerat med köpt energi) kal�las primärenergifaktor. Primärenergifaktorn återspeglar således hur mycket energi som går åt för utvinning,
förädling, transport, omvandling och distribution etc.
fram till slutanvändningen. Den statliga Energieffektiviseringsutredningen har i ett delbetänkande (SOU 2008:
25) föreslagit nationella viktningsfaktorer som approximationer för primärenergifaktorer. Vid uppförande av
ny byggnad innebär det en ny energianvändning vilket
innebär att det är den energi som produceras på marginalen i energisystemet som kommer att användas.
Föreslagen marginalviktningsfaktor för el/fjärrvärme
uppgår till 2,5 respektive 1,0. Anledningen till att marginalviktningsfaktorn för el är så hög är att den oftast
representeras av kolbaserad kondenskraft där 2/3 av
kolets energiinnehåll kyls bort vilket är mycket ineffektivt. I det fall förnyelsebar el t.ex. produceras lokalt på
fastigheten är dock inte resonemanget med marginalviktningsfaktor tillämpligt eftersom byggnaden då inte
använder el från det europeiska systemet.

1. Byggnaden ska vara energieffektiv med små värmeförluster oavsett energiförsörjning d.v.s. samma nettoenergi, se figur 1. Man ska alltså under byggnadens
livslängd kunna byta energiförsörjning utan omfattande åtgärder i byggnaden.
2. Kriterierna ska så långt som möjligt vara teknikneutrala, d.v.s. samma byggnad ska kunna uppfylla energikraven oavsett om t.ex. värmepump, solceller, fjärrvärme, biobränslepanna eller solvärme väljs.
3. En låg årsenergianvändning ska åstadkommas
utifrån en övergripande systemsyn d.v.s. den specifika
energianvändningen ska på lämpligt sätt ta hänsyn till
primärenergianvändningen.
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Bilaga 1

Figur 1 Systemgränser för nettoenergi, köpt energi och primärenergi. Källa: EKAN Gruppen 2012.

I både Miljöbyggnads kriterier och i BBR (benämnt
byggnadens energianvändning) är begreppet köpt energi utgångspunkten istället för begreppet nettoenergi (se
figur 1). Detta får stor effekt i det fall energiförsörjning
sker med värmepump (el). Den värmefaktor som för
närvarande råder för värmepumpar uppgår till ca 3,03,5, d.v.s. för varje del el som används erhålls 3,0-3,5
delar värme. Detta innebär att byggnaden kan förbruka
ca 3 gånger mer energi med en värmepump jämfört med
om energiförsörjningen skulle ske med exempelvis fjärrvärme.
För att jämställa energianvändningen vid eluppvärmning bör den vara endast ca 33 % av kravet för annan
uppvärmningskälla. I BBR är energikravet för eluppvärmda byggnader 61 % och motsvarande krav i Miljöbyggnad är 77/85 % för silver- respektive guldnivån.
Detta innebär att energiförsörjning med värmepump
favoriseras ännu starkare med Miljöbyggnads kriterier
jämfört med BBR. Eluppvärmning med värmepump tar
inte heller hänsyn till primärenergianvändningen utifrån en övergripande systemsyn (utgångspunkt 3).

Slutsats

Det bedöms vara angeläget att åstadkomma en kompletterande styrning som strävar mot ovan nämnda tre
utgångspunkter. Samtidigt får inte Miljöbyggnads certifieringsprocess påverkas eftersom den utgör grunden för
Miljöprogram för byggnader. Även om BBR i grunden
inte uppfyller de tre utgångspunkterna bedöms det vara
logiskt att utgå från gällande svensk lagstiftning och att
man för certifiering ställer krav på samma procentuella
reduktion av energianvändning oavsett om det är el eller annan uppvärmning. Ett sådant synsätt innebär att
kravet beträffande energianvändning för eluppvärmda
hus är 41/36 kWh/m2, Atemp för silver respektive guld.
Detta krav ligger i nivå med krav som har beslutats av
flera andra kommuner och det bedöms därför vara en
mer rimlig kravnivå än den som gäller för el i Miljöbyggnad idag (52/50).
Följande tilläggskrav ska därför tillämpas:
För indikator 1 Energianvändning ska den procentuella reduktion i förhållande till BBR som gäller för
annan uppvärmning än el även tillämpas för el.
D.v.s. man bör tillämpa det krav som gällde för indikator 1 i Miljöbyggnad före den 1 januari 2012.
Uppföljning av tilläggskravet görs av bygglovsavdelningen, se avsnitt 5 Mål och uppföljning.
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≤ 40 W / m² Atemp
≤ 30 W / m² Atemp

≤ 60 W / m² Atemp

≤ 40 W / m² Atemp

≤ 48 W / m² golv

≤ 38 W / m² golv

Byggnader som
värms med annat än
el

Elvärmda byggnader

Lokaler

Bostäder

7. Ventilationsstandard

6. Radonhalt
inomhus

5.
Ljudmiljö

Bostäder

Lokaler

Bostäder och lokaler

51-100 Bq / m3

Uteluftsflöde
≥ 0,35 l / s, m² golv

Värnamo kommuns tilläggskrav innebär att för
indikator 1 Energianvändning ska den
procentuella reduktion i förhållande till BBR som i
MB gäller för annan uppvärmning än el även
tillämpas för el.

Jfr med 2.0 och kommentarer

BRONS +
Behovsstyrt ventilationsflöde, t ex VAV i
vistalserum. Enkätresultat som visar att
minst 80 % av svarande brukare anser luftkvaliteten vara mycket bra, bra eller
acceptabel.

≤ 50 Bq / m3

Minst ljudklass B på alla de bedömda
ljudparametrarna i SS 25267 eller SS
25268. Enkätresultat visar att minst 80 %
av svarande brukare anser ljudmiljön
varamycket bra, bra eller acceptabel. I
småhus deklareras ljudkvaliteten av
ägaren.

Bedömningskriterierna för bostäder har
sammanfattats. Hänvisning till BFS
1998:38.
Kolfilterrening av luft motsvarar inte
forceringskravet för SILVER.

Kompletterat med krav på
ventilationsflöde. För GULD avses
automatisk behovsstyrning av
ventilationsflödet.

Förtydligande av att ljudparametrarna
som bedöms i Miljöbyggnad är stegljud,
luftljud, ljud från installationer och ljud
utifrån.
Förtydligande om metod från rumsbetyg
till indikatorbetyg.

> 20 % från miljökategori 1 och < 20 %
från vardera miljökategori 3 och 4
Alternativt: > 50 % från miljökategori 2
och < 20 % från vardera miljökategori 3 Miljömärkt fjärrvärme bedöms efter
och 4
energikälla.

≤ 18 W / m² golv

≤ 32 W / m² golv

≤ 20 W / m² Atemp

≤ 25 W / m² Atemp

≤ 90 % av BBR

≤ 65 % av BBR

SILVER +
Frånluftsflöde i bad-, dusch- eller tvättrum
enligt BFS 1998:38
BRONS +
Enkätresultat visar att minst 80 % av
Möjlighet till forcering av svarande brukare anser luftkvaliteten vara
frånluftsflöde i kök enligt mycket bra, bra eller acceptabel. I småhus
deklareras luftkvaliteten av ägaren.
BFS 1998:38.

BRONS +
Behovsstyrt
Uteluftsflöde ≥ 7 l /
ventilationsflöde i
s,person + 0,35 l / s,
vistelserum med
m² golv eller enligt råd varierande belastning, t ex
konferensrum
i AFS 2009:2.

101-200 Bq / m 3

Minst två av de bedömda
ljudparametrarna i SS
Ljudklass C på de fyra 25267 eller SS 25268 ska
Bostäder och lokaler bedömda
uppfylla ljudklass B eller
ljudparametrarna enligt högre.
SS 25267 eller SS
Övriga bedömda till minst
ljudklass C.
25268.

> 10 % från miljökategori
1 och < 25 % från
miljökategori 4
Alternativt: > 50 % från
miljökategori 2 och < 25 %
från miljökategori 4

≤ 29 W / m² golv

≤ 43 W / m² golv

≤ 95 % av BBR

≤BBR

Elvärmda byggnader

≤ 75 % av BBR

≤BBR

Byggnader som
värms med annat än
el

4.
Total årlig energiBostäder och lokaler > 50 % från
användning i
miljökategorierna 1,2
byggnaden
och 3

3. Solvärmelast

2. Värmeffektbehov

1.
Årlig energianvändning i
kWh/m2, Atemp

Miljöbyggnad version 2.1, 120201, kompletterad med Värnamo kommuns tilläggskrav.
Sammanfattning av bedömningskriterier för nyproducerade byggnader
Indikatorer
BRONS
SILVER
GULD

11

10. Termiskt
klimat, vinter

9.
Fuktsäkerhet

11. Termiskt
klimat, sommar

> 40 μg/m³

BRONS
≤ 40 μg/m³

SILVER

Småhus

Bostäder och
lokaler

Småhus

Bostäder och
lokaler

SVF < 0,048
Öppningsbara fönster

SVF < 0,036
Öppningsbara fönster

PPD ≤ 15 % som visas
med datorsimulering.
Öppningsbara fönster i
bostäder och skolor.

TF < 0.3 Värmekälla under
fönster eller redovisning av
skydd mot kallras, dvs
lufthastigheten < 0,15 m/s.

TF < 0.4 Värmekälla under
fönster eller redovisning av
skydd mot kallras, dvs
lufthastigheten < 0,15 m/s

PPD ≤ 20 % som visas med
datorsimulering.
Öppningsbara fönster i
bostäder och skolor.

PPD ≤ 15 % som visas
med datorsimulering

PPD ≤ 20 % som visas med
datorsimulering

BRONS +
Byggnaden är
Aktuella branschregler följs
fuktsäkerhetsprojekterad och för utförande av våtrum.
Bostäder och utförd enligt BBR avsnitt 6:5, Fuktsäkerhetsprojektering
lokaler
dvs fuktkritiska konstruktioner enligt Bygga F eller
är identifierade och
motsvarande.
dokumenterade,
Fuktmätningar i betong
kontrollplaner finns och
utförs enligt RBK (Rådet för
utförandet dokumenteras.
ByggKompetens)

Bostäder och
lokaler

Indikatorer

8. Kvävedioxid
i inomhusluften
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Jfr med 2.0 och kommentarer

Omformulerade så de är tillämpbara för flera
verksamheter. Metoden att utgå från PPDindex är vedertagen hos VVS-projektörer vid
val och dimensionering av system.
Lufthastighet, klädsel och fysisk aktivitet
ingår nu.

PPD ≤ 10 % som visas med
datorsimulering. Enkätresultat visar att
minst 80 % av svarande brukare anser
det termiska klimatet vintertid vara
mycket bra, bra eller acceptabelt. I
småhus deklarerar ägaren den termiska
komforten vintertid.

SVF < 0,025
Öppningsbara fönster.
I småhus deklarerar ägaren den
termiska komforten sommartid.

PPD ≤ 10 % som visas med
datorsimulering. Öppningsbara
fönster i bostäder och skolor.
Enkätresultat visar att minst 80 % av
svarande brukare anser det termiska
klimatet sommatid vara mycket bra,
bra eller acceptabelt. I småhus
deklarerar ägaren den termiska
komforten sommartid.

Den förenklade metoden SVF används ej
för nyproducerade lokalbyggnader.
Vädringsfönster anses motsvara
öppningsbara fönster.
Observera att tryckfelsnisse varit framme i
Manual 2.1 under GULD: 0,025 ska det
vara inte 0,036.

Omformulerade för att bli tillämpbara för
flera verksamheter. Krav på öppningsbara
fönster i skolor gäller om komfortkyla
saknas. Vädringsfönster anses motsvara
öppningsbara fönster. P2X metoden
accepteras inte i Manual 2.1.

TF ej accepterad. PPD ≤ 10 % som
visas med datorsimulering. I småhus Förtydligat krav på lufthastighet i
vistelsezonen. Den förenklade metoden TF
deklarerar ägaren den termiska
komforten vintertid.
användas endast för småhus.

Det finns ännu få diplomerande
fuktsakkunniga, därför accepteras
motsvarande fuktsakkunnig med
motsvarande kompetens.

SILVER +
En diplomerad fuktsakkunnig
(beställarens expert) och en fuktsäkerhetsansvarig (entrepenörens
expert) ska vara utsedda. I småhus krävs
att en fuktsäkerhetsansvarig
(entreprenörens expert) är utsedd.
Enkätresultat visar att högst 10 % av
svarande brukare upplever hälso-besvär
eller mögellukt. I småhus deklareras
mögellukt och hälsobesvär av ägaren.

Alt: Byggnad utanför tätort, dock
måste avståndet till kraftigt trafikerad
väg (>10 000 fordon/dygn) vara
större än 250 m.
"och/eller" har ersatts med "och"

≤ 20 μg/m³

GULD

13. Legionella

-

Dokumentation saknas.

En byggnadsrelaterad loggbok
upprättas med information om
byggvaror i produktionskategorier
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N och Z enligt
Bostäder och BSAB 96.
lokaler
Loggboken ska minst innehålla
uppgifter om typ av byggvara,
varunamn, tillverkare,
innehållsdeklaration och årtal för
dess upprättande.

Småhus

15. Utfasning
Bostäder och
lokaler
av farliga ämnen

14.
Dokumentation
av byggvaror

AF ≥ 10%

Dagsljusfaktor > 1,0 %

BRONS

Temperatur på stillastående
tappvarmvatten i t ex beredare och
ackumulatortankar ≥ 60°C.
Gemensam rörledning till flera
duschplatser där temperaturen är
Bostäder och högst 38°C ska inte vara längre än
5 meter. Handdukstorkar och andra
lokaler
värmare är inte kopplade på vvcledningen.
Proppade ledningar ska vara så
korta att temperaturen på det
stillastående vattnet inte
understiger 50°C.

Småhus

Bostäder och
lokaler

Indikatorer

12. Dagsljus
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Jfr med 2.0 och kommentarer

SILVER +
Loggboken innehåller
information om byggvarors
ungefärliga placering och mängd Förtydligat att med årtal avses
i byggnaden.
innehållsdeklarationens upprättande.

Utfasningsämnen enligt KEMI:s
kriterier förekommer inte i de
dokumenterade byggvarorna i
loggboken.

BRONS +
Loggboken är digital och
administreras på företagsnivå
hos fastighetsägaren.
Utfasningsämnen enligt
KEMI:s kriterier förekommer
endast i mindre omfattning
hos loggbokens byggvaror
och är dokumenterade i en
avvikelselista.

SILVER + Legionellaskydd enligt
"Branschregler Säker
Fel har rättats till: I tidigare kriterier kunde
Vatteninstallation".
det vara svårare att klara Brons än Guld.

Temperaturen på stillastående tappvarmvatten i
t ex beredare och
ackumulatortankar ≥ 60°C

Bedömningsgränserna är uppdaterade så
att formuleringarna stämmer med BBR
och "Branschreglerna Säkert vatten". Det
tidigare kravet på loggning av
varmvattentemperatur har ersatts med
instruktionerna för regelbunden kontroll.
Riskvärdering i SILVER har begränsats till
att omfatta installationer för vissa
verksamhetstyper. Kriterierna har också
anpassats efter revideringen av "Säker
Vatten" version 1 jan 2011.

Ändrad tillämpning

SILVER +
Termometrar monteras på
utgående varmvatten och på
returen i varje vvc-krets.
Instruktioner ska finnas för
regelbundna kontroller av vvoch vvc-temperatur i äldre- och
gruppboende, hotell, sporthallar,
simhallar, sjukhus och
flerbostadshus.

-

Dagsljusfaktor ≥ 1,2 % visad
med datorsimulering.
Enkätresultat visar att > 80 % av
svarande brukare anser
ljusförhållandena vara mycket
bra, bra eller acceptabelt. I
småhus deklarerar ägaren
"Detaljerad" i Manual 2.0 tolkas som
dagsljuskvaliteten.
datorsimulerad.

GULD

BRONS +
Riskvärdering genomförs med
avseende på tillväxt och
spridning av legionella i äldreoch gruppboende, hotell,
sporthallar, simhallar, sjukhus
och flerbostadshus. Åtgärder
genomförs som minskar
legionellarisken.
Legionellaskydd enligt
"Branschregler Säker
Vatteninstallation".

AF ≥ 15 %

Dagsljusfaktor ≥ 1,2 %

SILVER
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