
1 
 

17 nov 2017 
 

 

 

MILJÖPROGRAM  

Ramavtal reparationer och underhållsarbeten 

 

 

Upprättad 2017 - 11 - 17 

 

  



2 
 

17 nov 2017 
 

INNEHÅLL 

 
1. MÅLSÄTTNING MED VÅRT MILJÖARBETET ...................................................................................... 3 

1.1. Miljöförutsättningar ................................................................................................................ 3 

2. MILJÖARBETE I BYGGPROJEKT ......................................................................................................... 3 

2.1. Miljöprogrammet och dess utformning ................................................................................. 3 

2.2. Miljöuppföljning ...................................................................................................................... 3 

2.3. Möten....................................................................................................................................... 3 

2.4. Granskning av handlingar ....................................................................................................... 3 

2.5. Dokumentation........................................................................................................................ 3 

3. DETALJERADE MILJÖKRAV/ MILJÖCHECKLISTA PROJEKTERING ...................................................... 5 

4. DETALJERADE MILJÖKRAV/ MILJÖCHECKLISTA PRODUKTION ...................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöprogrammet är framtaget i samarbete med Ulrika Nilsson White miljö.  



3 
 

17 nov 2017 
 

1. MÅLSÄTTNING MED VÅRT MILJÖARBETET 

1.1. Miljöförutsättningar 
Hållbar utveckling ska genomsyra hela Svenska kyrkan Göteborgs stifts verksamhet. Stiftets 

inköpspolicy ger tydliga riktlinjer och för bygg projekt är det viktigaste att: 

• Hushålla med naturresurser och ha ett kretsloppstänkande 

• Verka för en energieffektiv användning av utrustning och lokaler 

• Verka för en hållbar fastighetsförvaltning 

• Sträva efter att i första hand välja miljö- och rättvisemärkta produkter och leverantörer som 

bedriver ett aktivt miljöarbete 

Miljölagstiftning 
Gällande miljölagstiftning ska följas i varje projekt. Ansvariga i projektet ska ha kunskap om relevanta 

lagkrav. 

2. MILJÖARBETE I BYGGPROJEKT 

2.1. Miljöprogrammet och dess utformning 
Byggprojekt inom Svenska Kyrkan Göteborgs stift ska drivas genom ett organiserat och engagerat 

miljöarbete. 

Miljöprogrammet anger de miljökrav som ska tillämpas i reparationer underhållsarbeten och mindre 

ombyggnadsprojekt (nedan kallat projekt). inom Svenska kyrkan Göteborgs stift och församlingar 

som ansluter sig till detta ramavtal 

Miljöprogrammet är uppdelat i två avsnitt utifrån byggprocessens olika delar; projekteringsskede och 

byggproduktion. De delar som är aktuella ska tas i beaktande vid varje enskilt arbete. 

2.2. Miljöuppföljning 
För projekt kan det finnas genomförda utredningar med tillhörande åtgärder som behöver beaktas, 

t.ex. energideklaration, OVK, utredning gällande radon, inomhusmiljö eller fukt och inventering av 

farliga ämnen t.ex. PCB, asbest. Notera om särskilda åtgärder ska genomföras i projektet. 

• Projektledaren och beställaren ska kontinuerligt ha möjlighet att följa upp och stämma av att 

miljökraven följs i projekten.  

• Om avsteg från miljökraven måste göras, t.ex. på grund av byggnadens karaktär, bevarandekrav 

eller tekniska aspekter, ska detta godkännas av beställaren och dokumenteras. 

2.3. Möten 
• Miljömöten ska hållas vid behov och kan initieras av både beställare och entreprenör. 

2.4. Granskning av handlingar 
• Miljökraven inarbetas i tekniska handlingar och ritningar om sådana tas fram.  

• Miljö- och fuktgranskning av projektets handlingar gentemot projektets miljöprogram ska 

verifieras genom egenkontroller där så är relevant. 

2.5. Dokumentation 
Miljöarbetet i projektet ska vara väl dokumenterat och med god spårbarhet. 
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Miljöchecklista projektering, kapitel 3 

Kraven för projektering ska arbetas in och säkerställas vid projektering av byggnaden. Kraven är 

angivna som skallkrav. Projektörer redovisar i miljöchecklistan att miljökraven uppfylls.  

Miljöchecklista produktion, kapitel 4 

För byggproduktion finns ett avsnitt i miljöprogrammet som entreprenörer ska uppfylla. 

Miljöchecklistan används med fördel vid byggmöten för avstämning hur miljökraven efterföljs och 

hanteras. 

Bedömning av byggvaror 

Kyrkoförvaltningen har valt att använda Basta för att godkänna och dokumentera byggvaror. Om det 

önskas använda en produkt som ej är godkänd enligt Basta ska en utredning göras för att minimera 

riskerna. Det går att använda andra databaser för bedömning av byggvaror om de anses vara 

likvärdiga och det är kostnadsneutralt för Svenska kyrkan. 

 

Följande dokument ska redovisas: 

Projektering 

• Miljöplan från projektörer, dvs. redovisa hur miljöprogrammet kommer att uppfyllas 

• Miljöuppföljning dokumenterad i projektets miljöchecklista 

• Beräkningar såsom energi, solvärmelast, dagsljus, termiskt klimat, buller 

• LCC-beräkningar (ny- och tillbyggnad) 

• Utdrag ur Basta för valda byggvaror 

• Redovisning fuktsäkerhetsprojektering 

Produktion 

• Miljöplan från entreprenörer, dvs. redovisa hur miljöprogrammet kommer att uppfyllas 

(redovisas vid start entreprenad) 

• Entreprenörens fuktplan (beskrivning av utfört arbete) 

• Redovisning av fraktion och mängd av bygg- och rivningsavfall 

• Dokumentation av inbyggda byggvaror 

• Dokumentation av miljö- och fuktronder 

• Protokoll och rapporter från verifierande mätningar. Avser ljudmiljö, lufttäthet och 

termografering (nyproduktion), tappvarmvattentemperatur, elektriska och magnetiska fält 

samt fuktmätning i betong, spackel och trä.  

Dokumentation från produktion ska överlämnas till beställaren senast i samband med 

slutbesiktning. 
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3. DETALJERADE MILJÖKRAV/ MILJÖCHECKLISTA PROJEKTERING 
Miljökraven är angivna som skallkrav, för vissa krav finns även ett högre krav. Skallkraven är obligatoriska för projektet medan det högre kravet är en, om 

möjligt för projektet, högre målsättning. Dessa är markerade lila färg i tabellen. Där det inte står någon specifik hänvisning gäller kravet för både om-, till- 

och nybyggnad. Ifylld miljöchecklista är ett verifikat att miljökraven hanterats. 

Förslag på ansvarig projektör finns angivet för respektive miljökrav. Åtgärder och lösningar som har vidtagits för att nå miljökraven redovisas under 

Åtgärd/Resultat, ange även eventuella avvikelser gentemot miljökraven. Tydliggör i vilka handlingar miljökraven inarbetats (ex. tekniska beskrivningar, 

ritningar) samt hänvisa till utredningar som exempelvis energiberäkning, LCC-beräkning. Respektive projektör signerar att miljökravet har hanterats. 

Nr Miljöområde Miljökrav  Skall 
krav 

Högre 
krav 

Ansv Åtgärd/ Resultat Framgår av handling Hanterat  
Dat/Sign 

Kommentar 

1 ENERGI ”Fastigheter har genom sin energianvändning stor påverkan på miljön. Svenska Kyrkan fokuserar på att bygga energieffektivt, välja energisnål 
utrustning och att arbeta med optimering av anläggningar för att minska utsläpp av koldioxid och andra föroreningar. Energiberäkning görs för att 
nå en effektiv byggnad och målet är att nå nivån för GreenBuilding. ” 
 

1.1 Energianvändning 
 

• Energianalys (energiberäkning) ska alltid 
göras för byggnaden och dess 
installationer vid ny- och tillbyggnation 
eller större ombyggnation med mål om 
en energieffektiv byggnad.  

• Energiberäkningen ska redovisa U-
värden som ska väljas för att nå 
energimålet. 

• Utnyttja nattkyla och frikyla för 
ackumulering i byggnadsstommen där så 
är möjligt. 

X  V     

• Vid nybyggnation ska byggnadens 
specifika energianvändning vara ≤ 75 % 
av BBR-kravet.  
Redovisa energisparåtgärder. 

Målsättningen är att uppfylla kraven enligt 
GreenBuilding.  

X  V     
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Nr Miljöområde Miljökrav  Skall 
krav 

Högre 
krav 

Ansv Åtgärd/ Resultat Framgår av handling Hanterat  
Dat/Sign 

Kommentar 

• Vid nybyggnation ska byggnadens 
specifika energianvändning vara ≤ 65 % 
av BBR-kravet.  
 

 X V     

• Vid ombyggnation ska byggnaden 
använda 25 % mindre energi än tidigare. 
Redovisa energisparåtgärder. 

Målsättningen är att uppfylla kraven enligt 
GreenBuilding.  

 

X  V     

1.2 Värmeeffekt-
behov 
Nyproduktion 

 

• Värmeeffektbehovet ska vara ≤ 40 
W/m2, Atemp vid DVUT. 

DVUT = dimensionerad vinterutetemperatur 

 

X  V     

• Värmeeffektbehovet ska vara ≤ 25 
W/m2, Atemp vid DVUT. 

DVUT = dimensionerad vinterutetemperatur 

 

 X V     

1.3 Energislag 
 

• Vid utbyte eller komplettering av 
värmesystem ska byggnaden om möjligt 
anslutas till fjärrvärme.  

• Utredning ska göras om möjlighet att 
utnyttja förnyelsebara energikällor som 
sol och bergvärme. (även avseende 
symbolvärdet för Svenska Kyrkan att 
välja förnyelsebara energikällor) 

 

X  V     

1.4 Solvärmelast 
Nyproduktion 

Solvärmetillskottet ska begränsas under den 
varma årstiden för att minska behovet av 
kyla i byggnaden. 

• Solvärmelast ≤ 43 W/m2,golv.  

X  V, A     
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Nr Miljöområde Miljökrav  Skall 
krav 

Högre 
krav 

Ansv Åtgärd/ Resultat Framgår av handling Hanterat  
Dat/Sign 

Kommentar 

• Solvärmelast ≤ 32 W/m2,golv.  
 

 X V, A     

1.5 Individuell 
mätning 

• Separat mätning ska ske för 
uppvärmning, kyla, varmvatten, drift av 
byggnadernas installationer och 
verksamhetsel. 

 

X  V     

1.6 Lufttäthet 
Ny- och tillbyggnad 

• Vid ny- och tillbyggnation är kravet 
lufttäthet 0,35 l/s m2 vid +/- 50 Pa. 

 

X  V, K, 
Vent 

    

1.7 LCC-beräkning 
Nyproduktion 

 

Utförs för värdering av olika alternativa 
lösningar med fokus på långsiktig hållbarhet 
och låga driftskostnader.  

• Lägsta livscykelkostnad ska väljas för 
ventilations-, värme- och kylsystem samt 
belysning.  

Belok’s LCC-verktyg kan användas. 
http://belok.se/verktyg-hjalp/lcc/ 

 

X  V, El, 
Vent 

    

• Livscykelberäkning görs även för stomme 
(trä eller betong). 

 

 X K     

1.8 Ljus/ belysning • Belysningsutrustning inom- och utomhus 
ska vara energieffektiv, t.ex. LED-
belysning. 

• Dagsljus-, ljud- och närvarostyrning 
installeras där så är lämpligt, t.ex. WC, 
förråd. 

 

X  El     

1.9 Timer 
 

• Timer installeras för lämplig utrustning, 
t.ex. kaffekokare, spis. 

X  El     

http://belok.se/verktyg-hjalp/lcc/
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Nr Miljöområde Miljökrav  Skall 
krav 

Högre 
krav 

Ansv Åtgärd/ Resultat Framgår av handling Hanterat  
Dat/Sign 

Kommentar 

1.10 Vitvaror 
 

• Vitvaror ska väljas utifrån bästa möjliga 
energinivå för projektet. Valet ska 
motiveras. 

 

X  A     

2 MATERIAL  
 

”Val av byggnadsmaterial och varor inom Svenska Kyrkan ska göras utifrån att de är resurseffektiva och med låg miljö- och hälsopåverkan. Hög 
kvalitet, lång livslängd och begränsat behov av underhåll är betydelsefullt, liksom att återanvända material och välja material med förnyelsebar 
råvara. För att välja byggvaror fria från giftiga ämnen används materialdatabasen Basta.” 
 

2.1 Miljögranskning 
av produkter – 
utfasning av 
farliga ämnen 

• Miljöbedömning av byggvaror sker i 
första hand med hjälp av 
materialdatabasen Basta 

• Avsteg mot kravet ska föregås av ett 
godkännande av beställaren och 
dokumenteras i en avvikelselista. 

• Utfasningsämnen enligt KEMI 
(Kemikalieinspektionen) förekommer 
endast i mindre omfattning. 

• Rutin ska redovisas för granskning av 
byggvaror och inköp. 

• Även databaserna SundaHus och 
Byggvarubedömningen kan användas om 
det är kostnadsneutralt för Svenska 
kyrkan i Göteborg. 

 

X  Alla     

2.2 Koppar 
 

• Koppar för yttertak och fasad bör 
undvikas.  
 

• Regnvatten från koppartak/-fasad bör ej 
avledas till dag- eller spillvattensystem 
utan rening. 
 

X  A, 
Mark 
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Nr Miljöområde Miljökrav  Skall 
krav 

Högre 
krav 

Ansv Åtgärd/ Resultat Framgår av handling Hanterat  
Dat/Sign 

Kommentar 

2.3 PVC • PVC-fria material ska eftersträvas.  

• Allt el-material ska vara halogenfritt.  
 

X  Alla     

2.4 Trävaror • Trä (rent) och om möjligt även trävaror 
ska vara FSC-märkt alternativt PEFC-
märkt.  

• Tropiska träslag ska undvikas. 
 

X  Alla     

2.5 Underhåll och 
skötsel  

• Välj byggnadsmaterial med fokus på 
långsiktighet, litet underhållsbehov samt 
enkla och miljöriktiga skötselmetoder. 
T.ex. ytskikt, fasad. 

  

X  Alla     

2.6 Återvinningsbara 
och 
demonterbara 
produkter 

• Val av byggvara och montagemetod ska 
främja möjlighet att reparera eller byta 
ut och återanvända eller återvinna de 
material som byggs in. Välj hellre 
skruvade delar än limmade. 

 

X  Alla     

2.7 Dokumentation 
av byggvaror 

• Byggvaror och byggnadsmaterial som 
byggs in ska dokumenteras i Bastas 
projektdatabas. 

• Registrering ska ske av byggvaror i 
produktkategorier E, F, G, H, I, J, K, L, M, 
N och Z enligt BSAB 96. 

• Byggvarors mängd och placering ska 
anges när produkter används som inte är 
godkända i Basta. 

• Projektledaren startar projekt i Bastass 
projektdatabas och bjuder in berörda för 

X  Alla    . 
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Nr Miljöområde Miljökrav  Skall 
krav 

Högre 
krav 

Ansv Åtgärd/ Resultat Framgår av handling Hanterat  
Dat/Sign 

Kommentar 

dokumentation av byggvaror och 
byggnadsmaterial. 
 

2.8 Sanering av 
farliga ämnen - 
mark 
Nyproduktion 

• Inför nybyggnad ska inventering och 
sanering göras av farliga ämnen i mark. 

X  Geo, 
Mark 

    

2.9 Sanering av 
farliga ämnen  
Ombyggnation/ 
Rivning 

 

• Vid ombyggnad/rivning ska 
miljöinventering göras med avseende på 
förekomst av material som ex. PCB, 
asbest och ozonnedbrytande ämnen.  

• Miljöinventeringsrapport ska tas fram 
som redovisar placering i byggnad och 
uppskattad mängd av material som 
innehåller farliga ämnen. Rapporten ska 
även redovisa material som misstänkts 
innehålla farliga ämnen, samt material 
som granskats och ej påvisat farliga 
ämnen. 

X       

3 AVFALL 
 

”Svenska Kyrkan arbetar för att öka återanvändning och materialåtervinning av avfall. Avfallssystemen ska byggas på att det är lätt att sortera rätt 
för bästa återvinning. Den bästa åtgärden att minska mängden avfall är att förebygga att avfall uppkommer. 
Genom att återvinna och återanvända material minskar användning av ny råvara och användningen av primärenergi samtidigt som att utsläppen av 
koldioxid, försurade ämnen och flyktiga kolväten minskar.” 
 

3.1 Sortering av avfall 
för verksamheten 

• Tillse att sortering möjliggörs i 
materialgrupper metall-, plast-, pappers- 
och glasförpackningar, wellpapp/ 
kartong, tidningar, batterier, farligt 
avfall, el- och elektronikavfall, brännbart 
och komposterbart hushållsavfall.  

X  A     
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Nr Miljöområde Miljökrav  Skall 
krav 

Högre 
krav 

Ansv Åtgärd/ Resultat Framgår av handling Hanterat  
Dat/Sign 

Kommentar 

• Avfallsutrymmet ska vara väl tilltaget så 
att det i framtiden kan utökas med fler 
materialgrupper. 
 

4 INOMHUSMILJÖ ”Svenska Kyrkan eftersträvar byggnader med god inomhusmiljö. Utredningar görs vid projektering för säkerställande. Risken för ohälsa ska 
reduceras. Begränsning av dragrisk från tilluftsdon, god ventilation, god belysning och god tillgång till dagsljus m.m. är betydelsefulla frågor i 
projekteringen av byggnaden.”  
 

4.1 Inomhusmiljö  
Ombyggnation 

• Kontrollera om utredning rörande 
luftkvalitet, termiskt klimat, buller mm 
har utförts för byggnaden eller om 
klagomål har förekommit.  

• Notera om särskilda åtgärder ska 
genomföras i projektet. 

 

X  Sv. 
Kyrka
n 

    

4.2 Inneklimat-
institutets 
riktlinjer, R1 

• Svenska inneklimatinstitutets riktlinjer, 
R1, anvisningar och handböcker ska gälla 
som dimensionsunderlag. 

• Hänsyn ska tas till typ av verksamhet. 
 

X  Vent, 
V, A, 
Akusti
ker 

    

4.3 Ventilation 
Nybyggnation 

• Uteluftsflöde ≥ 7 l/s, pers + 0,35 
l/s,m2golv eller enligt råd I AFS 2009:2.  
 

X  Vent     

• Behovsstyrt ventilationsflöde i 
vistelserum med varierande belastning, 
t.ex. konferensrum, samtalsrum, 
församlingssal. 
 

 X Vent     

4.4 Kvävedioxid • Kvävedioxidhalten i inomhusluften ska 
vara ≤ 40 µg/m3. (Avser trafik.) 

 

X  Vent     
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Nr Miljöområde Miljökrav  Skall 
krav 

Högre 
krav 

Ansv Åtgärd/ Resultat Framgår av handling Hanterat  
Dat/Sign 

Kommentar 

4.5 Vädrings-
möjlighet 

• Vädringsmöjligheter bör finnas med 
något fönster i varje rum. 

 

X  A     

4.6 Termiskt klimat  • Riktvärden för inomhusklimatet bör vara 
enligt klimatklass TQ2 (enligt R1, Svenska 
inneklimatinstitutet).  

• Hänsyn ska alltid tas till vilken 
verksamhet som är aktuell i byggnaden.  

• Avvikelser från operativ temperatur får 
överskridas 80 arbetstimmar per år. 

 

X  Vent, 
V 

    

4.7 Köldbryggor/ 
drag 

• Utforma klimatskärmen så att drag och 
köldbryggor undviks. 

• Beakta placering av tilluftsdon så att 
drag undviks. 

 

X  A, K, V     

4.8 Ljudmiljö • Minst ljudklass B ska uppfyllas i 
samtalsrum och kontor enligt SS 25268 
för lokaler.  

• Övriga utrymmen utreds för rätt 
ljudklass. 

Aktuella parametrar är: luftljud, stegljud, ljud 
från installationer och ljud utifrån. 

 

X  A, 
Ljud-
sak-
kunnig 

    

4.9 Dagsljus 
Nyproduktion 

• Byggnaden ska ha god tillgång på 
dagsljus.  
 

• Goda ljusförhållanden ska säkerställas 
med avseende på fönsterplacering, 
ljuskällor, färg- och materialval. 

 

X  A, V     
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Nr Miljöområde Miljökrav  Skall 
krav 

Högre 
krav 

Ansv Åtgärd/ Resultat Framgår av handling Hanterat  
Dat/Sign 

Kommentar 

• Dagsljusfaktor ≥ 1,0 % visad i 
datorsimulering. 

 

 X A, V     

4.10 Elektriska och 
magnetiska fält 

• Rekommendationer/ riktvärden för 
elektriska och magnetiska fält ska ej 
överskridas vid stadigvarande 
arbetsplats.  

• Elektrisk fältstyrka, alstrad av 
fastighetens installationssystem, ska 
begränsas till max 10 V/m.  

• Magnetisk flödestäthet, alstrad av 
byggnadens installationssystem, ska 
begränsas till max 0,2 µT.  

 

X  El     

4.11 Radon 
Nyproduktion 

• Högsta tillåtna radonhalt inomhus ≤ 100 
Bq/m3 luft (årsmedelvärde).  

• Genomför radonmätning av mark. 
 

X  Geo, 
Mark 

    

• Högsta tillåtna radonhalt inomhus ≤ 50 
Bq/m3 luft (årsmedelvärde).  
 

 X Geo, 
Mark 

    

4.12 Radon 
Befintliga 
byggnader 

• Kontrollera om radonmätning 
genomförts. 

• Högsta tillåtna radonhalt inomhus ≤ 200 
Bq/m3 luft (årsmedelvärde).  

 

X  Geo, 
Mark 

    

5 VATTEN ”Svenska Kyrkan arbetar för låg resursförbrukning. För detta krävs bland annat god teknik, ändring av beteenden och uppföljning av förbrukningar. 
Vi arbetar för att ta om hand dagvatten lokalt, vilket vi ser är positivt för miljön.” 
 

5.1 Vattenspar • Vattensparutrustning bör installeras. 
 

X  V     
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Nr Miljöområde Miljökrav  Skall 
krav 

Högre 
krav 

Ansv Åtgärd/ Resultat Framgår av handling Hanterat  
Dat/Sign 

Kommentar 

5.2 Legionella • Temperatur på stillastående 
tappvarmvatten i t.ex. beredare och 
ackumulatortankar ≥60 ◦C.  

• Proppade ledningar ska vara så korta att 
temperaturen på det stillastående 
vattnet inte understiger 50 ◦C. 

• Legionellaskydd enligt ”Branschregler 
Säker Vatteninstallation”.  
 

X  V     

5.3 Lokalt omhänder-
tagande av 
dagvatten (LOD)  

• Utred möjligheten till lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD) 
med fördröjning, rening och infiltration 
inom området. 
 

X  Mark     

6 FUKTSÄKERHET ”Byggnader ska utföras med fuktsäkra konstruktioner och detaljer. Inom Svenska Kyrkan arbetar vi med fuktsäkerhetsprojektering, bygger under 
väderskydd och gör fuktmätningar.” 
 

6.1 Fuktsäkerhet 
Ombyggnation 

• Kontrollera om utredning av fuktskador 
har utförts i byggnaden. Notera om 
särskild åtgärd behövs. 

 

X  Sv. 
Kyrka
n 

    

• Fuktinventering ska göras om utredning 
ej gjord. 

• Förslag till åtgärdsprogram tas fram 
utifrån fuktinventeringen. 
 

X  Fukt-
sak-
kunnig 

    

6.2 Fuktsäkerhet  
Ny- och tillbyggnad 

• Byggnaden ska utföras med fuktsäkra 
konstruktioner och detaljer. 

• Identifiera behov av väderskydd. 

• Fuktsäkerhetsbeskrivning upprättas. 

X  Fukt-
sak-
kunnig
, V, A, 
K 
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Nr Miljöområde Miljökrav  Skall 
krav 

Högre 
krav 

Ansv Åtgärd/ Resultat Framgår av handling Hanterat  
Dat/Sign 

Kommentar 

• Aktuella branschregler följs för 
utförande av våtrum som 
Byggkeramikrådets branschregler för 
våtrum (www.bkr.se), Måleribranschens 
våtrumskontroll, MVK 
(www.vatrumsmalning.se) , GVKs 
branschregler Säkra Våtrum 
(www.gvk.se), Säker vatteninstallation 
(www.sakervatten.se). 

• Fuktsäkerhetsprojektering ska ske enligt 
Bygga F eller motsvarande.   

• Fuktmätning i betong utförs enligt RBK 
(Rådet för ByggKompetens). 
 

 

  

http://www.bkr.se/
http://www.gvk.se/
http://www.sakervatten.se/
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4. DETALJERADE MILJÖKRAV/ MILJÖCHECKLISTA PRODUKTION 
Kryssa i kolumn ”Aktuellt” om kravet gäller för projektet. Vid avstämning med entreprenör ange under ”Åtgärder/Resultat” datum för avstämning är gjord 

samt status för att nå miljökravet. Ange i kolumn ”Framgår av dokument” verifikat för kravet. Genomfört krav signeras. Ifylld miljöchecklista är ett verifikat 

att miljökraven hanterats.  

Miljöområde Miljökrav Aktuellt i 

projektet 

Åtgärd/Resultat 

Ange datum och åtgärd 

Framgår av dokument Klart  

Ange dat/sign 

Kommentar 

ENERGI 

Lufttäthet 

Ny- och tillbyggnad 

Lufttäthet ska kontrolleras. 

Se krav 1.6 i projektering. 

• Täthetsprovning ska ske i stomskedet för 

möjlighet till åtgärdande av läckage. 

Redovisa tänkt uppföljning. 

• Termografering ska ske för uppföljning 

och åtgärdande av luftläckage under 

byggnation. 

• Verifierande täthetsprovning ska ske när 

huset är färdigbyggt. 

• Personal som utför provningen ska ha 

verifierad mätkompetens. 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 
 

☐ 

    

Energietablering 

på byggarbets-

platsen 

Energiförbrukningen ska minimeras i 

byggskedet. 

• Energisnåla byggbodar.  

• Isolering av uppvärmda bodar och 
containers. 
  

• Närvarostyrd belysning. 

• Lågenergibelysning. 

• Separat elmätare. 

• Redovisa energianvändningen. 

• Använda miljömärkt el. 

 
☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

    



17 
 

17 nov 2017 
 

Miljöområde Miljökrav Aktuellt i 

projektet 

Åtgärd/Resultat 

Ange datum och åtgärd 

Framgår av dokument Klart  

Ange dat/sign 

Kommentar 

MATERIAL  

Miljögranskning 

av produkter – 

utfasning av 

farliga ämnen 

Miljögranskning ska ske av byggvaror/ 

material.  

• Vid byte av föreskrivna byggvaror/ 

material ska ny miljögranskning göras, se 

krav 2.1 i projektering.  
 

 

☐ 

 

    

Dokumentation 

av byggvaror 

Byggvaror och byggnadsmaterial som byggs 

in ska dokumenteras. 

Se krav 2.7 i projekteringen. 

 

☐ 

    

Sanering av 

farliga ämnen 

Entreprenör ska vid markarbeten vara 

observant på eventuellt påträffande av 

föroreningar. 

• Rutin ska redovisas vid påträffande av 

förorening. 

• Beställaren ska omgående informeras 

vid påträffande av markförorening. 

 
 

 

☐ 
 

☐ 

 

    

Grus- och 

bergskross 

Krossmassor ska kontrolleras avseende 

radon.  

• Redovisa tillförda massor avseende 

radon.  

• Grus- och krossmassor ska återanvändas 

om möjligt inom området. 

• Naturgrus får bara användas i 

undantagsfall. 

 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
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Miljöområde Miljökrav Aktuellt i 

projektet 

Åtgärd/Resultat 

Ange datum och åtgärd 

Framgår av dokument Klart  

Ange dat/sign 

Kommentar 

Material-

inventering och 

rivningsplan 

Vid rivning av byggnad ska miljöinventering 

avseende farliga ämnen vara genomförd. 

• Rivningsplan (avfallshanteringsplan) ska 

upprättas inför rivning. 

• Miljöinventeringsrapport ska redovisa 

placering i byggnad och uppskattad 

mängd av material som innehåller farliga 

ämnen. Rapporten ska även redovisa 

material som misstänkts innehålla farliga 

ämnen. 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

    

Förteckning över 

kemikalier 
Kontroll av använda kemikalier på 

byggarbetsplatsen. 

• Förteckning ska finnas över använda 

kemiska produkter i entreprenaden. 

• Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga 

för alla kemiska produkter som används. 

• Kemiska produkter följer miljögranskn-

ing enligt Basta. 

 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 

 

    

UTSLÄPP FRÅN BYGGARBETSPLATSEN 

Byggdagvatten Byggdagvatten får ej släppas okontrollerat 

till närliggande vattendrag. 

• Rutin ska redovisas hur hantera 
byggdagvatten. 

 

 

☐ 
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Miljöområde Miljökrav Aktuellt i 

projektet 

Åtgärd/Resultat 

Ange datum och åtgärd 

Framgår av dokument Klart  

Ange dat/sign 

Kommentar 

Nödlägesplan Nödlägesplan ska finnas som beskriver hur 

miljöpåverkan vid brand eller olycka kan 

minimeras på byggarbetsplatsen. (t.ex. 

utsläpp av kemikalier till mark och vatten)  

• Nödlägesplan ska redovisas. 

• Miljöskyddsrutiner ska finnas för 

hantering av maskiner och 

arbetsfordon/redskap för att förebygga 

risk för utsläpp. 

• Saneringsutrustning ska finnas för ett 

eventuellt utsläpp. 

• Vid miljöhändelse ska beställaren 

omgående underrättas. 

 

 

 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

    

Förvaring miljö- 

och hälsoskadliga 

ämnen 

Inom arbetsområdet ska miljö- och 

hälsoskadliga ämnen förvaras och hanteras 

på ett säkert sätt (inlåst, ej frysrisk och/ 

eller risk för påkörning, invallat, regnskyd-

dat, kontroll över läckage och ej risk för 

utsläpp). 

• Entreprenör tillser en god hantering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ 

    

AVFALL 

Bygg- och 

rivningsavfall 

Avfallshanteringsplan ska finnas för 

sortering av byggavfall.  

• Entreprenör ska upprätta en 

avfallshanteringsplan. 

 

☐  
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Miljöområde Miljökrav Aktuellt i 

projektet 

Åtgärd/Resultat 

Ange datum och åtgärd 

Framgår av dokument Klart  

Ange dat/sign 

Kommentar 

• Byggavfall ska sorteras i följande 

faktioner: 

- farligt avfall 

- el-avfall 

- trä 

- plast för återvinning 

- brännbart 

- gips 

- skrot och metall 

- fyllnadsmassor 

- deponi (utsorterat) 

- blandat avfall – för eftersortering 

• Bygg- och rivningsavfall ska redovisas 

månadsvis (eller överenskommelse med 

projektledaren). Redovisas per fraktion 

och mängd.  

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Transport-

dokument 

Tillstånd eller anmälan krävs för hantering 

och transport av avfall. 

• Tillse att gällande transportdokument 

finns för transport av farligt avfall. 

• Kontrollera även att tillstånd finns för 

hantering av avfallet. 

• Transport- och vågkvitton 

dokumenteras. 

 

 

 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
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Miljöområde Miljökrav Aktuellt i 

projektet 

Åtgärd/Resultat 

Ange datum och åtgärd 

Framgår av dokument Klart  

Ange dat/sign 

Kommentar 

LJUD OCH BULLER 

Ljudmiljö Byggnadens ljudklass ska säkerställas. 

Se krav 4.8 i projekteringen. 

• Ljudsakkunnig säkerställer uppfyllelsen 

av ljudklasserna. 

 

 

☐ 

☐ 

    

ELMILJÖ 

Elektriska och 

magnetiska fält 

Säkerställa riktvärden för elektriska och 

magnetiska fält i byggnaden.  

Se krav 4.10 i projekteringen. 

• Uppföljande mätning ska göras i färdig 

byggnad. 

 

 

 

☐ 

☐ 

    

VATTEN 

Legionellaskydd Säkerställande av minskad risk för tillväxt 

och spridning av legionellabakterier i och 

från tappvattensystem. 

Se krav 5.2 i projekteringen. 

• Uppföljande mätning av 

varmvattentemperatur i färdig byggnad. 

 

 
 

☐ 

☐ 
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FUKTSÄKERHET 

Fuktsäkerhet 
Nyproduktion 

Byggnaden ska utföras med fuktsäkra 

konstruktioner och detaljer. Entreprenör 

ska säkerställa ett byggande med hög 

fuktsäkerhet. 

Se krav 6.2 i projekteringen. 

• Fuktsäkerhetsplan för produktionsskedet 

ska upprättas. Planen beskriver 

fuktsäkerhetsåtgärder och mätningar 

som kommer att utföras för att skydda 

huset och byggnadsmaterial mot skadlig 

fukt under produktionen. Även 

uppföljning av kritiska byggnadsdelar 

och arbetsmoment. 

Fuktsäkerhetsplanen ska löpande 

uppdateras med tillägg/avvikelser. 

• Intyg Säker Vatten ska lämnas. 

• Anlita en RBK-auktoriserad 

fuktkontrollant. 

• Rutin för fuktkontroll ska finnas.  

• Byggnadsmaterial ska skyddas mot regn, 

fukt och smuts under transport, vid 

förvaring på byggplats och under 

byggnation. 

 

 

 

☐ 

☐ 

 

 

 

 

 

☐ 
 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

    

Väderskydd Möjligheten att bygga under väderskydd 

(tält) ska utredas. 

 

☐ 
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TRANSPORTER 

Entreprenad- och 

transportfordon 

Entreprenad- och transportfordon ska följa 

Göteborgs Stads miljökrav vid upphandling 

av entreprenader och tjänster. 

• Lista över fordon med verifiering ska 

finnas på byggarbetsplatsen. 

• Alkylatbränsle ska användas för motorer 

i bensindrivna arbetsmaskiner och 

arbetsredskap i de fall de inte är 

försedda med katalytisk rening.  

• Använd om möjligt vegetabiliska smörj- 

och hydrauloljor. 

 

 

 

☐ 
 

☐ 

 

 

☐ 

 

    

Samordnade 

transporter 

Transportbehov ska minimeras genom 

exempelvis samordnade transporter. 

• Entreprenör redovisar åtgärd. 

 

 

☐ 

    

UPPFÖLJNING 

Miljömöte • Ett startmöte avseende miljö, med 

information om projektets miljömål, ska 

hållas med entreprenörer. 

• Byggmöten ska innehålla en stående 

punkt gällande miljö. 

 

 

 ☐ 

 

☐ 
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Miljöplan Beskrivning ska ske av hur miljökraven i 

miljöprogrammet uppfylls. 

• Entreprenör ska upprätta projekt- 

anpassad miljöplan. 

• UE ska upprätta projektanpassad 

miljöplan.  

Miljöplanen kan ingå i KMA-manualen. 

 

 

 

☐ 

☐ 

 

  

 
 
 
 
 

  

Avvikelser Avvikelser gentemot miljöplan och 

miljöprogram. 

• Entreprenör ska löpande redovisa 

avvikelser.  

• Avvikelse och korrigerande åtgärder ska 

innan de genomförs godkännas av 

byggherren.  

• Avvikelser ska dokumenteras med skäl 

till avvikelse och förslag till åtgärd. 

 

 

 

☐ 
 

☐ 

 

☐ 

    

Miljö- och 

fuktrond 

 

Miljö- och fuktronder ska regelbundet göras 

för att kontrollera att miljöprogrammet 

följs samt att fuktsäkerhetsåtgärder utförs. 

• Platschefen är ansvarig för att miljö- och 

fuktronder utförs. 

• Redovisning sker i ett 
miljörondsprotokoll som tas upp på 
kommande byggmöte. 

• Byggherren kan komma att utföra egna 

miljö- och fuktronder på 

byggarbetsplatsen. 

 

 

 

 

☐ 
 

☐ 

 

☐ 
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