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1 Allmänt om Fortifikationsverkets 
projekteringsanvisningar 
Fortifikationsverket (FORTV) är en central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift 
att förvalta statens fastigheter avsedda för försvarsändamål. Fortifikationsverkets 
fastighetsbestånd är ett av landets största och omfattar såväl lokaler, 
befästningsanläggningar som mark. Fastighetsbeståndet är spritt över hela landet. 
 

Fortifikationsverkets ambition är att vara en hållbar byggherre och fastighetsförvaltare  
genom att kontinuerligt göra miljömässiga, sociala , ekonomiska och tekniskt hållbara 
val vid projektering, byggproduktion och fastighetsförvaltning.  
 

För att hela tiden utvecklas i vår kravställning och genom erfarenhetsåterföring uppnå 
ständiga förbättringar har Fortifikationsverket utvecklat projekteringsanvisningar. I 
projekteringsanvisningar dokumenteras krav och hållbara lösningar i strävan mot att 
tillgodose intressen, behov och ambitioner i våra byggnader. 
 

Projekteringsanvisning Energi- och miljö 
 
Denna projekteringsanvisning gäller för nyproduktion samt om- och tillbyggnad i 
Fortifikationsverkets öppna bestånd och syftar till att redovisa dom energi- och 
miljökrav som ska ligga till grund för projekteringsarbetet.   

Anvisningen vänder sig till miljöbyggnadskonsulter, arkitekter, tekniska konsulter, 
beräknings- och simuleringskonsulter samt till projekteringsledare och projektledare. 

I denna projekteringsanvisning används begrepp hämtade ur förändringsprocessens 
skeden och faser. Beskrivning av dessa finns i Fortifikationsverkets handbok ProjLok. 

Om krav ställda i denna projekteringsanvisning inte kan tillämpas bör avsteg 
dokumenteras och skickas till projekteringsanvisningar@fortv.se för 
erfarenhetsåterföring. 

 

1.1 Krav och ambitioner för projekteringsarbete 

Boverket ställer tekniska egenskapskrav på byggnader. Det vill säga samhällets lägsta 
krav. I Boverkets byggregler (BBR) [1] finns krav inom bland annat energi, innemiljö 
och material.  
 

Sweden Green Building Council (SGBC) [2] ställer i sitt system Miljöbyggnad [3] krav 
för sexton så kallade indikatorer inom energi- och miljöområdet, varav de flesta 
anknyter till myndighetskrav. Betyget brons ligger generellt i nivå med gällande 
myndighetskrav. I miljöbyggnadssystemet finns möjlighet att välja en högre ambition 
än samhällets lägsta-krav. 
 

Fortifikationsverket har beslutat att ha en högre ambitionsnivå än Boverkets krav. 
Denna nivå ska normalt motsvara ett sammanvägt totalbetyg silver i 
Miljöbyggnadssystemet. [3]  
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1.2 Tillämpning av betygsindikatorer inom Fortifikationsverket 

 
Fortifikationsverket arbetar med långsiktig fastighetsförvaltning, vilket innebär att 
byggnader som projekteras och byggs i Fortifikationsverkets regi också ska förvaltas av 
Fortifikationsverket. Det finns därför inget behov av att marknadsföra vår 
ambitionsnivå i kommersiellt syfte.  
 
Vår största kund försvarsmakten är ofta lokaliserade inom så kallade skyddsobjekt. Det 
kan även förekomma sekretess i projekt som i övrigt betraktas som öppna. 

 

Till följd av dom speciella förutsättningarna som råder ska denna 
projekteringsanvisning gälla som riktlinjer för kravställning och bedömning av 
betygsindikatorer. Det är viktigt att observera att Fortifikationsverkets kravställning 
och bedömning av betygsindikatorer kan skilja sig från miljöbyggnadssystemets. 
Exempelvis bedömer Fortifikationsverket inte byggnaders prestanda utifrån 
förvaltningsrutiner.  

 

Fortifikationsverket har beslutat att i normalfallet inte registrera, ansöka om 
certifiering eller återrapportera enligt SGBC:s system Miljöbyggnad.  
Inte heller använder Fortifikationsverket sig av SGBC:s granskare i våra projekt. 
Fortifikationsverkets riktlinjer och krav på redovisning, dokumentation och 
uppföljning framgår i denna projekteringsanvisning under respektive betygsindikator. 

 

Fortifikationsverket tillämpar denna projekteringsanvisning i sin helhet i ny-, om- och 
tillbyggnadsprojekt som omfattas av Boverkets byggregler och som överstiger en 
projektkostnad av 40 miljoner.  
 

I övriga projekt med projektkostnad av 10-40 miljoner tillämpas denna 
projekteringsanvisning för betygsindikatorerna värmeeffektbehov, energianvändning 
samt loggbok med byggvaror. Indikatorbetygen ska då vara silver. 

 

Där krav på certifiering enligt Miljöbyggnad föreligger gäller SGBC:s 
Miljöbyggnadsmanual [3] 
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2 Konsultstöd 
Vid upphandling av konsultgrupp för projekt som omfattas av betygskrav på 
indikatorer bör kompetenser enligt 2.1 – 2.4 upphandlas av projektet. Mer ingående 
beskrivning av krav på redovisning och uppföljning av respektive indikator framgår av 
kapitel 10.   

2.1 Miljöbyggnadskompetens 

Kompetens att granska och värdera föreslagna lösningar så att ställda krav på 
respektive indikator uppnås. Kompetens att utvärdera redovisade dokument samt 
sammanväga indikatorer så att ställda krav på totalbetyg uppnås, enligt SGBC:s 
betygsverktyg [3]  

Ansvarsområde: 

 Ansvarar för att sammanställa krav och redovisa uppnått betyg 
 Kontrollerar att erforderliga åtgärder och lösningar inarbetas i 

projekthandlingar. 
 

2.2 Kompetens för Energi- och Byggnadssimulering 

Kompetens att genomföra beräkningar och simuleringar inom effekt-, energi, termiskt 
klimat i sommar och vinterfall , samt kunna simulera dagsljus och solvärmelast. 
Beräkningar och simuleringar ska göras med programvaror enligt kapitel 3 i denna 
projekteringsanvisning. 

Ansvarsområde: 

 Ansvarar för att utföra och sammanställa tekniska beräkningar och simuleringar. 
 Presentera resultat i kort rapport på svenska. 
 Kommunicera erforderliga krav, åtgärder och uppföljande kontroller till övriga 

projektörer i projektet. 
 

2.3 Akustisk kompetens 

Kompetens att i samarbete med övriga projektdeltagare hitta lösningar som uppfyller 
ställda kravnivåer. Projektets ljudbeskrivning ska arbetas in i projekthandlingar. 

Ansvarsområde: 

 Ställer ljudkrav där krav inte återfinns i BBR eller ljudstandarder. 
 Ansvarar för att sammanställa i projektet utförda ljudberäkningar och 

simuleringar. 
 Upprätta projektets ljudbeskrivning och föreskriva ljudkontrollsprogram. 
 Kommunicera erforderliga krav och åtgärder till övriga projektörer i projektet. 
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2.4 Fuktsakkunnig 

En fuktsakkunnig kompetens ska finnas i projekt som ställer krav på fuktsäkerhet. Den 
fuktsakkunnige har ansvaret för att fuktsäkra lösningar avseende gestaltning, 
konstruktion och materialval väljs i projektet.   

För betyget guld ska en diplomerad fuktsakkunning avropas. Kompetenskrav och lista 
på diplomerade fuktsakkunniga kan erhållas av Fuktcentrum, Lunds Tekniska Högskola 
[4]   
 

Ansvarsområde: 

 Upprättar i programfas ett PM med riskanalys avseende gestaltningsförslag. 
 Identifierar fuktkritiska konstruktioner inför detaljprojektering. 
 Upprättar projektets fuktsäkerhetsbeskrivning. 
 Kvalitetssäkrar genomförd fuktsäkerhetsprojektering i ByggaF:s checklista [5] 

eller på likvärdigt sätt. 
 Upprättar fuktsäkerhetsplan med kontroller och åtgärder som entreprenören ska 

utföra.  
 Startmöte med entreprenör där en genomgång av fuktsäkerhetsbeskrivning och 

fuktsäkerhetsplan genomförs 

3 Beräkningar och Simuleringar  
Beräkningar och simuleringar syftar till att säkerställa att föreslagen byggnad har 
förutsättningar att uppfylla krav för indikatorer som samverkar med varandra eller 
med faktorer som är svåra att påverka i efterhand.   
 

Projekteringsgruppen bör redan i programfas studera att byggnadens orientering, 
form, fönsterstorlekar m.m. ger förutsättningar för att klara krav gällande effektbehov, 
energianvändning, dagsljus, solvärmelast, termiskt klimat och dagsljus. 
Gestaltningsberoende indikatorer ska därför säkerställas tidigt i projektet och ligga till 
grund för systemhandling och projektering. 
 

Indata till beräkningar och simuleringar i programfas kan ansättas enligt Bilaga 1, om 
inga andra data är kända. Senare i projektet, när mer tekniska data är kända och 
fastställda, ska dessa data användas. 

 
Simuleringar och beräkningar i programfas kan göras med förenklade 
beräkningsverktyg och metoder.  
 

Simuleringar i projekteringsfas bör göras i på marknaden väl kända 
simuleringsprogram. Energiberäkning bör vara dynamisk helårssimulering, validerade 
enligt: SS-EN 15255, SS-EN 15265 SIS [6] och  ASHRAE 140 [7] .  

Termiskt klimat ska beräknas med PPD-index enligt SS-EN ISO 7730, SIS [6] med 
simuleringsprogram.  

Dagsljus simuleras med simuleringsverktyg som är validerade mot CIE 171:2006 [8] 

För vägledning, kravställning , redovisning och uppföljning se kapitel 10 under 
respektive betygsindikator. 
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3.1 Beräkningar i programfas 

 I denna fas säkerställs att byggnaden har en gynnsam formfaktor (Aom/Atemp) 
 I programhandling säkerställs även att andelen glasytor/m2 Atemp och glasytornas 

orientering är gynnsam för ställda krav.  
 Preliminärt värmeeffektbehov enligt miljöbyggnads beräkningsverktyg. 
 Beakta ljudkrav och stommens miljöpåverkan vid val av stomme. 

 

3.2 Simuleringar i projekteringsfas 

 Värmeeffektbehov  
 Energianvändning 
 Ljud  
 Solvärmelast 
 Termiskt klimat sommar 
 Termiskt klimat vinter 
 Dagsljus 
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4 Kravställning och uppföljning 
Kravställning för Fortifikationsverkets projekteringar framgår av kapitel 8  och 9 
beroende på byggnadstyp samt i kapitel 10 under respektive betygsindikator. 

Uppföljning av kravställt indikatorbetyg sker genom att upphandla kontroller av 
entreprenör. För detta finns Fortifikationsverkets kontrollprogram, Bilaga 2 med 
aktuella AMA-koder [9] och texter som ska föreskrivas i förfrågningsunderlagets 
tekniska beskrivningar och administrativa föreskrifter.   

Vilka kontrollprogram som ska inarbetas i förfrågningsunderlaget framgår under 
uppföljning  av respektive betygsindikator kapitel 10 i denna projekteringsanvisning. 

4.1 Mätplan (Mätarlista)  

Mätplanen är ett strategiskt verktyg för att planera omfattningen av mätare samt  att 
säkerställa att relevanta mätvärden kan erhållas från de tekniska system som 
projekteras. 

Projektet ska upprätta en projektspecifik mätplan så att i projektet beräknade värden 
för effekt- och energianvändning kan följas upp. I mätplanen ska framgå mätarnas 
placering, uppmätt storhet samt var mätvärden loggas och tillgängliggörs.  

Mätplanen baseras på Fortifikationsverkets mall ”mätarlista grund”. 

Projektets mätplan ska även uppfylla krav ställda i Fortifikationsverkets 
projekteringsanvisningar El-tele med tillhörande bilagor projekteringsanvisning 
mätinsamling och IT-infrastruktur samt projekteringsanvisning VVS- och kyla. 

5 Övriga handlingar som ställer miljökrav 
Fortifikationsverket har ett antal generella krav som riktar sig till entreprenörer och 
som åberopas i mallen för administrativa föreskrifter. En samordning med dessa 
dokument ska göras i projektet, så att inte motstridiga uppgifter och krav uppstår. 

Dessa dokument återfinns på Fortifikationsverkets hemsida: 

https://www.fortifikationsverket.se/upphandling/generella-dokument/miljo/ 
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6 Fortifikationsverkets fastighetsförvaltning 

6.1 Förvaltningsrutiner  

Fortifikationsverket bedömer inte byggnaders prestanda utifrån förvaltningsrutiner. 
Rutiner för att upprätthålla projekterad och byggd prestanda ingår i det ordinarie drift- 
och förvaltningsuppdraget.  

Uppföljning av betygsindikatorer via förvaltningsrutiner krävs endast vid uppföljning 
av indikatorn Energianvändning. Se kap 10.3 
 

6.2 Centralt upphandlade avtal för el-energileverans 

Fortifikationsverket har centralt tecknat avtal för ursprungsmärkt el. Avtalet innebär 
att all el som levereras till Fortifikationsverkets byggnadsbestånd är 100 % förnybar.   

6.3 Fortifikationsverkets felanmälan  

Fortifikationsverket har rutiner för hantering av felanmälan och klagomål. Se 
www.fortifikationsverket.se 

6.4 Överordnat övervakningssystem 

Fortifikationsverket ansluter normalt alla nybyggnationer på garnisoner till överordnat 
övervakningssystem.  
 
I de fall byggnaden inte ansluts till överordnat övervakningssystem kan mätvärden för 
energiuppföljning loggas lokalt i byggnadens lokala övervakningssystem. 
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7 Rekommenderade kravnivåer i projektering efter 
byggnadstyp 
Denna projekteringsanvisning energi- och miljö utgår från ett antal fördefinierade 
byggnadstyper. 

Byggnadernas varierande egenskaper medför att olika krav på betygsindikatorer är 
rimliga att ställa. Exempelvis är det orimligt att ställa energikrav för ett kallförråd. 

En annan relevant egenskap är hur byggnaden är tänkt att användas. Exempelvis är ett 
skärmtak eller förråd inte avsett att användas som stadigvarande arbetsplats. 
 
Om det specifika projektet avser en annan byggnadstyp eller kombinationer av olika 
byggnadstyper, får kraven sättas efter byggnadens faktiska förutsättningar.  
 
Definition av byggnadstyper och dess egenskaper beskrivs nedan. 

7.1 Skärmtak 

Skärmtakets funktion är att skydda uppställningsplatsen, under taket, från regn eller 
snö. Ett skärmtak kan utformas på många olika sätt till exempel som ett sadeltak, ett 
pulpettak eller ett välvt tak. Skärmtak utmärks av att väggar helt eller delvis saknas.  
 
Skärmtak betraktas inte som en stadigvarande arbetsplats. 

7.2 Kallförråd 

Byggnad vars funktion är förvaring. Byggnaden har golv, väggar och tak som kan vara 
oisolerade. Byggnaden saknar uppvärmningssystem, vatten och avlopp.   

Kallförråd betraktas inte som en stadigvarande arbetsplats. 

7.3 Varmförråd 

Byggnad vars funktion är förvaring. Byggnaden har isolerade golv, väggar och tak samt 
är försedd med uppvärmningssystem och i många fall ett torrluftsystem för avfuktning. 
Kan vara försett med vatten och avlopp.   

Varmförråd betraktas inte som en stadigvarande arbetsplats. 

7.4 Spolhall 

Byggnad avsedd för tvätt av fordon. Byggnaden har isolerade golv, väggar och tak. 

Byggnaden består av spolplatser samt tekniska utrymmen och förråd. Byggnaden har 
system för uppvärmning- och  ventilation samt system för tappvatten och avlopp med 
avskiljning av slam och olja.  

Spolhall betraktas som en stadigvarande arbetsplats. 
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7.5 Utbildningshall 

Byggnad avsedd för utbildning. Byggnaden har isolerade golv, väggar och tak. 
Byggnaden är försedd med uppvärmnings- och ventilationssystem samt system för 
vatten och avlopp. 
Övriga tekniska system som tryckluft, torrluft och kylsystem samt avloppssystem med 
avskiljning av slam- och olja kan förekomma.  

Utbildningshall betraktas som en stadigvarande arbetsplats. 

7.6 Multihall 

Byggnad avsedd för olika verksamheter. Byggnaden har isolerade golv, väggar och tak. 
Byggnaden är försedd med uppvärmnings- och ventilationssystem samt system för 
vatten och avlopp. Övriga tekniska system som tryckluft, torrluft och kylsystem samt 
avloppssystem med avskiljning av slam- och olja kan förekomma.  

Multihall betraktas som en stadigvarande arbetsplats. 

7.7 Kontorsbyggnad 

Byggnad avsedd för kontorsverksamhet, konferens, personalrum med mera. 
Byggnaden är försedd med uppvärmnings- och ventilationssystem samt system för 
vatten och avlopp. Övriga tekniska system som exempelvis komfortkyla kan 
förekomma. 

Kontorsbyggnad betraktas som en stadigvarande arbetsplats. 

7.8 Kasern/förläggning 

Byggnaden har normalt sovsalar avsedda för dygnsvila samt dusch och tvättrum. 
Vidare finns rum för förvaring och vård av materiel. Rum för dagverksamhet, kontor 
och samlingssalar kan förekomma. 

Byggnaden är försedd med uppvärmnings- och ventilationssystem samt system för 
vatten och avlopp. Övriga tekniska system som exempelvis komfortkyla kan 
förekomma. 

Kasern/förläggning betraktas som byggnad för stadigvarande vistelse. 

7.9 Sanitetsbyggnad 

Byggnaden avsedd för personlig hygien samt disk och omklädnad.  

Byggnaden är försedd med uppvärmnings- och ventilationssystem samt system för 
vatten och avlopp. 

Sanitetsbyggnad betraktas inte som byggnad för stadigvarande vistelse. 

7.10 Vaktbyggnad 

Byggnaden är avsedd för vakpersonal och besökare. 

Byggnaden är försedd med uppvärmnings- och ventilationssystem samt system för 
vatten och avlopp. Övriga tekniska system som exempelvis komfortkyla kan 
förekomma. 

Vaktbyggnad betraktas som stadigvarande arbetsplats.  
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8 Rekommenderade indikatorbetyg och totalbetyg 
nyproduktion 
 

 

Indikatorbetyg och byggnadstyp. Värm
eeffektbehov 

Solvärm
elast 

Energianvändning 

Andel förnybar energi 

Ljud 

Radon 

Ventilation 

Fuktsäkerhet 

Term
iskt klim

at vinter 

Term
iskt klim

at som
m

ar  

D
agsljus 

Legionella 

Loggbok byggvaror 

U
tfasning av farliga varor 

Stom
m

en klim
atpåverkan 

Krav på Totalbetyg 

Skärmtak - - - - - - - - - - - - S S B  
Kallförråd - - - - - - - - - - - - S S B - 
Varmförråd S - S S - - - S - - - - S S B - 
Spolhall S - S S - G S S B - B G S S B - 
Utbildningshall S S S S B G S S B - B G S S B - 
Multihall S S S S B G S S B S B G S S B S 
Kontorsbyggnad S S S S B G S S B S B G S S B S 
Kasern/förläggning S S S S B G S S B S B G S S B S 
Sanitetsbyggnad S S S S B G S S B S B G S S B S 
Vaktbyggnad S S S S B G S S B S B G S S B S 
Övriga byggnader S S S S B G S S B S B G S S B S 
                 
                 

Figur 8.1 Rekommenderade indikatorbetyg i nybyggnadsprojekt efter byggnadstyper Vid avsteg från en 
enskild indikator gäller övriga indikatorer enligt matris. Där krav på totalbetyg finns ska detta 
upprätthållas. 
 
-  Inget krav på betygsnivå för indikatorn, förutom lagefterlevnad 
B Betygsnivå brons ställs för indikatorn 
S Betygsnivå silver ställs för indikatorn 
G Betygsnivå guld ställs för indikatorn 

Avsteg från rekommendationer ska motiveras för varje indikator.  
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9 Rekommenderade indikatorbetyg och totalbetyg för 
ombyggnationer 
 

 
Indikatorbetyg och byggnadstyp Värm

eeffektbehov 

Solvärm
elast 

Energianvändning 

Andel förnybar energi 

Ljud 

Radon 

Ventilation 

Fuktsäkerhet 

Term
iskt klim

at vinter 

Term
iskt klim

at som
m

ar  

D
agsljus 

Legionella 

Loggbok byggvaror 

U
tfasning av farliga varor 

Sanering av farliga äm
nen 

Krav på Totalbetyg 

Skärmtak - - - - - - - - - - - - S S B  
Kallförråd - - - - - - - - - - - - S S B - 
Varmförråd B - S S - - - - - - - - S S B - 
Spolhall B - S S - - S B B - B G S S B - 
Utbildningshall B - S S B B S B B - B G S S B - 
Multihall B - S S B B S B B B B G S S B - 
Kontorsbyggnad B S S S B B S B B B B G S S B - 
Kasern/förläggning B S S S B B S B B B B G S S B - 
Sanitetsbyggnad B - S S B B S B B B B G S S B - 
Vaktbyggnad B S S S B B S B B B B G S S B - 
Övriga byggnader B S S S B B S B B B B G S S B - 
                 
                 

Figur 9.1 Rekommenderade indikatorbetyg i ombyggnadsprojekt efter byggnadstyper Vid avsteg från en 
enskild indikator gäller övriga indikatorer enligt matris.  
 
-  Inget krav på betygsnivå för indikatorn, förutom lagefterlevnad 
B Betygsnivå brons ställs för indikatorn 
S Betygsnivå silver ställs för indikatorn 
G Betygsnivå guld ställs för indikatorn 

Avsteg från rekommendationer ska motiveras för varje indikator.  
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10 Beskrivning av Fortifikationsverkets tillämpning av 
indikatorer 

10.1 Värmeeffektbehov 

Den sammanlagda effekt som maximalt måste levereras av värmesystemet för att 
kunna upprätthålla avsett inomhusklimat och ventilation när byggnadens maximala 
värmeeffektbehov föreligger. Värmeeffektbehovet beräknas som värmeförluster på 
grund av värmetransmission, luftläckage och ventilation för de delar av byggnaden som 
är värmda till +10 °C eller mer. Beräkningen ska ske med ventilationen i normaldrift. 
Luftflödet som anges som indata för ventilationen ska vara det hygieniska 
medelluftflödet en vintervecka, här kan driftstider enligt bilaga 1 användas vid 
beräkningar i programfas. Beräkningen ska göras vid DVUT. Effekttoppar som skapas 
av en verksamhet exempelvis portöppningar, kalla fordon, vädring eller eleffekt som 
krävs direkt av verksamheten ska ej medräknas. Värmeeffekt för 
tappvarmvattenberedning ska ej medräknas. Värmetillskott från sol och internlaster 
exempelvis belysning, el-utrustning, personbelastning och så vidare ska ej medräknas. 

10.1.1 Vägledning 

Värmeeffektbehovet räknas för ett klimatskal med alla öppningsbara delar stängda. 
Allmänventilationen i normaldrift, värmesystemet i drift, alla tappställen för 
varmvatten stängda och belysningen släckt.  

Miljöbyggnads Excelark för beräkning av värmeeffektbehov kan användas i programfas. 
Observera att miljöbyggnadssystemet ställer krav med omslutande area (W/m²,Aom).  

Observera att BBR kapitel 9 endast ställer krav på uppvärmningsenergi för 
eluppvärmda byggnader. 

10.1.2 Kravnivåer 

 
Värmeeffektbehov (W/m²,Atemp) Brons Silver  Guld  
Bostäder    
Lokaler < 70 * Fgeo < 45 *Fgeo < 30 *Fgeo 

Tabell 1.1 värmeeffektbehov kravnivåer 

 

10.1.3 Mätplan (mätarlista)  

Projektet ska upprätta en mätplan med mätarlista som möjliggör uppföljning av 
energianvändningen. Mätplanen ska följa Fortifikationsverkets mall ”mätarlista grund”  
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10.1.4 Konsulternas redovisning 

 Beräknat värmeeffektbehovet redovisas som [W/m²,Atemp ]  

 Beräknat totalt effektbehov redovisas som (kW) 

 Beräknad effektsignatur redovisas som diagram med månad på x-axel och effekt på y-
axeln. 

 Redovisa att entreprenörens egenkontroller för uppföljning av indikatorn är 
föreskrivna i förfrågningshandlingar med ledning av bilaga 2 i denna 
projekteringsanvisning. 

10.1.5 Fortifikationsverkets uppföljning 

 Entreprenörens egenkontroller enligt YSC.111, YSC.131 samt YSK.8 dokumenterade i 
protokoll för kontroll av prestanda klimatskärm 

 Entreprenörens egenkontroller enligt YHB.56 Kontroll av prestanda värmesystem. 

 Entreprenörens egenkontroller enligt YHB.57 Belastningsberoende kontroll vinterfall. 

 Protokoll från ytterligare kontroller för indikatorn som föreskrivits i det specifika 
projektet 
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10.2 Solvärmelast 

Syftet med denna indikator är att minimera behovet av komfortkyla. 

Detta görs genom bygg- och installationstekniska åtgärder. För att minska behovet av 
kylning i byggnaden bör man i första hand minimera solinstrålning. Med solvärmelast 
menas den solvärme som passerar fönster och bidrar till att värma rummet. 
Solvärmelasttalet definieras som den solvärme som tillförs rummet per kvadratmeter 
golvarea. 

Lämplig arbetsgång i programfas: 

 Optimera fönsterstorlekar så att kravet på dagsljus kan tillgodoses men inte överdrivas. 

 Se över placering av fönsters och glaspartiers storlekar och orientering (väderstreck) 
så att solinstrålningen minimeras. 

 Välj solavskärmning och /eller solskyddande glas. 

 

10.2.1 Vägledning 

Indikatorn kan i programfas beräknas med förenklad metod enligt 
Miljöbyggnadsmanualen.   
I projekteringsfas simuleras indikatorn med för ändamålet lämpligt 
simuleringsprogram.  
 

10.2.2 Kravnivåer 

 
Solvärmelast (W/m2 golvarea) Brons  Silver  Guld  
Bostäder < 38 < 29 < 18 
Lokaler < 40 < 32 < 22 

Tabell 2.1 Solvärmelast kravnivåer 

 

10.2.3 Konsulternas redovisning 

 Beräknad solvärmelast redovisas för ca 20 % av Atemp på varje våningsplan.  

 Utvalda rum ska vara rum för stadigvarande vistelse.  

 I första hand väljs rum med stora fönster där höga solvärmelaster kan förutspås.  

 Solvärmelasten ska inte i något rum överstiga värmeeffekt som framgår av tabell 2.1 
vid valt indikatorbetyg. 

 Redovisa att entreprenörens egenkontroller för uppföljning av indikatorn är 
föreskrivna i förfrågningshandlingar med ledning av bilaga 2 i denna 
projekteringsanvisning. 

10.2.4 Fortifikationsverkets uppföljning  

 Entreprenörens egenkontroller enligt YSK.8 uppföljning av solskydd dokumenterade i  
protokoll för kontroll av prestanda klimatskärm 

 Protokoll från ytterligare kontroller för indikatorn som föreskrivits i det specifika 
projektet 
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10.3 Energianvändning  

Byggnadens årliga energianvändning beräknas och jämförs med BBR:s aktuella 
energikrav, inklusive primärenergital. 

BBR:s definition omfattar levererad energi till byggnaden under ett normalår. Den 
energi som avses är fastighetsenergi. Se bilaga 1 till denna anvisning. 

10.3.1 Vägledning 

Boverkets byggregler BBR kapitel 9.  

Boverkets förskrift BSF 2017:6, BEN 3 [10] 

Miljöbyggnadsmanual Indikator 3, Energianvändning 

 

10.3.2 Kravnivåer 

 
Årlig energianvändning 
(kWh/m²,Atemp) 

Brons Silver  Guld  

Bostäder < BBR:s krav 0,80 x BBR:s krav 0,7 x BBR:s krav 
Lokaler < BBR:s krav 0,70 x BBR:s krav 0,6 x BBR:s krav 

Tabell 3.1 Energianvändning kravnivåer 

10.3.3 Mätplan (mätarlista) 

Projektet ska upprätta en mätplan med mätarlista som möjliggör uppföljning av 
energianvändningen. Mätplanen ska följa Fortifikationsverkets mall ”mätarlista grund”.  
 

10.3.4 Konsulternas redovisning 

 Byggnadens specifika energikrav (kWh/ m²,Atemp) enligt BBR inklusive dom tillägg som 
får göras i det specifika fallet. Redovisa både primärenergital och specifik energi. 

 Byggnadens primärenergital. Viktat efter energibärare. 

 Byggnadens beräknade totala specifika energianvändning [kWh/m²,Atemp ] enligt BBR.  

 Energianvändning fördelat på uppvärmning, uppvärmning av ventilationsluft, 
varmvattenanvändning, komfortkyla samt fastighetsel.  

 Redovisa att entreprenörens egenkontroller för uppföljning av indikatorn är 
föreskrivna i förfrågningshandlingar med ledning av bilaga 2 i denna 
projekteringsanvisning. 
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10.3.5 Fortifikationsverkets uppföljning 
 

 Entreprenörens egenkontroller enligt YSC.111, YSC.131 samt YSK.8 dokumenterade i  
protokoll för kontroll av prestanda klimatskärm 

 Entreprenörens egenkontroller enligt YHB.55. Kontroll av prestanda kylsystem samt 
kontroll av prestanda kylmaskin. 

 Entreprenörens egenkontroller enligt YHB.56. Kontroll av prestanda värmesystem 

 Entreprenörens egenkontroller enligt YHB.57. Kontroll av prestanda 
luftbehandlingsaggregat samt belastningsberoende kontroll luftbehandlingsaggregat. 

 Mätvärden [kWh/m²,Atemp ] loggas i FORTV:s övervakningssystem. Uppmätt 
energianvändning under ett kalenderår normaliseras enligt BEN 3 och jämförs med 
beräknade värden av regionens energiansvarige. 

 

10.4 Andel förnybar energi 

Andelen förnybar energi av byggnadens totala årliga energianvändning, vilket innebär 
årlig energianvändning enligt indikator 3 plus verksamhetsenergi. Till byggnaden 
levererad energi i form av elenergi och värmeenergi viktas i förhållande till sitt 
ursprung och sammanställs som procentuell fördelning mellan förnybart och ej 
förnybart. 

10.4.1 Vägledning 

Fortifikationsverket har centralt avtal för el energileveranser. Se kapitel 6.2 

För fjärrvärme och närvärme får projektet inhämta verifikat på 
bränslesammansättningen som bedöms. 

Miljöbyggnads Excelark för beräkning av andel förnybar energi kan användas. 

10.4.2 Kravnivåer 

 
Andel förnybar energi  (%) Brons Silver  Guld  
Bostäder och lokaler > 50 % förnybar 

energi 
> 80 % förnybar 
energi 

>80 % förnybar 
energi + >5 % lokalt 
producerad energi 
från spillvärme , 
vindkraft eller 
solceller 

Tabell 4.1 Andel förnybar energi kravnivåer 

10.4.3 Konsulternas redovisning 

Andel förnybar energi uppdelat på elenergi och värmeenergi för ett normalår. 

10.4.4 Fortifikationsverkets uppföljning 

Ingen uppföljning krävs. 
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10.5 Ljud 

Ljudmiljön bedöms enligt BBR och de svenska ljudstandarderna SS 25267 och SS 
25268, SIS. 

För bostäder framgår lägsta krav för ljudmiljö av BBR kapitel 7. Högre ljudkrav anges 
enligt SS 25267 ljudklass B eller A.  

För lokaler framgår lägsta krav för ljudmiljö enligt SS25268 i ljudklass C. Högre 
ljudkrav anges enligt SS25268 ljudklass B eller A. 

Kriterierna ska vara uppfyllda i de rum som anges i BBR eller i ljudstandarden vid vald 
kravnivå. Kraven ställs för följande akustiska parametrar: 

 Ljudtrycksnivå från installationer inomhus 

 Luftljudsisolering 

 Stegljudsnivå 

 Ljudtrycksnivå inomhus från ljud utifrån, till exempel från trafik, 

10.5.1 Vägledning 

Boverkets byggregler BBR kapitel 7 

Svensk standard SS 25267 och SS 25268 

Andra verksamhetsanknutna ljudkrav förekommer. Dessa ska dokumenteras i 
projektets ljudbeskrivning och inarbetas i projekthandlingar. 

10.5.2 Kravnivåer 
 

Ljud Brons Silver  Guld  
Bostäder enligt BBR och SS25267 Enligt BBR Ljudklass C för två 

valfria parametrar. 
Ljudklass B för två 
valfria parametrar 

Ljudklass B uppfylls 
för det fyra 
parametrarna 

Lokaler enligt SS25268 Ljudklass C uppfylls för 
de fyra parametrarna 

Ljudklass C för två 
valfria parametrar. 
Ljudklass B för två 
valfria parametrar 

Ljudklass B uppfylls 
för det fyra 
parametrarna 

Tabell 5.1 Ljud kravnivåer 

10.5.3 Konsulternas redovisning 

 Projekterat betyg redovisas i projektets ljudbeskrivning. 

 Redovisa att entreprenörens egenkontroller för uppföljning av indikatorn är 
föreskrivna i förfrågningshandlingar med ledning av bilaga 2 i denna 
projekteringsanvisning. 

 Redovisa att entreprenörens kontroller av ljud, enligt projektets ljudbeskrivning är 
föreskrivna i förfrågningshandlingar. 

10.5.4 Fortifikationsverkets uppföljning 

 Protokoll från egenkontroller av ljudisolering enligt YSC.132 (AMA HUS 18)samt i 
ljudbeskrivningen föreskrivna kontroller 
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10.6 Radon 

Radonhalten i inomhusluften får som årsmedelvärde inte överstiga 200 Bq/m3 enligt 
BBR kapitel 6:23. I BBR  anges också i kapitel 6:12 0,3 µSv/h som högsta värde för 
gammastrålning. Detta gäller i rum där människor vistas mer än tillfälligt. 

För att uppnå en god miljö med avseende på radon och strålning kan följande proaktiva 
åtgärder tillämpas: 

 Utföra markradonmätning i programfas. 

 Projektera för radonskyddat utförande vilket innebär att till exempel att golv mot 
mark, källarväggar och kantisolering lufttätas, sättningar ska undvikas och att 
rörgenomföringar ska tätas. 

 Projektera för radonsäkert utförande vilket innebär att ytterligare åtgärder som att 
rörgenomföringar ska vara helt lufttäta, källarytterväggar ska gjutas istället för muras 
och att dräneringsslang ska läggas i det kapillärbrytande lagret under byggnaden, för 
att vid behov ansluta radonfläkt.. 

 Välja byggnadsmaterial så att materialet inte bidrar till förhöjda halter. 

 Öka luftomsättningen i byggnaden. 

10.6.1 Vägledning 

Boverkets byggregler BBR kapitel 6:923. 

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2018:1 [11] 

Om grundkonstruktionen utförs radonsäker behövs ej markradonmätning utföras. 

10.6.2 Kravnivåer 
 

Radon Brons Silver  Guld  
Bostäder 
Lokaler 

Radonhalt < 200 Bq/m3 
Gammastrålning <0,3 µSv/h 

Radonhalt <100 Bq/m3 
Gammastrålning <0,3 µSv/h 

Radonsäkert utförande. 
Radonhalt <80 Bq/m3 
Gammastrålning <0,3 µSv/h 

Tabell 6.1 Radon 

10.6.3 Konsulternas redovisning 

 Projekterat betyg. 

 Protokoll från genomförd markradonmätning 

 Grundkonstruktionens utförande och täthet ska tydligt framgå av K-handlingar för vald 
kravnivå. 

 Åtgärder för tätning av installationsgenomföringar redovisas i El- och VVS-handlingar. 

 Redovisa att entreprenörens egenkontroller för uppföljning av indikatorn är 
föreskrivna i förfrågningshandlingar med ledning av bilaga 2 i denna 
projekteringsanvisning. 

10.6.4 Fortifikationsverkets uppföljning 

 Protokoll från egenkontroll av radonhalt enligt YSC.14 (AMA HUS 18) 

 Protokoll från ytterligare kontroller för indikatorn som föreskrivits i det specifika 
projektet 
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10.7 Ventilation 

Indikatorn syftar till att premiera byggnader med rum där god luftkvalitet erhålls. 
Koldioxid är ett mått på god luftkvalitet i rum där personer är den huvudsakliga 
föroreningskällan. Luftkvalitet är en del av en god inomhusmiljö. Luftflödet per person 
styr jämnviktshalten av koldioxid i ett rum med given personbelastning. BBR och 
Arbetsmiljöverket anger att koldioxidhalten i lokaler ej varaktigt får överstiga 1000 
ppm. 

Fortifikationsverkets ambition är att tillhandahålla byggnader med god inomhusmiljö. 
Vår strävan är därför att dimensionera och projektera ventilationssystem med god 
funktion och med hygieniska luftflöden som med god marginal håller koldioxidhalten 
under lagkrav. 

10.7.1 Vägledning 

Fortifikationsverkets projekteringsanvisningar VVS innehåller förutsättningar och krav 
för beräkning av luftflöden i olika lokaltyper. Dessa ligger till grund för dimensionering 
av våra ventilationssystem. 

10.7.2 Kravnivåer 
 

Ventilation Brons Silver  Guld  
Bostäder 
 

> 0,35 l/s*m2 Luftflöden enligt 
Fortifikationsverkets 
projekteringsanvisningar VVS 

Luftflöden enligt 
Fortifikationsverkets 
projekteringsanvisningar VVS + 
kontinuerlig koldioxidmätning. 

Lokaler >7 l/s*person +  
0,35 l/s*m2 

Beräknade luftflöden enligt 
Fortifikationsverkets 
projekteringsanvisningar VVS 

Beräknade luftflöden enligt 
Fortifikationsverkets 
projekteringsanvisningar VVS + 
kontinuerlig koldioxidmätning. 

Tabell 7.1 Ventilation 

10.7.3 Konsulternas redovisning 

 Projekterat betyg. 

 Sammanställning av  beräknade luftflöden, personbelastning och resulterande 
koldioxidhalt rumsvis. 

 Redovisa att entreprenörens egenkontroller för uppföljning av indikatorn är 
föreskrivna i förfrågningshandlingar med ledning av bilaga 2 i denna 
projekteringsanvisning 

10.7.4 Fortifikationsverkets uppföljning 

 Protokoll från egenkontroll av luftflöden och luftutbyteseffektivitet enligt YHB.57 (AMA 
VVS & Kyla 19)  

 Protokoll från ytterligare kontroller som föreskrivits för indikatorn i det specifika 
projektet 
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10.8 Fuktsäkerhet 

Fuktskador är ett stort problem i byggbranschen. Fortifikationsverket har som 
långsiktig förvaltare ett stort incitament att arbeta proaktivt för att förhindra att fukt- 
och vattenskador uppkommer i förvaltningsskedet. All fuktsäkerhetsprojektering ska 
ske med hjälp av fuktcentrums mallar ByggaF. [4] 

 

10.8.1 Vägledning 

I Boverkets byggregler BBR återfinns fuktkrav i kapitel 6:5 samt 6:95 

Branschstandarden ByggaF från Lunds tekniska högskola är en metod som säkerställer, 
dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten i hela byggprocessen, från planering 
till förvaltning. Metoden innehåller rutiner och hjälpmedel för alla aktörer från 
byggherre, arkitekter och övriga konsulter, materialleverantörer, entreprenörer till 
driftspersonal och förvaltare. Förutom detta bör branschregler tillämpas i erforderlig 
omfattning så att valt indikatorbetyg uppnås, exempelvis:: 

Säker vatteninstallation [12]  

GVK, Golvbranschens våtrumskontroll [13]  

BBV, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum [14]  

MVK, Måleribranschens våtrumskontroll [15]  

RBK, Rådet för byggkompetens [16]  

10.8.2 Kravnivåer 
 

Fuktsäkerhet Brons Silver  Guld  
Bostäder  
Lokaler 
 

BBR krav 
uppfylls 

BBR:s krav uppfylls+ 
Krav i miljöbyggnadsmanualen 
för betyget uppfylls 

BBR:s krav uppfylls+ 
Krav i miljöbyggnadsmanualen 
för betyget uppfylls. Slutintyg 
från diplomerad fuktsakkunnig  

Tabell 8.1 Fukt 

 

10.8.3 Konsulternas redovisning 

 Aktuell fuktsäkerhetsplan. Genomförd fuktsäkerhetsprojektering redovisas i ByggaF´s 
checklista eller på likvärdigt sätt. 

 Redovisa att entreprenörens egenkontroller för uppföljning av indikatorn är 
föreskrivna i förfrågningshandlingar med ledning av fuktsäkerhetsbeskrivning och 
bilaga 2 i denna projekteringsanvisning. 

10.8.4 Fortifikationsverkets uppföljning 

 Protokoll från föreskrivna kontroller och åtgärder utifrån fuktsäkerhetsbeskrivning 

 Protokoll från egenkontroll enligt YSC.113, 1131, 1132 samt fukt enligt YSC.121, 122 
(AMA HUS 18) 

 Protokoll från egenkontroll enligt YHB.52 med underkoder, YHB.53, YHB.55 och 
YHB.56 gällande tryck- och täthetskontroll av rörledningar. 

 För betyget guld, slutintyg från diplomerad fuktsakkunnig.  
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10.9 Termiskt klimat, Vinter 

Boverkets byggregler föreskriver att byggnader ska utformas så att tillfredsställande 
termiskt klimat utifrån byggnadens förutsättningar och användning kan erhållas. (BFS 
2011:26). Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket har också regler för 
temperatur inomhus.  

Fortifikationsverkets ambition är att tillhandahålla byggnader med god inomhusmiljö. 
Vår strävan är därför att gestalta, dimensionera och projektera byggnader som ger 
förutsättningar att med god marginal uppfylla lagkraven på termiskt klimat vintertid. 

Det termiska rumsklimatet fastställs genom att simulera rummets operativa 
temperatur i vistelsezonen vid DVUT. Utifrån den simulerade operativa temperaturen 
kan PPD-index beräknas. PPD står för andelen förväntade missnöjda , där PPD < 15 % 
visar att upp till 15 % av dom personer som stadigvarande vistas i rummet kommer att 
vara missnöjda med det termiska klimatet. 

10.9.1 Vägledning 

BBR kapitel 6:4 Termiskt klimat 

Energi- och miljötekniska föreningens R1 [17] 

Arbetsmiljöverket AFS 2020:1 [18] 

Folkhälsomyndigheten FoHMFS 2014:17 [19] 

Standard SS-EN ISO 7730:2006 SIS 

10.9.2 Kravnivåer 

 

Termiskt 
klimat, Vinter 

Brons Silver  Guld  

Bostäder  
Lokaler 
 

<PPD 15 % <PPD 10 % <PPD 10 % +  temperatur-
övervakning på rumsnivå 

Tabell 9.1 Termiskt klimat vinter 

10.9.3 Konsulternas redovisning 

 Resultat från genomförda simuleringar. 20 % av rum på varje våningsplan. Uppnått 
indikatorbetyg 

 Redovisa att entreprenörens egenkontroller för uppföljning av indikatorn är 
föreskrivna i förfrågningshandlingar med ledning av bilaga 2 i denna 
projekteringsanvisning 

10.9.4 Fortifikationsverkets uppföljning 

 Entreprenörens egenkontroller enligt YSC.111, YSC.131 samt YSK.8. Kontroll av 
prestanda klimatskärm. 

 Entreprenörens egenkontroller enligt YHB.56. Kontroll av flöde och 
belastningsberoende kontroll vinterfall. 

 Entreprenörens egenkontroller enligt YHB.57. Kontroll av drag. 

 Protokoll från ytterligare kontroller som föreskrivits för indikatorn i det specifika 
projektet 
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10.10 Termiskt klimat, Sommar 

Termiskt inneklimat sommartid en kritiskt varm och solig dag. Termiskt klimat 
sommartid är starkt beroende av den solvärmelast (indikator 2) som rummet utsätts 
för. Det är därför viktigt att hitta den bästa kompromissen mellan fönsterstorlekar, 
fönsters orientering och solavskärmning tidigt i projektet. Fortifikationsverkets 
ambition är att tillhandahålla byggnader med god inomhusmiljö. Vår strävan är därför 
att gestalta, dimensionera och projektera byggnader som ger förutsättningar att med 
god marginal uppfylla lagkraven på termiskt klimat sommartid. 

Det termiska rumsklimatet fastställs genom att simulera rummets operativa 
temperatur i vistelsezonen vid den varmaste sommardagen som byggnaden är i bruk. 
simuleringen utförs dygn för dygn, där variationer av solvandring och förväntade 
dimensionerande uteförhållanden under sommarhalvåret används som 
förutsättningar/randvillkor. 

10.10.1 Vägledning 

BBR kapitel 6:4 Termiskt klimat 

Energi- och miljötekniska föreningens R1 

Arbetsmiljöverket AFS 2020:1 

Folkhälsomyndigheten FoHMFS 2014:17  

Standard SS-EN ISO 7730:2006 SIS. 

10.10.2 Kravnivåer 

 

Termiskt 
klimat, 
Sommar 

Brons Silver  Guld  

Bostäder  
Lokaler utan 
komfortkyla 

<PPD 20 % <PPD 15 % <PPD 10 % +  temperatur-
övervakning på rumsnivå 

Bostäder  
Lokaler med 
komfortkyla 

<PPD 15 % <PPD 10 % <PPD 10 % +  temperatur-
övervakning på rumsnivå 

Tabell 10.1 Termiskt klimat sommar 

10.10.3 Konsulternas redovisning 

 Resultat från genomförda simuleringar. 20 % av rum på varje våningsplan. Uppnått 
indikatorbetyg 

 Redovisa att entreprenörens egenkontroller för uppföljning av indikatorn är 
föreskrivna i förfrågningshandlingar med ledning av bilaga 2 i denna 
projekteringsanvisning 

10.10.4 Fortifikationsverkets uppföljning 

 Entreprenörens egenkontroller enligt YSK.8.Kontroll av prestanda klimatskärm 

 Protokoll från ytterligare kontroller som föreskrivits för indikatorn i det specifika 
projektet 

 Entreprenörens egenkontroller enligt YHB.55. Kontroll av prestanda rörsystem och 
belastningsberoende kontroll sommarfall. 

 Entreprenörens egenkontroller enligt YHB.57. Kontroll av drag. 
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10.11 Dagsljus 

Dagsljus är starkt beroende av fönsterstorlekar. Stora fönster släpper igenom mycket 
dagsljus men även stor solvärmelaster. Det är därför viktigt att hitta den bästa 
kompromissen mellan fönsterstorlekar, fönsters orientering och solavskärmning tidigt 
i projektet. BBR anger att rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och 
orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med 
hänsyn till rummets avsedda användning. 

10.11.1 Vägledning 

BBR kapitel 6:3 Ljus. 

Se allmänt råd i BBR 6:322 om beräkning av dagsljusfaktor. 

Tabell 11.1 anger kravnivåer för handberäknad dagsljusfaktor. För simulerad 
dagsljusfaktor kan kravet på DF reduceras med 20 % för respektive indikatorbetyg. 

10.11.2 Kravnivåer 

 

Dagsljus Brons Silver  Guld  
Bostäder  
 

DF > 1,0 % DF > 1,2 % DF > 1,5 % 

Lokalbyggnader 
 

DF > 1,0 % DF > 1,2 % DF > 1,5 % 

Arbetsplatser i 
Hallar 

DF > 1,0 % i pausrum DF > 1,2 % i pausrum DF > 1,5 % i pausrum 

Tabell 11.1 Dagsljusfaktor vid handberäknad metod. 

10.11.3 Konsulternas redovisning 

 Resultat från genomförda simuleringar. 20 % av rum på varje våningsplan.  Uppnått 
indikatorbetyg. 

10.11.4 Fortifikationsverkets uppföljning 

Ingen uppföljning av indikatorn krävs. 
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10.12 Legionella 

Åtgärder för att minska risken för tillväxt och spridning av legionellabakterier via 
tappvattensystemet bedöms. BBR anger att varmvattentemperaturen i det cirkulerande 
tappvattnet, varmvattencirkulationen, får inte understiga +50 °C. I stillastående delar 
av tappvarmvattensystemet, exempelvis i ackumulatorer och beredare ska inte 
understiga +60°C. 

I duschsystem med centralt nedblandat vatten får rörledning ej överstiga 5 meter. 

10.12.1 Vägledning 

BBR kapitel 6.6 Vatten och avlopp 

Fortifikationsverkets projekteringsanvisning VVS- och kyla beskriver 
systemutformning av tappvattensystem som motsvarar betyget guld. 

10.12.2 Kravnivåer 

 

Legionella Brons Silver  Guld  
Bostäder  
Lokaler 
 

VVC-temperatur > 50 °C 
VVB-temperatur > 60 °C 
KV-temperatur < 24 °C 
 Termometrar och 

temperaturgivare. 
 

VVC-temperatur > 50 °C 
VVB-temperatur > 60 °C 
KV-temperatur < 24 °C 
 Termometrar och 

temperaturgivare. 
 Riskvärdering. 

VVC-temperatur > 50 °C 
VVB-temperatur > 60 °C 
KV-temperatur < 24 °C 
 Termometrar och 

temperaturgivare. 
 Riskvärdering. 

Endera: 
 Hetvattenspolning 
 Funktionskontroll 
 Automatisk upphettning 
 Provtagning 
 Kontinuerlig loggning 

Tabell 12.1 Legionella 

10.12.3 Konsulternas redovisning 

 Projekterade VVS och styrhandlingar som redovisar temperaturer och 
systemutformning enligt Fortifikationsverkets projekteringsanvisningar VVS- och kyla 
samt styr– och övervakning. 

 Projektspecifik riskvärdering för legionella i tappvattensystem. 

 Redovisa att entreprenörens egenkontroller för uppföljning av indikatorn är 
föreskrivna i förfrågningshandlingar med ledning av bilaga 2 i denna 
projekteringsanvisning 

10.12.4 Fortifikationsverkets uppföljning 

 Protokoll från entreprenörens egenkontroll av temperaturer i varmvatten-/VVC-
system (Kontroll före idrifttagning av tappvatteninstallationer) enligt YHB.521 (AMA 
VVS & Kyla 19) 
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10.13 Loggbok enlig byggvarubedömningen 

Fortifikationsverket är medlem i Byggvarubedömningen BVB, [20] som är en icke 
vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om 
hållbarhetsbedömda varor. I projekt ska projektkonto registreras i 
byggvarubedömningen. Fortifikationsverket bjuder in behöriga till 
byggvarubedömningens plattform efter färdigställd upphandling. Produkter som 
projekteras in i ritningar och beskrivningar ska dokumenteras i den omfattning som 
valt indikatorbetyg anger. 

10.13.1 Vägledning 

Byggvarubedömningen BVB.  

Byggvaror är kategoriserade enligt BSAB 96, Svensk byggtjänst.  

10.13.2 Kravnivåer 

 

Loggbok Brons Silver  Guld  
Bostäder  
Lokaler 
 

Digital loggbok i 
byggvarubedömningen 
med information om 
byggvaror i kategorierna 
E,F,G,H,I,J,K,L,M,N och Z 

Digital loggbok i 
byggvarubedömningen 
med information om 
byggvaror i kategorierna 
E,F,G,H,I,J,K,L,M,N och Z 
med innehållsdeklaration 
eBVD2015. 
 
Loggbok i 
byggvarubedömningen 
med information om 
byggvaror i kategorierna 
P,Q och R ( VVS) 

Digital loggbok i 
byggvarubedömningen med 
information om byggvaror i 
kategorierna 
E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,P,Q ,R och 
Z med innehållsdeklaration 
eBVD2015. 
 
Digital loggbok som innehåller 
information om byggvarors 
ungefärliga placering och 
mängd. 

Tabell 13.1 Loggbok med byggvaror 

10.13.3 Konsulternas redovisning 

 Rutin som styrker att loggbok blir komplett och korrekt under byggfasen. 

 Komplett loggbok med information som motsvarar valt indikatorbetyg. 

 

10.13.4 Fortifikationsverkets uppföljning 

 Överlämnande av loggbok till förvaltare och driftschef. 
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10.14 Utfasning av farliga varor 

Fortifikationsverket är medlem i Byggvarubedömningen BVB, som är en icke 
vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om 
hållbarhetsbedömda varor. I projekt ska projektkonto registreras i 
byggvarubedömningen. Produkter som projekteras in i ritningar och beskrivningar ska 
bedömas så att kandidat-, utfasnings-, hormonstörande- och prioriterade 
riskminskningsämnen i loggbokens byggvaror minimeras.  

Byggvarubedömningens tre bedömningsnivåer är undviks, accepteras och 
rekommenderas och baseras på bland annat på kemikalielagstiftningen REACH och 
CLP-förordningen och Kemikalieinspektionens PRIO-guide. Detta harmoniserar med 
försvarsmaktens kriteriedokument.  

10.14.1 Vägledning 

Byggvarubedömningen BVB  

Byggvaror är kategoriserade enligt BSAB 96, Svensk byggtjänst.  

10.14.2 Kravnivåer 

 

Utfasning av 
farliga ämnen 

Brons Silver  Guld  

Bostäder  
Lokaler 
 

Digital loggbok i 
byggvarubedömningen 
med information om 
byggvaror i kategorierna 
E,F,G,H,I,J,K,L,M,N och Z 
 
Betygsnivån ”undviks” 
förekommer i mindre 
omfattning. Upprättad 
Avvikelserapport med 
motiv. 

Digital loggbok i 
byggvarubedömningen 
med information om 
byggvaror i kategorierna 
E,F,G,H,I,J,K,L,M,N och Z 
 
Betygsnivån ”undviks” 
förekommer ej. 

Digital loggbok i 
byggvarubedömningen med 
information om byggvaror i 
kategorierna 
E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,P,Q ,R och 
Z med innehållsdeklaration 
eBVD2015. 
 
Betygsnivån ”undviks” 
förekommer ej. 
 

Tabell 14.1 Utfasning av farliga ämnen 

10.14.3 Konsulternas redovisning 

 Rutin som styrker att loggbok blir komplett och korrekt under byggfasen. 

 Komplett loggbok med information som motsvarar valt indikatorbetyg. 

10.14.4 Fortifikationsverkets uppföljning 

 Överlämnande av loggbok till förvaltare och driftschef. 
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10.15 Stommens och grundens klimatpåverkan 

Stommen och grundkonstruktionens klimatpåverkan bedöms. I begreppet stomme 
avses byggnadens bärande delar exempelvis bärande väggar, pelare, balkar och 
bjälklag.   

Stommens och grundens miljöpåverkan redovisas i gram CO2-e /m2 Atemp. 

Livscykelfaserna definieras i standard SS-EN 15804:2012. 

Fas A1-A3 omfattar klimatpåverkan från råvarornas utvinning och transport, samt 
tillverkning och förpackning.  

Fas A4 klimatpåverkan som uppstår vid transport av från fabrikant till slutanvändare. 

En miljöproduktdeklaration (EPD) ska finnas för dom ingående byggprodukterna som 
redovisar produkternas klimatpåverkan. 
 

10.15.1 Vägledning 

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg från IVL Svenska miljöinstitutet.[21]  

 

10.15.2 Kravnivåer 

 

Stommens och 
grundens 
klimatpåverkan 

Brons Silver  Guld  

Bostäder  
Lokaler 
 

Livscykelfaserna vid 
produktion A1,A2 och 
A3 redovisas med 
branschgemensamma 
EPD. 

Livscykelfaserna vid 
produktion A1, A2 ,A3 och A4 
redovisas med 
branschgemensamma EPD. 
 
Minst 50 % av klimatpåverkan 
för produktion av 
byggvarorna baseras på 
produktspecifika EPD. 

Livscykelfaserna vid 
produktion A1, A2 ,A3 och A4 
redovisas med 
branschgemensamma EPD. 
 
Minst 70 % av 
klimatpåverkan för 
produktion av byggvarorna 
baseras på produktspecifika 
EPD. 

Tabell 15.1 Stommens och grundens klimatpåverkan 

10.15.3 Konsulternas redovisning 

 Beräkning av stommens och grundens klimatpåverkan. Uppnått indikatorbetyg. 
 

10.15.4 Fortifikationsverkets uppföljning 

Ingen uppföljning krävs. 
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10.16 Sanering av farliga ämnen (gäller ombyggnationer) 

Vid ombyggnationer ska eventuellt förekommande farliga ämnen i byggnadsmaterial 
och installationer identifieras och dokumenteras. Denna inventering ska ligga till grund 
för beslut avseende omfattning av sanering. I det fall farliga ämnen lämnas på grund av 
kvar ska dessa vara oskadliggjorda och dokumenterade samt erforderliga 
myndighetstillstånd inhämtade. Betygsindikatorn bedöms för byggnadens status efter 
projektets genomförande. 

Ämnen som bedöms är förekomst av: 

 Asbest 

 PCB 

 CFC- och HCFC köldmedier 

 Kadmium 

 Bly 

 Kvicksilver 

10.16.1 Vägledning 

Förordning SFS 2007:19 om PCB m.m. [22] Riksdagen 

KIFS 2005:7 Kemikalieinspektionen [23]  

10.16.2 Kravnivåer 

 

Sanering av 
farliga 
ämnen 

Brons Silver  Guld  

Bostäder  
Lokaler 
 

 Inkapslad och 
uppmärkt asbest får 
förekomma 

 Kadmium-, bly-, eller 
kvicksilverförekomst 
identifierad och 
dokumenterad 

 Installationer med 
CFC- och HCFC 
förekommer inte 

 PCB-förekomst 
identifierad och 
sanerad 
 

 Inkapslad och 
uppmärkt asbest får 
förekomma 

 Kadmium-, bly-, eller 
kvicksilverförekomst 
identifierad sanerad 

 Installationer med CFC- 
och HCFC förekommer 
inte 

 PCB-förekomst 
identifierad och 
sanerad 

 

 Sanering av alla i byggnaden 
förekommande farliga 
ämnen är genomförd. 

 

Tabell 16.1 Sanering av farliga ämnen 

10.16.3 Konsulternas redovisning 

 Inventeringsrapport som innehåller uppgifter som styrker valt indikatorbetyg. 
 

10.16.4 Fortifikationsverkets uppföljning 

 Protokoll från genomförd sanering  
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12 Bilaga 1. Riktvärden för indata till beräkningar och 
simuleringar i programfas. 
Beräkningar och simuleringar ska sträva efter att efterlikna byggnadens verkliga 
utförande och användning så långt det är möjligt och rimligt med hänsyn till 
omfattningen av modelleringen samt syftet med beräkningen 

Där inte indata är kända kan indata i denna bilaga ansättas. 

12.1.1 Byggrelaterade indata 

 

Byggdel i klimatskal U-värde Anm. 
Fönster (inklusive karm) < 1,1 W/m2 K  
Glasfasadsystem (inklusive bärverk) < 1,0 W/m2 K  
Yttervägg < 0,1 W/m2 K  
Yttertak < 0,1 W/m2 K  
Platta på mark < 1,0 W/m2 K  
Källarvägg < 0,1 W/m2 K  
Ytterdörr < 1,0 W/m2 K  
Klimatskalets medelvärde  Um < 0,6 W/m2 K Enligt BBR:s defintion 

 

Klimatskal U-värde Anm. 
Lufttäthet medelvärde < 0,3 l/s m2   

 

Gestaltning Värde Anm. 
Fönsterarea / fasadarea < 0,3 Kontrollera att krav på dagsljus 

uppfylls. 
Kontrollera att krav på solvärmelast 
ej överskrids 

Solfaktor g-värde < 0,35 Glas inklusive solskydd. Gäller för 
syd-, väst, och öst-fasad. 

Formfaktor Aom / Atemp < 1,7  

 

12.1.2 Tekniska installationer 

Installationer Värde Anm. 
Luftbehandlingsaggregat värmeåtervinning Roterande-VVX 85 % 

Platt-VVX 75 % 
Batteri-VVX 70 % 

Torr temperaturverkningsgrad 

Luftbehandlingsaggregat eleffektivitet CAV Sfpv < 1,4 kW/(m3 /s) 
VAV Sfpv < 1,6 kW/(m3 /s) 

 

Inblåsningstemperatur 16-18 °C  
   
Belysningseffekt genomsnitt 8 W / m2 Atemp Närvarostyrd 
   
Värmepumpar COPvärme = 3,5 Dt = kondensor-förångare=50 °C  
Kylmaskin COPkyla = 5 Dt = kondensor-förångare=35 °C 
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12.1.3 Riktvärden för genomsnittliga temperaturer för simulering i programfas 

 
Byggnadstyp Genomsnittlig 

rumsluftstemperatur (C°) 
Vinter.  

Genomsnittlig 
rumsluftstemperatur (C°) 
Sommar. 

Anm. 

Varmförråd + 10°C + 18 °C - Kyla saknas normalt 
Spolhallar + 19 °C - Kyla saknas normalt 
Utbildningshallar + 19 °C +25 °C Kyla saknas normalt 
Multihallar + 21 °C +25 °C Kyla saknas normalt 
Kontorsbyggnader + 21 ° C +25 °C  
Kasern/förläggningar + 21 ° C +25 °C Kyla saknas normalt 
Sanitetsbyggnader + 21 ° C - Kyla saknas normalt 
Vaktbyggnader + 21 ° C +25 °C  
Övriga byggnader Enligt behovsunderlag Enligt behovsunderlag  

För brukarindata som inte återfinns här kan tabell 2:4 i BEN 2 användas som vägledning 

12.1.4 Exempel på riktvärden för termiskt klimat vinter för lokaltyper 
drifttemperaturer för simulering 
 

Lokal Rumslufts 
temperatur (C°) 
Vinter 

Lufthastighet 
(m/s) 
sommar/vinter 

Klädsel (clo) 
Aktivitet (met) 
Sommar 

Klädsel (clo) 
Aktivitet (met) 
Vinter 

Kontorslokaler +21 0,2/0,15 0,5 clo, 1,2 met 1,0 clo, 1,2 met 
Bostadslokaler +21 °C -   
Mässar/matsalar +21 °C 0,2/0,15 0,5 clo, 1,2 met 1,0 clo, 1,2 met 
Hygienutrymmen +21 °C -   
Lektionssalar +21 °C 0,2/0,15 0,5 clo, 1,2 met 1,0 clo, 1,2 met 
Sjuksalar +21 °C 0,2/0,15 0,5 clo, 0,8 met 1,0 clo, 0,8 met 
Gymnastiksalar +15 °C 0,2/0,15 0,5 clo, 5,0 met 1,0 clo, 5,0 met 
Kommunikationsutrymmen +16 °C - - - 
Verkstäder +19 °C 0,2/0,15 1,0 clo, 3,0 met 1,0 clo, 3,0 met 
Varmförråd +18 °C - - - 
Varmförråd övriga +10 °C - - - 

 

12.1.5 Drifttider för simulering i programfas 

 
Drifttider installationer Belysning Ventilation Anm. 
Kallförråd 4 tim / dygn 24 tim/dygn  
Varmförråd 4-tim / dygn 24 tim/dygn  
Spolhallar 10 tim / dygn 12 tim / dyn  
Utbildningshallar 12 tim / dygn 12 tim / dygn  
Multihallar 12 tim / dygn 12 tim / dygn  
Kontorsbyggnader 10 tim /dygn 12 tim / dygn  
Kasern/förläggningar 10 tim /dygn 24 tim / dygn  
Sanitetsbyggnader 4 tim / dygn 8 tim / dygn  
Vaktbyggnader 24 tim/dygn 24 tim / dygn  
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12.1.6 Fastighetsenergi som ingår i energiberäkning 

 
Fastighetsenergi exempel Förtydligande av fastighetsenergi 
Uppvärmningsenergi till värmesystemet För uppvärmning av byggnaden 
Uppvärmningsenergi till ventilationsluft för 
allmänventilationssystem 

Från värmesystemet levererad energi 

Allt varmvatten Som förbrukas i byggnadens invändiga varmvattensystem 
All vätskeburen komfortkyla För vätskeburna komfortkylsystem och luftburen komfortkyla 
Elenergi till kylkompressorer För vätskeburna komfortkylsystem 
Elenergi till samtliga pumpar För spill- och dagvatten, tappvatten och VVC, kyla och värme 
Elenergi till luftbehandlingsaggregat För normal komfortventilation 
Elenergi till all belysning driftrum, korridorer 
och trapphus 

Samtlig fast installerad belysning i driftrum, korridorer och 
trapphus.  

Elenergi till alla eluttag i driftrum, korridorer 
och trapphus 

 

Elenergi till hissar Hissar för gods och persontransport 
Elenergi till styr- och övervakningsutrustning För fastighetens styr- och övervakningssystem 
  
  

 

12.1.7 Verksamhetsenergi som inte ingår i energiberäkning 

 
Verksamhetsenergi exempel Förtydligande av verksamhetsenergi 
Verksamhetsanknuten uppvärmningsenergi  Exempelvis system för upptining av fordon eller uppvärmning 

efter portöppning med separata värmare. 
Verksamhetsanknuten ventilation Exempelvis system för utsug, torrluftssystem, dragskåp 
Verksamhetsanknuten komfortkyla typ DX Avsedda för kylning av speciella rum med höga krav.  
Elenergi för tryckluftkompressorer Avsedda för verksamhet 
Elenergi till kylkompressor i separata 
verksamhetsanknutna system 

Endast avsedda för verksamhetens processer exempelvis kyl- och 
frysrum eller kylning av verksamhetens värmeavgivande 
apparaturer. 

Elenergi till pumpar i separata 
verksamhetsanknutna system 

Endast avsedda för verksamhetens processer 

All belysning i verksamhetslokaler Alla rum utom FORTV:s driftrum, korridorer och trapphus 
Övrig verksamhetsanknuten elenergi till 
eluttag i verksamhetsutrymmen. 

Den el-energi som används för verksamheten i lokaler. 
Processenergi, datorer, kopiatorer, TV, kyl-/frysdiskar, 
maskiner samt andra apparater för verksamheten samt spis, kyl, 
frys, diskmaskin, tvättmaskin, torkapparat, andra hushållsmaskiner 
och dylikt. Laddning av fordon och båtar, motorvärmare ock dylikt. 

 

 

  



Projekteringsanvisning Energi och miljö  Sida 37 av 44 
 

 

13 Bilaga 2. Uppföljning av indikatorbetyg via 
entreprenörens kontroller 
AMA-koder gällande kontroller som ska utföras av entreprenören och skrivas in i 
teknisk beskrivning för respektive teknikfack.  

Kompletterande FORTV-texter gäller som krav utöver vad som anges enligt AMA. 

 

AMA VVS & Kyla 19 
 
YHB.521  Kontroll av tappvattensystem 
 
 Kontroll av rörledningar i tappvattensystem 
 Samtliga rörledningar ska tryck- och täthetskontrolleras. 
 Utförd kontroll redovisas i protokoll med omfattning enligt AMA YHB/1, YHB/2. 
 

Kontroll före idrifttagning av tappvatteninstallationer 
Utförd kontroll redovisas i protokoll enligt bilaga Mall-8-kontrollrapport. 

 
YHB.522  Kontroll av processvattensystem 
 
 Samtliga rörledningar ska tryck- och täthetskontrolleras. 
 Utförd kontroll redovisas i protokoll med omfattning enligt AMA YHB/1, YHB/2. 
 
YHB.53  Kontroll av avloppsvattensystem och pneumatiska avfallstransportsystem 

 
Kontroll av självfallsledningar i spillvattensystem 

 Samtliga rörledningar ska täthetskontrolleras. 
 Utförd kontroll redovisas i protokoll med omfattning enligt AMA YHB/1, YHB/2. 

 
Kontroll av tryckledningar i spillvattensystem 

 Samtliga rörledningar ska tryck- och täthetskontrolleras. 
 Utförd kontroll redovisas i protokoll med omfattning enligt AMA YHB/1, YHB/2. 
 
 Kontroll av självfallsledningar i dagvattensystem 
 Samtliga rörledningar inomhus ska tryck- och täthetskontrolleras. 
 Utförd kontroll redovisas i protokoll med omfattning enligt AMA YHB/1, YHB/2. 
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YHB.55  Kontroll av kylsystem 
  

Kontroll av köldbärar- och kylmedelsystem  
Samtliga rörledningar ska tryck- och täthetskontrolleras. 

 Utförd kontroll redovisas i protokoll med omfattning enligt AMA YHB/1, YHB/2. 
 
Kontroll av rörledningar för fjärrkyla 

 Samtliga rörledningar ska tryck- och täthetskontrolleras. 
 Utförd kontroll redovisas i protokoll med omfattning enligt AMA YHB/1, YHB/2. 

 
Kontroll av prestanda, kylmaskin 
Vid kontroll ska systemet vara i drift så nära nominell drift (normalt driftfall) samt 
dimensionerande drift som möjligt.  
Mätmetoder och utrustning för kontroll ska vara kontrollerade med dokumenterade 
specifikationer för onoggrannhet enligt SS-EN ISO 9000:2005 och SS-ISO 5725-1.  

Kontroll av eleffektuttag 
Kontroll av eleffektuttag för cirkulationspumpar och kompressor var för sig ska utföras 
genom mätning av aktiv effekt före styrutrustning som exempelvis 
frekvensomformare. 

 
Kontroll av temperaturförhållanden tillförd kyla/värme 
I samband med kontroll kontrolleras att temperaturförhållanden för fram- och 
returledning på systemets kalla och värma sida överensstämmer med projekterade 
värden vid aktuellt driftfall.    

 
Kontroll av kyl/värmefaktor   
Kyl och värmeeffekt beräknas med hjälp av flöde, tryck och temperaturdifferenser. 
Kyl/värmefaktor beräknas genom att jämföra förhållandet mellan kyl/värme effekt 
med tillförd effekt till kompressor baserat på Nord Test NT VVS 076 och SS 2620.  

 

Kontroll av prestanda, rörsystem 
Kontroll av flöde cirkulationspump 
Vätskeflöde skall provas för kylsystemets huvud cirkulationspumpar. Vätskeflöde kan 
bestämmas genom att mäta differenstryck över kalibrerad strypventil, med hjälp av 
pumpkurva eller uppmätt kyleffekt och temperaturdifferens.  

Kontroll av tryck 
Tryckökning vid kontroll av cirkulationspump bestäms till exempel genom avläsning av 
manometer för differenstryck vid pump.  
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Specifik pumpeffekt -SPP 
Kontroll av eleffektuttag för cirkulationspumpar skall utföras genom mätning  
av aktiv effekt före frekvensomformare. Specific Pump Power – SPP (kW/l/s) beräknas 
genom att jämföra tillförd aktiv effekt med aktuellt flöde enligt: 

 
                     SPP =     Aktiv effekt (kW) 
     Vätskeflöde (l/s) 
 

Belastningsberoende kontroll (sommarfall) 
Kontroll av specifikt kyleffektbehov 
Som underlag för beräkning av specifikt kyleffektbehov ska följande mätpunkter 
loggas som timmedelvärden: 

- Tillförd kyleffekt 
- Temperatur framledning KB 
- Temperatur returledning KB 
- Temperatur utomhus 
- Temperatur inomhus/frånluft 

 
Loggning 
Under sommarfall loggas dessa värden under 14 dygn som timmedelvärden. Loggade 
värden redovisas i diagram och tabeller. I Diagram redovisas systemets energisignatur 
som tillförd kyleffekt i förhållande till temperatur utomhus samt i förhållande till 
temperaturskillnad ute och inne.  
 
Utförd kontroll redovisas i protokoll med omfattning enligt bilaga FORTV Protokoll för 
kontroll av prestanda kylsystem. 

 
Resultatet av kontroll av prestandan och belastningsberoende kontroll ska 
sammanställas till rapport, bestående av: 

- en samlad rapport med allmänna uppgifter samt med sammanställning av 
avvikelser från föreskrivet eller förväntat resultat. Rapporten ska vara 
daterad och signerad av behörig undertecknare hos entreprenören. 

- tidpunkt för åtgärden 
- metoder, standarder och riktlinjer som tillämpats vid åtgärden 
- använda mätinstrument och mätmetoder 
- uppgifter om kalibrering av mätinstrument 
- konstaterade fel och avvikelser från avtalat eller förväntat resultat 
- uppgift om och signering av avhjälpande av fel eller avvikelse 
- Energisignatur av loggade timvärden under en 14 dagars period. 
- Energisignaturen baseras på medeleffektanvändningen och 

utomhustemperaturen. 
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YHB.56  Kontroll av värmesystem 
  

Kontroll av prestanda 
Kontroll av flöde cirkulationspump 
Vätskeflöde skall provas för värmesystemets huvud cirkulationspumpar. Vätskeflöde 
kan bestämmas genom att mäta differenstryck över kalibrerad strypventil, med hjälp 
av pumpkurva eller uppmätt värmeeffekt och temperaturdifferens.  

 
Kontroll av tryck 
Tryckökning vid kontroll av cirkulationspump bestäms till exempel genom avläsning av 
manometer för differenstryck vid pump.  

 
Specifik pumpeffekt -SPP 
Kontroll av eleffektuttag för cirkulationspumpar skall utföras genom 
mätning av aktiv effekt före frekvensomformare. Specific Pump Power – SPP (kW/l/s) 
beräknas genom att jämföra tillförd aktiv effekt med aktuellt flöde enligt: 

 
                     SPP =     Aktiv effekt (kW) 
     Vätskeflöde (l/s) 
 

Belastningsberoende kontroll (vinterfall) 
Kontroll av specifikt värmeeffektbehov vinterfall 
Som underlag för beräkning av specifikt värmeeffektbehov ska följande mätpunkter 
loggas som timmedelvärden: 

- Tillförd värmeeffekt 
- Temperatur framledning 
- Temperatur returledning 
- Temperatur utomhus 
- Temperatur inomhus/frånluft 
- Tillförd värme till beredning av varmvatten 

 
Loggning 
Under vinterdriftfall med uppvärmningsbehov loggas dessa värden under 14 dygn som 
timmedelvärden. Loggningsperiod ska överensstämma med loggningsperiod för 
värmeåtervinning luftbehandling  
Loggade värden redovisas i diagram och tabeller. I Diagram redovisas systemets 
energisignatur som tillförd värmeeffekt i förhållande till temperatur utomhus samt i 
förhållande till temperaturskillnad ute och inne.  

 
Utförd kontroll redovisas i protokoll med omfattning enligt bilaga FORTV Protokoll för 
kontroll av prestanda värmesystem. 
 
Resultatet av kontroll av prestandan och belastningsberoende kontroll ska 
sammanställas till rapport, bestående av: 

- en samlad rapport med allmänna uppgifter samt med sammanställning av 
avvikelser från föreskrivet eller förväntat resultat. Rapporten ska vara 
daterad och signerad av behörig undertecknare hos entreprenören. 

- tidpunkt för åtgärden 
- metoder, standarder och riktlinjer som tillämpats vid åtgärden 
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- använda mätinstrument och mätmetoder 
- uppgifter om kalibrering av mätinstrument 
- konstaterade fel och avvikelser från avtalat eller förväntat resultat 
- uppgift om och signering av avhjälpande av fel eller avvikelse 
- Energisignatur av loggade timvärden under en 14 dagars period. 
- Energisignaturen baseras på medeleffektanvändningen och 

utomhustemperaturen  
 
YHB.57  Kontroll luftbehandlingssystem 

 Vid kontroll av flöde enligt YHB.57 utförs samtidigt och med samma omfattning 
kontroll av drag. 

 
Kontroll flöde 
Fasta mätuttag ska finnas för flödesmätning. Mätuttag och totala luftflöden 
kontrolleras genom momentan mätning enligt ” Metoder för mätningar av luftflöden i 
ventilationssystem. T9:2007/T22:1998.  
Mätvärden för momentan mätning av luftflöden och värde på mätuttag  jämförs och 
dokumenteras.   
 
Utförd kontroll redovisas i protokoll med omfattning enligt AMA YHB/6-YHB/11. 
 
Kontroll av drag 
För att bedöma om det finns risk för drag i anslutning till tilluftsdon och om 
lufthastigheten överstiger 0,15 m/s för vinterfall 0,2 m/s för sommarfall i vistelsezoner 
används röktest/dragprovare. 
Den rök som används ska ha ungefär samma täthet och temperatur som omgivande 
luften och inte innehålla ämnen som kan vara skadliga för inomhusmiljön eller hälsa.  
Rök doseras i direkt anslutning till tilluftsdon. I vistelsezon doseras rök 0,1 m och 1,7 m 
över golv och 0,6 m från yttervägg.  Lufthastighet kan beräknas med hjälp av måttstock 
och tidur. Alternativt används beskrivning från tillverkare eller leverantör av utrustning 
för kontroll av drag. 
Testresultat dokumenteras i tabellform till protokollet för kontroll av flöde. 
 
Utförd kontroll redovisas i protokoll med omfattning enligt AMA YHB/6-YHB/11. 

 
Kontroll av luftutbyteseffektivitet 
Ventilationsindex är ett mått på hur väl vistelsezonen i rummet är ventilerad, baserad 
på mätt koldioxidhalt i tre punkter i rummet. Mätning av ventilationsindex sker enligt 
Nordtestmetod NT VVS 114.  
Samma metod används också för att mäta koldioxidhalt i rumsluften. Koldioxidhalten 
mäts i rum motsvarande min 10 % av byggnadens Atemp.  
Redovisning sker i de rum där risken bedöms störst för mer än tillfälligt hög 
koldioxidhalt eller i rum med risk för lågt ventilationsindex. 
 
Utförd kontroll redovisas i protokoll.  
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Kontroll av prestanda 
Kontroll av flödesbalans 
Temperaturverkningsgraden påverkas direkt av flödesbalansen mellan till- och frånluft 
och återspeglar endast aggregatets optimala prestanda då flödena är exakt lika stora. 
För att ta hänsyn till obalansen mellan flödena villkoras uppmätt VÅV med aktuell 
flödesbalans. Balans mellan till-och frånluft beräknas genom att beräkna kvoten 
mellan dessa enligt:  Qbalans= Qtill/Qfrån 

 

Kontroll av specifik fläkteffekt - SFP  
Kontroll av specifika fläkteffekten skall utföras vid minst två tillfällen.   
Momentana kontroller för bestämning av luftflöden, läckage, statiska tryckfall och 
specifik fläkteffekt ingår i kontrollen. En kontroll sker exempelvis i samband med 
tryckprovning av klimatskärm för kontroll luftflöden, läckage, tryckfall och 
fläkteffekter.  
En kontroll  sker  då anläggningen är färdig och idriftsatt med normala 
driftförhållanden för kontroll av luftflöden, läckage, tryckfall och specifik fläkteffekt- 
SFP.  
Aggregatet ska vara i drift med dimensionerande max flöde +/- 10 %. Kontroll ska 
utföras med rena filter.  
 
Kontroll av statiska tryckfall 
Statiska tryckfall skall mätas över aggregat respektive kanalsystem vid normala 
driftförhållanden. Resultaten redovisas som totalt externt, internt och totalt tryckfall 
för till- och frånluft. 
 
Kontroll av Specifik fläkteffekt –SFP  
Kontroll av specifik fläkteffekt –SFP och beräkning av total fläktverkningsgrad utförs 
enligt beskrivning i skrift ”Eleffektivitet hos fläktar och luftbehandlingsaggregat- 
beräkning och kontroll av SFP-värden” (Föreningen V, V-skift 1995:1 reviderad 2000).   
   
Specifik fläkteffekt - SFP  
 
Specifik fläkteffekt - SFP anges med enhet kW/(m3/s) och beräknas enligt: 

 
Observera att fläkteffekt skall mätas före eventuell styrutrustning som bidrar till ett 
högre SFP värde än om detta enbart beräknats för fläkt och motor.  Aktiv effekt till 
fläktar mäts före frekvensomriktare eller annan utrustning för varvtalsreglering. 

 
Utförd kontroll redovisas i protokoll med omfattning enligt bilaga FORTV Protokoll för 
kontroll av prestanda Luftbehandlingsaggregat. 
 
Resultatet av kontroll av prestandan ska sammanställas till rapport, bestående av: 

- en samlad rapport med allmänna uppgifter samt med sammanställning av 
avvikelser från föreskrivet eller förväntat resultat. Rapporten ska vara 
daterad och signerad av behörig undertecknare hos entreprenören. 

- tidpunkt för åtgärden 
- metoder, standarder och riktlinjer som tillämpats vid åtgärden 
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- använda mätinstrument och mätmetoder 
- uppgifter om kalibrering av mätinstrument 
- konstaterade fel och avvikelser från avtalat eller förväntat resultat 
- uppgift om och signering av avhjälpande av fel eller avvikelse 

 
Belastningsberoende kontroll (vinterfall) 
Kontroll av värmeåtervinning vinterfall 
Aggregatet ska vara i drift med rena filter och 100 % återvinning av värme. 
Mätmetoder och utrustning för kontroll ska vara kontrollerade med dokumenterade 
specifikationer för onoggrannhet enligt SS-EN ISO 9000:2005 och SS-ISO 5725-1. 
 
Som underlag för beräkning av värmeåtervinning ska följande mätpunkter loggas som 
timmedelvärden. Givarplacering och mätmetodik ska överensstämma med 
projekteringsanvisningar för uppföljning av luftbehandlingssystem.  

- Uteluft  
- Temperatur tilluft efter återvinningsbatteri före värmebatteri  
- Temperatur tilluft efter värmebatteri   
- Temperatur tilluft rum 
- Temperatur frånluft före aggregat 
- Temperatur Avluft   
- Luftflöden  

 
Beräkning av värmeåtervinning 
Värmeåtervinning-VÅV 
Temperaturverkningsgrad beräknas för både frånluft och tilluft enligt: 

 
Under vinterdriftfall loggas dessa värden under 14 dygn som timmedelvärden. 
Loggningsperiod ska överensstämma med loggningsperiod för värmesystemet. 
Loggade värden för uppmätta och beräknade värden redovisas i diagram och tabeller.  
Utförd kontroll redovisas i protokoll med omfattning enligt bilaga FORTV Protokoll för 
belastningsberoendekontroll Luftbehandlingsaggregat. 
 
Resultatet av kontroll av prestandan ska sammanställas till rapport, bestående av: 

- en samlad rapport med allmänna uppgifter samt med sammanställning av 
avvikelser från föreskrivet eller förväntat resultat. Rapporten ska vara 
daterad och signerad av behörig undertecknare hos entreprenören. 

- tidpunkt för åtgärden 
- metoder, standarder och riktlinjer som tillämpats vid åtgärden använda 

mätinstrument och mätmetoder 
- uppgifter om kalibrering av mätinstrument 
- konstaterade fel och avvikelser från avtalat eller förväntat resultat 
- uppgift om och signering av avhjälpande av fel eller avvikelse 
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AMA Hus 18 
 
YSC.111  Kontroll av lufttäthet 

Läckagekontroll ska göras med termografering av hela byggnadens omslutningsarea 
för klimatskärm,  
Alternativt: 
Projekterad lufttäthet verifieras med lufttäthetsprovning enligt SS-EN ISO 9972 
Utförd kontroll redovisas i protokoll. 

 
YSC.1131  Kontroll av vattentäthet i våtrum 
 Kontroll ska utföras enligt projektets fuktsäkerhetsbeskrivning. 
 

Utförd kontroll redovisas i protokoll. 
 

YSC.1132  Kontroll av vattentäthet på ytterbjälklag och yttertak 
Kontroll ska utföras enligt projektets fuktsäkerhetsbeskrivning. 
 
Utförd kontroll redovisas i protokoll. 

 
YSC.121  Kontroll av relativ fuktighet (RF) 
 Kontroll ska utföras enligt projektets fuktsäkerhetsbeskrivning. 
 
 Utförd kontroll redovisas i protokoll. 
 
YSC.122  Kontroll av fuktkvot och ytfuktkvot 
 Kontroll ska utföras enligt projektets fuktsäkerhetsbeskrivning. 
 
 Utförd kontroll redovisas i protokoll. 
 
YSC.131  Kontroll av termisk isolering   

Vid termografering kontrolleras min 10% av Atemp i varje plan. 
 
Utförd kontroll redovisas i protokoll. 

 
YSC.132  Kontroll av ljudisolering 

Verifiering av föreskriven ljudklass ska ske genom mätning i färdig byggnad. 
Vid mätning kontrolleras min 5 % av Atemp (dock i minst 5 utrymmen). De mest kritiska 
utrymmena besiktigas per akustisk parameter. Till exempel väljs utrymme för 
bedömning av trafikbuller vid den mest trafikexponerade fasaden, installationsljud 
nära fläktrum etc. Rummen som bedöms för de olika ljudparametrarna kan vara olika 
men också sammanfalla. 

Mätningarna ska genomföras av ljudsakkunnig med dokumenterad erfarenhet av 
liknande mätningar tillsammans med en representant för brukarna som vistas frekvent 
i byggnaden och ska utföras enligt följande: 
 
- Mätning av luft- och stegljudsisolering 
- Mätning av efterklangstid i rum 
- Mätning av ljudisoleringen mot trafik och andra yttre ljudkällor 
- Mätning av ljudnivå från installationer 
 

 Utförd kontroll redovisas i protokoll. 
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YSC.14 Kontroll av radonhalt 
Mätning ska utföras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar så att den 
ger en uppskattning av radonhaltens årsmedelvärde. 

 
Mätperiodens längd ska vara minst 3 månader.  
Mätplatser ska vara minst 3 st per byggnad. 
Utförd kontroll redovisas i protokoll. 
 

YSK.8  Deklaration av tekniska prestanda för hus 
 
 U-värden och köldbryggor 

Areor för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft och geometrier för 
köldbryggor dokumenteras för beräkning av luftläckning och Um-värden. Produktblad 
för prefabricerade komponenter som exempelvis dörrar och fönster redovisas.  
 
U-värden för ytterväggar, yttertak, grundplatta och glas kontrolleras vid besiktning på 
plats baserat på materialdata och produktblad för respektive konstruktionsdel.  
 
Köldbryggor mot omslutande byggdelars ytor mot uppvärmd inneluft i anslutning till 
vertikala ytter/inner vägghörn, anslutningar mellan yttervägg och bjälklag, golv och tak 
samt metallpartier identifieras och med hjälp av konstruktionsritningar, indata till 
energiberäkningar och termografering. Ψ-värden för bjälklagskanter, fönsternischer 
och övriga byggnadsdetaljer samt χ – värden för punktinfästningar redovisas i särskilt 
protokoll.   
 
Yttemperaturer på identifierade köldbryggor från beräkningsunderlag dokumenteras 
med termografi enligt YSC.131.   
 
Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för hela byggnaden beräknas baserat på 
en sammanställning av U-värden och köldbryggor och redovisas i tabellform.  
 
Uppföljning av Solskydd 
G-värden för fönster och fönsterkonstruktioner ska sammanställas och redovisas i 
tabellform.  
 
Specificerade g-värden på glas och solskydd fastställs med hjälp av typbeteckning vid 
besiktning på plats. Solskyddsskiktets placering i förhållande till specifikation skall 
kontrolleras.  
 
Automatisk styrning och samkörning/förregling med individuell styrning i rum 
kontrolleras med framtagen strategi för reducering av kyleffekt. Produktblad för 
prefabricerade komponenter som exempelvis persienner och yttre avskärmning 
redovisas.  
 
Utförd kontroll/Deklaration av prestanda redovisas i mall enligt bilaga FORTV 
Protokoll för kontroll av klimatskärm. 


