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1. Miljö och energi vid projektering 

Vid allt arbete hos Balticgruppen ska hänsyn tas till hållbarhet, miljö och energi. Konsulter och 
entreprenörer ska aktivt beakta miljö- och energiaspekterna i sina uppdrag och skriftligen redovisa för 
projektansvarig om förbättringar inom sitt ansvarsområde. 

2. Certifiering av byggnad 

För att säkerställa kvalitén och för att kunna möta framtida hyresgästers förväntningar förordas 
certifiering enligt Miljöbyggnad. 

3. Energikrav 

Energikrav för nybyggnation inkl. uppvärmning, varmvattenberedning, komfortkyla och fastighetsel 
(hissar, pumpar, allmänbelysning, osv) 
 
Krav på primärenergitalet (EPpet) vid nybyggnation och tillbyggnad.  
 
Lokaler: 65 kWh/m², år +40 (qmedel – 0,35) kWh/m², år 
  
Bostäder: 65 kWh/m², år 

4. Livscykelkostnad (LCC) energislag 

När olika energislag eller energialternativ finns att välja mellan ska LCC-kalkyl göras och redovisas för 
projektledare som underlag för val av utförande. Projektledaren ska medverka i framtagande av 
grunddata vid kalkylen.  

5. Energimätning i byggnaden  

För energimätning i nybyggnation tillämpar Balticgruppen branschstandard enligt aktuell version av 
SVEBY-programmets mätanvisningar, http://www.sveby.org/. Syftet är att mätningar ska utformas så 
att byggnadens uppmätta energianvändning och primärenergital EPpet kan fastställas. 

 

 På Byggnadsnivå ska energimätning utformas så att kyla, värme, tappvarmvatten och 
byggnadens elförbrukning enligt BBR:s definition går att särskilja genom mätning. 

 För Lokaler bör energimätning på hyresgästnivå utformas så att el, kyla, värme, 
tappvarmvatten går att särskilja genom mätning förutsatt att det är kostnadseffektivt och 
tekniskt genomförbart.  

 För Bostadsrätter bör energimätning för kall- och varmvatten samt hushållsel ske genom 
separat mätning för respektive lägenhet förutsatt att det är kostnadseffektivt och tekniskt 
genomförbart.  

 Återvinningsinstallationer: Separat energimätare bör installeras vid alla typer av 
återvinningsinstallationer, ex vid återvinning av kökskyla 

 Verksamhetsmedia: Installationer markvärme, elbilsladdning och motorvärmare ska alltid 
mätas separat i syfte att kunna särskilja förbrukningen från byggnadens övriga 
energianvändning. 
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6. Energideklaration  

Projektledaren ansvarar för att energideklaration utförs enligt gällande lagkrav vid nybyggnation. 
Energideklarationen sammankopplas med verifieringen (via mätning) av byggnadens specifika 
energianvändning enligt energibalansberäkning. 

7. Energibalansberäkning 

Energibalansberäkning skall upprättas i projekteringsskedet vid ny- och tillbyggnation samt vid 
omfattande ombyggnation eller ändringar.  Projektledaren ansvarar för att energiberäkningen genomförs 
och delges Balticgruppens Tekniska förvaltning. Den specifika energianvändningen som erhålls via 
energibalansberäkningen ska avslutningsvis verifieras via mätning inom 24-månader i den färdiga 
byggnaden. 
Resultatet av energibalansberäkningen ska presenteras i skriftlig rapport och de uppgifter som ska 
framgå av rapporten är:  

 Vilket objekt som beräkningen avser, vilket program som använts, vem som utfört beräkningen 
inklusive kontaktuppgifter till denne  

 Aktuellt primärenergital (EPpet) och BBR-krav  
 Ventilationsflöden, SFP-värden, återvinningstyp, temperaturverkningsgrad, tilluftstemperaturer 

och drifttider för aggregaten  
 Inomhustemperaturer som används vid beräkningen  

8. Krav på lufttäthet i ny- och tillbyggnation 

Balticgruppens krav på lufttäthet vid +/- 50 Pa tryckskillnad är ≤ 0,3 l/s, m² (omslutande area). För att 
kontrollera lufttätheten i byggnaden skall provtryckning genomföras i hela eller delar av byggnaden. 
Observera att i energibalansberäkningen ska värdet 0,8 l/s, m² vid +/- 50 Pa alltid användas för 
täthet/infiltration. Syftet med detta är att erhålla en säkerhetsmarginal i beräkningen.  

9. Specifika krav på energianvändning 

Andra strängare krav än vad som framgår under avsnittet ovan kan förekomma, t.ex. vid 
lågenergibyggnader. Om annat krav än vad som framgår för aktuellt projekt ska detta framgå i 
förfrågningsunderlaget. 

 

Rum med fler än fyra personer ska utrustas med behovsstyrd klimatanpassning. 

10. Energislag 

Energislagsval prioriteras i nybyggnation enligt följande:  
1. Fjärrvärme och solceller  
2. Värmepump och solceller  
3. Geoenergi  
4. Biobränsle  
5. Fjärrkyla 

 

En kombination av ovan energislag är möjlig. Solenergilösningar ska alltid beaktas i nybyggnation av 
projektör och arkitekt (avser bl a byggnadens placering, takkonstruktion och genomföringar på tak). 
Markvärme och komfortkyla ska om möjligt undvikas. 
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11. Effektuttag  

Vid projektering ska effektuttaget på all media beaktas av konsulten då detta är kostnadsdrivande. 
Lösningar som minskar den abonnerade effekten för ex. fjärrvärmetaxan ska prioriteras i uppdraget.  

12. Klimatsimulering  

En klimatsimulering, i syfte att säkerställa att ett gott inomhusklimat uppnås i byggnadens vistelsezoner 
ska vid behov upprättas i projekteringsskedet vid nybyggnation. Projektledaren avgör behovet och nivå 
av en klimatsimulering.  

13. Mediaförsörjning 

Rätt beräkning med ett uppskattat reservuttag av inkommande media såsom serviser för El, fjärrvärme 
och fjärrkyla. Redovisning av dimensioneringsberäkningar skall i ett tidigt skede redovisas beställaren. 

14. Värme 

Hetvattenkretsar, med avseende på betjäningsområde, ska vara separerade, exempelvis ska värmeslussar 
för entréer inte samköras med systemets radiatorkretsar och värmesystem för ventilation.  

15. Kylsystem 

I första hand skall fjärrkyla nyttjas. Där det krävs reservkyla ska detta i första hand ske med stadsvatten. 
Observera att tillstånd kan krävas. Ledningen förses med flödeslarm samt vattensparventil och 
erforderliga återströmningsskydd.   

16. Kompressorkyla 

Dimensionera köld- och värmebärartemperaturer så att köldfaktor> 4 erhålls.   

Vid installation av större kylmaskiner ska möjlighet att återvinna energi från hetgas och underkylning 
beaktas.  

Vid inkoppling av nya byggnader ska inkoppling utföras via värmeväxlare.  

Installation av permanenta undertrycksavgasare bör beaktas för större kylsystem. Uttag för inkoppling 
av portabel undertrycksavgasare ska finnas.  

17. Köldmediesystem 

Val av köldmedium ska utredas i samråd med beställare. Naturliga köldmedier förordas. Köldmedium 
med GWP enligt tabell 1 ska alltid väljas (ev. utredning krävs).  
Giftiga och brandfarliga köldmedier undviks i huskroppar som delas med övriga lokaler och där 
människor vistas stadigvarande.  
En värdering av driftsekonomi, påfyllningskostnader och miljöpåverkan vid förändring eller 
nyinstallationer av kylanläggningar/VP-anläggningar ska alltid utredas.  
 
Tabell 1 

Nedfasning F-gas och medel GWP.  
År Andel GWPmedel 
2021 – 2023 45% 918 
2024 – 2026 31% 633 
2027 – 2029 24% 490 
2030 21% 42 
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18. Köldbärarsystem 

Om processkyla skall nyttjas i fastighetsägarens komfortkylsystem skall regelverk för drift, service och 
driftavbrott beaktas vid projektering. Möjlighet till återvinning av frikyla ska beaktas. 
Kylvattentemperaturer vid tillämpningar av komfortkyla bör vara lägst 12° eller högre. Beakta 
avfuktningsproblematik. Vid större KB-system ska vattenmätare installeras för registrering vid 
påfyllning. Pumpar med kondensrisk ska alltid förses spillplåtar och dräneringsledning till golvbrunn.    

19. Serverkyla 

Undermätning av hyresgästens processkyla skall alltid installeras.  

20. Ventilation 

Ventilationsanläggningarna bör vara konstruerade med motströmsväxlare med låga tryckfall för 
evoporativ kylning i frånluften. Rum med varierande personbelastning förses med 
variabelflödesstyrning, luftkvalitets och temperaturgivare. Ventilationssystem skall kunna sektioneras 
för optimerad drift vid olika nyttjandetider. Större korridorer där människor vistas stadigvarande får inte 
enbart ventileras med överluft.  
 
Fläktrum ska eftersträvas att placeras centralt med symmetriskt kanalsystem. Fläktrum ska vara lätt 
åtkomliga och utföras så att god åtkomlighet finns vid fläktar och apparater. Service, utbytbarhet, 
rensutrymmen och framtida utökning skall beaktas. Fläktrum skall utföras som uppvärmt utrymme.  
 
Luftbehandlingsanläggningen skall indelas i lämpliga system med hänsyn till verksamheten, 
driftekonomi, drifttider och brandskydd.  
 
Luftbehandlingssystem utförs i första hand som omblandande system. Till- och frånluftsdon placerade 
för att god luftutbyterseffektivitet erhålls samt att lufthastighet i vistelsezonen inte överskrids (0,15m/s 
vinter och 0,25m/s sommar).  
 
Luftbehandlingssystemet utförs och dimensioneras så att CO2-koncentrationen i lokalerna högst uppgår 
till 1000 ppm, där ej annat anges. Sekvensstyrning av värme/kylsystem och luftbehandling ska utföras.  
 
Fläktrum, kylmaskinrum och apparatrum för värme ventileras i första hand med 
allmänventilationssystemet. I andra hand ventileras och kyls de via separata frånluftsfläktar med 
spjällstyrda uteluftintag som styrs via rumstemperaturen.  
 
Tilluftsfilter väljs lägst klass ePM1 50% och frånluftsfilter lägst klass ePM10 50%.  
 
Med fördel väljs UV-ljus som rening i ventilationssystem från restaurangkök. Senaste utgåvan av 
Imkanal 2012 gäller vid projektering av imkanal i kök. 
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21. Krav på materialval  

Klimatpåverkan under livscykelanalysens skede A1-A5 för byggnadens klimatskärm, bärande 
konstruktionsdelar och innerväggar enligt Boverkets krav på klimatdeklaration ska utredas och hållas så 
låg som görligt utifrån vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.  

Projektör och entreprenör ska i första hand välja byggmaterial som uppfyller Byggvarubedömningens 
bedömningskriterier grön, gul, röd/rekommenderas, accepteras och undviks. Byggvaror som har kriteriet 
”undviks” ska alltid föregås av dialog med Beställaren om alternativ kan finnas för en bättre bedömd 
produkt. 

 

I andra hand och i specifika byggprojekt kan bedömning enligt Sunda hus A och B eller motsvarande 
tillämpas. Byggvaror som fått bedömningen A eller B i är godkända för användning. A-klassad 
byggvara ska prioriteras före B om möjligheten finns. Byggvaror med totalbedömningen C får endast 
användas efter beställarens godkännande.  

Varor som används i entreprenaden inom följande produktgrupper skall vara miljöprövade (bokstäver 
inom parentes nedan syftar på koder enligt BSAB-systemet):  

 
 Förvaltningsprodukter för drift (rengöringsprodukter, saneringsmedel, smörjmedel, m.m.) (A)  
 Kemiska produkter (färg, fog, lim, fogmassa, fogskum m.m.) (L, Z, m.m.)  
 Cementbaserade produkter (puts, avjämningsmassa, spackel) (E, L, M)  
 Invändiga ytskikt (M)  
 Golvbeläggningar (M)  
 Byggskivor (K)  
 Termisk isolering (I)  
 Snickerier (exkl. beslag) (N, X)  
 Takbeläggningar (J)  
 Plan plåt (hängskivor, ståndskivor m.m.) (J)  
 Fasadmaterial (puts (L), skivor (K), tegel (F), element (G), panel (H)  
 Drev, tätning, nät m.m. (Z)  
 Installationer EL (kablar, kanaler, vp-rör, el-schakt) (S)  
 Installationer VS (va-rör, radiatorer, ventiler, armaturer) (P)  
 Installationer ventilation (kanaler, spjäll, ventilationsdon) (Q)  

Material som innehåller ämnen på kandidatförteckningen ska undvikas. Listan är Reach:s (EU:s 
kemikalielagstiftning) över särskilt farliga ämnen. Ämnen på kandidatförteckning har egenskaper som 
kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön. Även 
utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen bör undvikas. Prioriteringsverktyget är 
Kemikalieinspektionen verktyg för att minska risker för hälsa och miljö. Utfasningsämnena har så 
allvarliga egenskaper att de inte bör användas. De prioriterade ämnena för att minska riskerna har 
egenskaper som bör uppmärksammas. I Sunda hus framgår vilka produkter som innehåller 
kandidatlista-, utfasnings- eller prioriterade ämnen eller om de använts vid tillverkning. 

 


