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Inledning 

Allmänt 

RÅDA är förvaltningens röst i såväl små som stora projekt. Erfarenheter av mindre lyckade lösningar skall 

återföras i nya projekt för att optimera förvaltningen av Poseidons fastigheter. 

 

RÅDA är en handbok som ger generella råd och anvisningar. I vissa fall uttrycks dessa som ska krav. Åtgärder 

som regleras genom lagar och andra myndighetskrav ska följas och är inte med i denna handbok.  

 

Uppbyggnad och status 

Byggande inklusive reparation och underhåll styrs bland annat av lagar och förordningar. Tekniska synpunkter 

och detaljutformning finns utförligt beskrivet i AMA-texter. RÅDA Miljöhus/Miljörum utgör ett 

komplement till både lagtext och AMA-text. 

 

RÅDA Miljöhus/Miljörum, som inriktar sig på utformning av avfallsutrymmen, är ett kompletterande 

dokument till RÅDA. 

 

För Avfallsutrymmen gäller dokumentet RÅDA Miljöhus/Miljörum före det övergripande dokumentet 

RÅDA.  

 

Läsanvisning 

Eftersom RÅDA Miljöhus/Miljörum ska läsas av så väl projektörer i ny och ombyggnadsprojekt, som 

Poseidons förvaltningspersonal i mindre projekt och i avrop mot ramavtal, är innehållet mer allmänt 

förklarande och rubriceringen ansluter inte till AMA-koderna. 

 

RÅDA Miljöhus/Miljörum ska användas då man utarbetar handlingar, beskrivningar och ritningar för så väl 

ny- som ombyggnadsentreprenader. RÅDA Miljöhus/Miljörum ska inte användas rakt av som underlag, 

informationen ska alltid omarbetas så att den textmässigt blir korrekt i respektive handling. 

 

RÅDA Miljöhus/Miljörum är indelat i tre huvudkapitel: 

1. BYGGNAD  

(råd och anvisning till Ramhandling Bygg / Byggnadsbeskrivning). 

 

2. RUM 

(råd och anvisning till Rumsbeskrivning). 

 

3. TEKNISKA INSTALLATIONSSYSTEM   

(råd och anvisning till Ramhandlingar El-, VVS och övrig installation). 

 

I huvudkapitel 1-3 finns för respektive underkapitel två spalter: Checklista respektive Tips & Råd: 

 

Checklista: läses i sin helhet och aktuella punkter beaktas. 

 

Tips & Råd: baseras på Poseidons erfarenheter från byggnation och förvaltning. Erfarenhetsåterföring är en 

väsentlig del av kvalitetsarbetet inom Poseidon. Innehållet i Tips & Råd är inte att anse som komplett och det 

är viktigt att det ständigt fylls på och förnyas utifrån nya erfarenheter. 

 

Avsteg från RÅDA-krav 

Mot bakgrunden att råd och checklistor är ställda för att uppnå optimal funktion/ekonomi för företaget, ska 

avvikelser ske endast efter noggrann prövning och förankring hos projektets styrgrupp. Beslut om avvikelser 

från RÅDA Miljöhus/Miljörum noteras och motiveras i det sammanhang RÅDA Miljöhus/Miljörum 

används. 
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Utvecklingsrutiner 

För att göra Handboken ännu bättre och anpassad till verksamheten ska förslag från projekt och/eller 

förvaltning, hanteras enligt rutin för att säkerställa att detta dokument utvecklas till ett kommunikationsverktyg 

mellan nyproduktion ombyggnad och förvaltningsuppdrag. 

 

Förslag till förändring och förbättring levereras till rada@poseidon.goteborg.se 

 

På erfarenhetsåterföringsmöten i större och medelstora projekt har RÅDA frågan en egen punkt. Protokoll med 

synpunkter på RÅDA från ett sådant möte mailas av ansvarig projektchef eller annan ansvarig för dessa möten 

till rada@poseidon.goteborg.se. 
 

I Samarbetsytan “RÅDA- gruppen” i Sharepoint på Poseidons intranät samlas fortlöpande de synpunkter och 

kommentarer som kommit till rada@poseidon.goteborg.se så att RÅDA-gruppen kan hålla sig uppdaterad. 

 

I oktober varje år sammankallas RÅDA gruppen för att gå igenom de synpunkter som kommit in under året. 

Synpunkterna bearbetas I gruppen och underlag till ny version av RÅDA skall vara klar senast februari 

nästkommande år. 

 

RÅDA-grupp 

RÅDA-gruppen är sammansatt av: 

 

Från förvaltningen: 

Fastighetsingenjör (FI) 

Distriktschef (DC) 

Husvärd (HV) 

Miljövärdssamordnare (MVS) 

 

Från teknikavdelningen: 

Teknisk Chef (sammankallande) 

Projektchef 

Controllers/Strateger inom respektive fackområde 

 

  

mailto:rada@poseidon.goteborg.se
mailto:rada@poseidon.goteborg.se
mailto:rada@poseidon.goteborg.se
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1. BYGGNAD 

1.1 RIKTLINJER / KRAV 

1.1.1 Brand 

Checklista: 

Brandskyddsdokumentation: 
- Normalt ett krav vid bygglovspliktiga projekt 

- Upprättas av sakkunnig 

 
Miljörum (integrerat i huskropp): 
- Egen brandcell 

 
Miljöhus (fristående): 
- Skydd mot brandspridning 

 
Installationer för släckning/räddning: 
- Brandlarm 

- Sprinkler 

- Ev släckutrustning 

 
Tips & råd: 

Miljörum: 
- Utformas som en egen brandcell med samma 

brandklass som byggnaden i övrigt om 
rummet ligger i en huskropp. 

- God insyn och öppet utförande bidrar till att 
minska risken för anlagda bränder. 

- Om kärl placeras utomhus finns det regler för 
detta avseende brandspridning och bygglov 
kan behövas. Ej tillåtet att placera kärl under 
takfot 

1.1.2 Tillgänglighet 

Checklista: 

Avfallsentreprenören kan ha tillgänglighetskrav 
avseende hämtningen inskrivna i avtal 
 
Miljöhus och miljörum: 
- Hänvisas till ”Koncept för miljöhus och 

miljörum ver 2.0 2017”. 

 
Dragvägen (hämtningsfordonets 
uppställningsplats – miljöhus/miljörum) 
- Hänvisas till ”Koncept för miljöhus och 

miljörum ver 2.0 2017”. 

 
Tips & råd: 

- Hänvisas generellt till ”Koncept för miljöhus 
och miljörum ver 2.0 2017”. 

- Tillgänglighetsaspekterna är i möjligaste mån 
inarbetade i respektive avsnitt i RÅDA 
Miljöhus / Miljörum. 

 

1.1.3 Ljud 

Checklista: 

Miljörum: 
- Buller (glaskross etc.) 

- Ljudisolering väggar / tak 

 
Hämtning: 
- Uppställningsplats fordon 

- Dragväg kärl 

- Underlag dragväg 

- Placering entré till miljöhus/miljörum 

 
Tips & råd: 

- Entrédörr bör ej orsaka buller 

- Lösning där hämtningsfordon måste backa 
undviks alltid av trafiksäkerhetsskäl men även 
p g a buller (tutande signal) 

- Hänvisas även till ”Koncept för miljöhus och 
miljörum ver 2.0 2017”. 
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1.1.4 Miljö 

Checklista: 

- Byggvaror ska miljögranskas enligt Sunda hus 
bedömningssystem. Avsteg från ovan måste 
rapporteras till och godkännas av 
projektledare. 

 
- Hänvisas i övrigt till RÅDA ver 2.0. 

 

 
Tips & råd: 

- Bladfällande växtlighet på solsidor av miljöhus 
kan med bra placering bidra till att skugga 
sommartid och släppa genom solljuset 
vintertid (passivhustänk – ex 
Rundradiogatan). 

1.1.5 Energi 

Checklista: 

- Hänvisas i till RÅDA ver 2.0. 

 

 
Tips & råd: 

-  
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1.2 BYGG 

1.2.1 Entrédörr 

Checklista: 

Mått: 
- Fri bredd minst 1,0 m, helst 1,2 m 

- Fri höjd minst 2,0 m, helst 2,1 m 

 
Tillgänglighet: 
- Dörrautomatik (tillgänglighetskrav) 

- Ingen tröskel 

- Ej trappsteg/ nivåskillnad 

- Uppställningsanordningar som enkelt kan 
aktiveras 

 
Beslag: 
- Låsvred bör ha skydd som förhindrar att det 

skadas av slag eller påkörning. 

- Dörr ska kunna öppnas inifrån utan nyckel 

- Hänvisas i övrigt till RÅDA ”Beslag” 

 
Ljudkrav 
 
Brandkrav 
- Miljörum är egen brandcell 

- Hänvisas till kap ”Brand” 

 
Slagning 
- Utåt 

 
Inbrottsskydd /Brytskydd 
 
Ev. kanalisation 
 
Ventilation 
 
Styrutrustning 
 
U-värde 
 
Övrigt: 
- Dörren bör ej orsaka buller 

- Ev. nedfällt skrapgaller på utsidan 

- Släplist som skydd mot skadedjur 

- Dörrbladets nederkant ska ha fritt så att den 
inte fastnar i snö (löses bäst med fall från 
byggnad) 

- Skydd mot påkörning av kärl 

 

 
Tips & råd: 

- Entrédörren är den mest utsatta 
byggnadsdelen i ett miljöhus/miljörum – 
kvalitet lönar sig  

- Miljöhus och miljörum ska ha en egen entré 

- Poseidon har glasade entrédörrar i många 
befintliga miljöhus och miljörum som 
kombinerar påkörningsskydd / handtag på ett 
utmärkt sätt. 

- Glasade entrédörrar ger trygghet, ljusinsläpp 
och användarsäkerhet  

- Dörrblad i varmgalvat / förzinkat stål förordas. 
(aluminium håller inte, lackad ståldörr får 
skador/repor som rostar)  

- Dörröppnare kopplad till nyckelsystem 
underlättar för den som ska lämna avfall 

Entré via trapphus (miljörum): 
- Praktiskt och tryggt för boende i de aktuella 

trapphuset 

- Ger erfarenhetsmässigt luktproblem i 
trapphuset. 
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1.2.2 Fönster / fönsterpartier 

Checklista: 

Tvättbarhet 
 
Solskydd 
 
Säkerhetsglas 
 
Kontrastmarkering 
 
U-värde: 
-Miljöhus (+5°C): 1,5 W/m2K eller lägre  
-Miljörum bör ha fönster med U-värde lika övriga 
fönster i klimatskalet eller bättre 
 
Hänvisas i övrigt till RÅDA ”Fönster / 
fönsterpartier” 

 
Tips & råd: 

- För att undvika höga temperaturer och 
luktproblem sommartid bör direkt 
solinstrålning undvikas. Förlängd takfot eller 
skärmtak förordas som solskydd. - beakta 
dock ev påkörningsrisk från fordon. 

 
Fönster skapar ökad trygghet: 
- Stora och många fönster 

- Fönster i och runt entrén 

- Fönster i entrédörr 

- Insyn från flera håll 

 
- Ljusinsläpp medför mindre behov av 

belysning 

- Öppningsbara fönster undviks då dessa kan 
medföra objudna gäster. Ventilationen i 
miljöhus / miljörum ska fungera utan 
vädringsmöjlighet. 

- Stora fönster är mer kostnads- och yteffektiva 
än mindre. Små fönster med invändiga 
smygar drar till sig spindelnät. 

 
Fönster bakom kärl: 
- Svårare att rengöra 

- Mindre ljusinsläpp/insyn 

- Behöver påkörningsskydd 

1.2.3 Beslag / Låssystem 

Checklista: 

Hänvisas till RÅDA ver 2.0 
 

 
Tips & råd: 

- Automatiskt dörröppnare kopplat till utvändig 
läsare underlättar för den som har mycket att 
bära. 

 

1.2.4 Inredning 

Checklista: 

Hörnskydd på vägg: 
- Rostfria kantskydd på alla utåtgående hörn t o 

m 1,25 m över golv 

 
Hylla för påsar: 
- Hänvisas till ”Koncept för miljöhus och 

miljörum ver 2.0 2017” 

 
Avbärarlister: 
- på alla invändiga väggar 

 
Tips & råd: 

- Avbärarlister i trä är funktionella, prisvärda 
och enkla att montera och byta. 

 
Entrématta ”Poseidon”: 
- Välkomnar, stärker varumärket 

- Minskar halkrisk 

- Fångar upp snö, sand etc 
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- på alla dörrar in- och utvändigt (se ”Entrédörr”) 
- 0,95 m över golv 

- 1,25 m över golv 

 
Entrématta innanför entré: 
- Begränsar halkrisk 

 
Skylthållare 
 
Skyltar 

Fler tips och råd finns i ”Koncept för miljöhus 
och miljörum ver 2.0 2017” 
 

1.2.5 Ytterväggar  

Checklista: 

Gestaltning: 
- Utvändig fasadbeklädnad och kulörer väljs i 

första hand av arkitekten i samband med 
byggnadens gestaltning.  

 
Fuktsäkerhet: 
- Undvik trä och andra organiska material inne i 

väggkonstruktionen. Speciellt i isolerade 
väggar 

 
Rengöring, underhåll: 
- Insida yttervägg bör vara enkel att torka av 

 
U-värde: 
- Miljöhus (+5°C): Rekommenderat U-värde för 

ytterväggar max 0,3 W/m2K. (Om byggnad 
avses värmas över 10°C gäller BBR kap 9) 

- Miljörum i befintlig byggnad bör ha ytterväggar 
med U-värde lika eller bättre än övriga väggar 
i klimatskalet 

 
Skadedjur: 
- Öppningar större än 5 mm får inte förekomma 

 
Tips & råd: 

- Ytterväggar med diffusionsspärr och isolering 
riskerar fuktskador om de fryser och/eller får 
en lägre temperatur in- än utvändigt – 
speciellt på våren. Undvik därför organiska 
material inne i väggkonstruktionen. 

 
Invändig beklädnad på ytterväggar: 
- Laminatskivor och cementbaserade skivor (t 

ex Minterit) är prisvärda och enkla att hålla 
rena. 

- Träskivor rekommenderas ej pga fukt-, brand- 
och underhållsaspekter 

- Kakel, granitkeramik är exklusivt, oftast 
dyrare samt inbjuder till avspolning vilket kan 
ge fuktskador. 

 

1.2.6 Tak 

Checklista: 

Gestaltning: 
- Takets form och utseende beaktas i samband 

med byggnadens gestaltning. 

- Sedumtak understryker att byggnaden är ett 
miljöhus 

 
Fuktsäkerhet: 
- Undvik att bygga in trä och andra organiska 

material. Speciellt viktigt i isolerade miljöhus. 

 
Rengöring, underhåll: 
- Insida tak bör vara enkel att torka av 

 
Tips & råd: 

Sedumtak: 
- Understryker att byggnaden är ett miljöhus 

- Bidrar till biologisk mångfald 

- Minskar dagvattenflöden 

- Ökad investeringskostnad 

- Förlänger livslängden på taktäckningen 

- Isolerar mot kyla/värme 

 
Pulpettak (ensidig lutning) 
- Ev sedumtak syns bara från ett håll 

- Ger högre takhöjd invändigt än nödvändigt 
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U-värde: 
- Miljöhus (+5°C): Rekommenderat U-värde för 

tak max 0,3 W/m2K. (Om byggnad avses 
värmas över 10°C gäller BBR kap 9) 

 
Skadedjur: 
- Öppningar större än 5 mm får inte förekomma 

 

- Med söderläge kan ev solceller monteras 
över hela ytan 

 
Sadeltak 
- Ev sedumtak syns från flera håll 

- Synliga takstolar invändigt samlar damm 

 
Välvt tak (limträbågar) 
- Ev sedumtak syns från flera håll 

- Skapar känsla av rymd invändigt 

1.2.7 Grund 

Checklista: 

Beständighet, underhåll: 
- Platta på mark (betong) 

 
U-värde: 
- Miljöhus (+5°C): 0,2 W/m2K eller lägre 

rekommenderas 

- Oisolerat miljöhus: inget krav men 0,2 W/m2K 
eller lägre rekommenderas för framtida 
flexibilitet 

- Kantelement med isolering 

 
Halkfritt: 
- Isolering mot grund och mot kanterna 

- Föreskriv lämplig ytbehandling alt välj 
golvbeläggning se kapitel ”Val av 
golvbeläggning” 

- Termostatstyrda värmeslingor vid entré 

 
Om VA ska finnas: 
- Rensgaller vid entré 

- Golvbrunnar 

 
El: 
- Kanalisation (se kapitel ”El”) 

 
Tips & råd: 

- En isolerad betongplatta är dyrt men ökar 
möjligheterna för val av golvbeläggning, 
alternativa framtida användningar och 
minskar risken för frosthalka. 

- Grundläggning med plintar kan vara billigare 
än en betongplatta men gör det svårare att få 
till ett bra skydd mot skadedjur och fukt. Det 
blir även svårt att isolera och/eller värma upp 
byggnaden. 
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1.3 MÅLNING 

1.3.1 Målning inomhus 

Checklista: 

Kulör: 
 
Glanstal: 
- Ytan bör vara enkel att rengöra (torka av) 

varför högt glanstal är viktigt 

 
Produkt / målningsbehandling: 
- Vattenavvisande 

 
 
Hänvisas i övrigt till RÅDA ver 2.0” 

 
Tips & råd: 

- För bättringsmålning och ommålning bör 
okulär besiktning på plats ligga till grund för 
målningsåtgärd 

 
Ljusa kulörer: 
- Minskar behov av belysning 

- Upplevs tryggt och fräsch 

 
- Eventuellt kan man ha mörkare kulör till 

överkant kärl för att dölja märken etc 

 

1.3.2 Målning av EL- och VVS-installationer 

Checklista: 

Hänvisas till RÅDA ver 2.0” 
 

 
Tips & råd: 

-  

1.3.3 Målning utomhus 

Checklista: 

Hänvisas till RÅDA ver 2.0 
 

 
Tips & råd: 

- För bättringsmålning och ommålning bör 
okulär besiktning på plats ligga till grund för 
målningsåtgärd 

 

 

  



 

 sida 13 

 Råda Miljöhus / Miljörum 2.0 

1.4 MATERIAL 

1.4.1 Betong 

Checklista: 

För betonggolv hänvisas till kapitel ”Grund” 
 
I övrigt hänvisas till RÅDA ver 2.0 
 

 
Tips & råd: 

-  

1.4.2 Val av Golvbeläggning 

Checklista: 

Halksäkerhet 
 
Rengöring, underhåll 
 
Kostnad 

 
Tips & råd: 

Betonggolv (kap 1.4.2.1): 
- Prisvärt alternativ. 

- Lämplig naturlig kulör - smuts framträder inte 
så tydligt. 

- Viktigt med metodval och kompetent 
utförande. Flera ytbehandlingar att välja 
mellan – var noggrann vid valet. 

- Någon form av dammbindning krävs 

- Halkrisk reduceras genom termostatstyrd 
golvvärme och/eller matta innanför entrén  

 
Keramiska plattor (kap 1.4.2.2): 
- Exklusivt – högre kostnad  

- Svårt att hålla rent i fogar  

- Ju mer halkfri platta – desto svårare att hålla 
rent (det finns exempel på plattor som 
permanent missfärgats)  

- Viktigt att kvalitetssäkra valet av platta – en 
rad faktorer styr (halkfri, städbarhet, 
golvvärme, kulör)  

 
Massagolv (kap 1.4.2.3) 
- Kan skräddarsys – högre kostnad 

- Kan vara lämpligt för miljörum i 
källarutrymmen 

- Kan uppfattas som ett mindre bra miljöval 
även om det godkänts av Sunda hus 

 
Golvfärg (kap 1.4.2.4) 
- Kostar mer än ett dammbundet betonggolv 

men ger möjlighet att sätta färg 

- Risk för återkommande problem med flagning 
och ommålning vid dåligt utförande eller 
olämplig produkt 

 
Asfalt: 
- Enklare miljöhus, exempelvis med 

plintgrundläggning, kan utföras med 
asfalterad yta 
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1.4.2.1 Betonggolv 

Checklista: 

Halksäkerhet 
- Föreskriv lämplig ytbehandling 

- Ev. termostatstyrda värmeslingor vid entré 

 
Rengöring, underhåll 
- Dammbindning 

 
Tips & råd: 

Val av golvbeläggning – se kap 1.4.2 
 

1.4.2.2 Golvbeläggning med Keramiska plattor 

Checklista: 

Halksäkerhet 
 
Rengöring, underhåll 
 
Golvvärme 
 
Kulör 
 
Fogar 
- Kulör 

- Typ 

- Försegling underlättar rengöring / underhåll 

 
För utförande med keramiska plattor på golv, 
gäller direktiv och krav enligt ”BBV:s 
Branschregler”, utgivna av Byggkeramikrådet. 

 
Tips & råd: 

Val av golvbeläggning – se kap 1.3.2 
 
- Ju mer halkfri platta – desto svårare att hålla 

rent. 

- Ljusgråa kulörer är enklast att rengöra. 
Undvik mörkt och blank. 

- Cementmosaikplattor (t ex Terrazzo) är ett 
bra alternativ ur rengöringssynpunkt. 

- Undvik golv med många och/eller breda fogar 
då fogar är svåra att hålla rena. 

 

1.4.2.3 Golvbeläggning med Massagolv 

Checklista: 

Halksäkerhet 
 
Rengöring, underhåll 
 
Golvvärme 
 
Kulör 
 
Underlag 
- Betong 

- Flytspackel 

 
Massagolvet ska miljögranskas enligt Sunda 
hus bedömningssystem. 
 

 
Tips & råd: 

Val av golvbeläggning – se kap 1.3.2 
 

- Med massagolv avses epoxi, polyuretan eller 
akrylgolv i olika skikttjocklekar och 
ytstrukturer som lägges på betong eller 
industriellt flytspackel. 

- Fördelen är slitstyrkan och att de är lätta att 
underhålla och rengöra. 

- Använd beprövade lösningar. 

- Ljusgråa kulörer är enklast att rengöra. 
Undvik mörkt och blank. 

- Extra viktigt att ange referensgolv för att 
kvalitetssäkra utförandet. 

- Exempel på massagolv Duracol 2-
komponents akrylgolv : Miljörum Hökegatan 
19, Olskroken 
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1.4.2.4 Golvbeläggning med Golvfärg 

Checklista: 

Halksäkerhet 
 
Rengöring, underhåll 
 
Kulör 
 
Underlag 
- Betonggolv 

 
Tips & råd: 

- Använd beprövade produkter eller föreskriv 
likvärdiga. 

- Ljusgråa kulörer är enklast att rengöra. 
Undvik mörkt och blank. 

- Bristande utförande, felaktigt underlag eller fel 
produkt kan leda till flagningar och ökat 
underhåll. 

1.4.3 Isolering, fogning 

Checklista: 

Hänvisas till RÅDA ver 2.0 
 

 
Tips & råd: 

-  

1.4.4 Murverk 

Checklista: 

Hänvisas till RÅDA ver 2.0 
 

 
Tips & råd: 

-  

1.4.5 Plåt - aluminium / stål / koppar / zink 

Checklista: 

Hänvisas till RÅDA ver 2.0 
 

 
Tips & råd: 

-  

1.4.6 Puts 

Checklista: 

Hänvisas till RÅDA ver 2.0 
 

 
Tips & råd: 

-  

1.4.7 Trä 

Checklista: 

Hänvisas till RÅDA ver 2.0 
 

 
Tips & råd: 

-  
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2. RUM 

2.1 Komplementutrymme 

2.1.1 Miljö- hus/ rum 

Checklista: 

För Råd och anvisningar avseende följande 
beslut hänvisas till dokument ”Koncept för 
miljöhus och miljörum ver 2.0 2017”: 
- Val av avfallsutrymme (Miljörum, Oisolerat 

miljöhus eller Miljöhus +5°C) 

- Dimensionering av utrymmesbehov (antal kärl, 
typ av kärl etc) 

- Layout 

- Placering 

- Gestaltning, arkitektur 

 

Bygg: 

- Hänvisas till kapitel 1. 

 
Tekniska system: 

- Hänvisas till kapitel 3. 

 

 
Tips & råd: 

Hänvisas till dokument ”Koncept för miljöhus 
och miljörum ver 2.0 2017” 
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3. TEKNISKA INSTALLATIONSSYSTEM 

3.1 El 

Checklista: 

Belysning inomhus:  
- Automatik för tändning och släckning utförs 

med rörelse/ljudvakter eller entrélås eller 
tryckknappar. Övrig tid ska det finnas ett 
”nattljus” c:a 10 % av fullt ljus 

- Inställbar tidsstyrning 0-2 timmar 

- 100 lux ovan kärl. 

- Strömbrytare placeras 1,3 m ovan golv för att 
undvika påkörning 

 
Eluttag: 
 
Armaturer: 
- Energieffektiva 

- Lysrör, kompaktlysrör eller LED, så få olika 
ljuskällor som möjligt bör installeras. 

 
Säkerhet: 
- Lås till samtliga teknikskåp 

- Låsbar skyddskåpa till joniseringsaggregat 

 
Elvärme: 
- Hänvisas till kap ”Värmesystem” 

  
Elcentral 
 
Passersystem 
 
Passerkontrollsystem 
 
Belysning utomhus 
- Trygghet 

- Kortläsare / dörröppnare ska vara enkla att 
identifiera och använda 

 
Kanalisation 
- Mellan byggnader bör minst 3 st reservrör Ø 

50 förläggas och förses med dragtråd och 
märkning som anger vart de går. 

 
Hänvisas i övrigt till RÅDA ver 2.0 

 
Tips & råd: 

- Grundljus och närvarostyrd belysning (som 
tänder hela lokalen) ökar tryggheten för 
brukare samt för att hålla nattgäster borta. 

 

- Tillräckligt antal armaturer för trygghet i 
samband med lampbyte. 
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3.2 VVS Generella krav sammansatta system 

Checklista: 

Miljöhus (+5C): 5°C eller mer 

 

Miljörum i bostadshus bör ej värmas, men 
ventileras. Beakta frysrisker och även 
nedkylning / köldbryggor i omgivande 
utrymmen. 

 
Hänvisas i övrigt till RÅDA ver 2.0 
 

 
Tips & råd: 

För val mellan oisolerat miljöhus eller miljöhus 
(+5C) hänvisas till ”Koncept för miljöhus och 
miljörum ver 2.0 2017. 
 
Om byggnad avses värmas 10°C eller mer så 
ställs det krav på energihushållning enligt BBR 
kap 9.1. 
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3.3 Tappvattensystem 

Checklista: 

Utred behov av tappvatten (se tips och råd till 
höger) 
 
Blandare, utkastare: 
- Spolblandare med pip för slangförskruvning 

- Ho med avdunstningsskydd 

- Stänkskydd om ej kaklad vägg 

- Anslutning till golvbrunn 

- Ev vattenutkastare för bevattning samordnas 
mot Utemiljö 

 
Hänvisas i övrigt till RÅDA  ver 2.0 

 
Tips & råd: 

Generellt: 
- Tappvatten krävs ej för miljöhus / miljörum 

- Tappvatten i miljöhus kan medföra oförsiktig 
rengöring (spolning etc) med fuktskador som 
följd 

 
Oisolerat miljöhus: 

- Inget tappvatten pg a frysrisken 

- Vatten för rengöring får hämtas på annat 
ställe. 

- Ev kan ”sommarvatten” installeras (tomrör 
med slang).Brunn med anslutning  till 
spillvatten krävs dock även för denna lösning. 

 
Miljöhus (+5C): 

- Måste inte ha tappvatten 

- Undvik tappvarmvatten av energiskäl. 

- Rengöring med spolning tillför mycket fukt 
och skadar byggnaden på sikt. Undvik därför 
att montera slanghållare som inbjuder till 
spolning. 

 
Miljörum i bostadshus: 

- Tappvarmvatten kan vara OK (bidrar till 
uppvärmningen) 

- Placera gärna vask/ho nära utgången för att 
kunna erbjuda hyresgästerna handtvätt. 
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3.4 Avloppsvattensystem 

Checklista: 

Golvbrunnar: 
- Rostfritt uttagbart vattenlås med luktstopp 

- Ej under tänkt placering av kärl 

 
Ränna vid entré för smältvatten: 

- Sandfång (enkelt att rensa) 

- Rostfritt uttagbart vattenlås med luktstopp 

 
Hänvisas i övrigt till RÅDA ver 2.0 
 

 
Tips & råd: 

- Om man inte bestämt sig för att installera VA 
så är det lämpligt att förbereda 
grund/betongplatta för ev framtida behov. 
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3.5 Uppvärmningssystem 

Checklista: 

Kostnad: 
- Befintliga system att ansluta till 

- Installation 

- Grävarbeten, anslutningar mot nät 

- kW kostnad 

 
Hänvisas i övrigt till RÅDA ver 2.0 
 

 
Tips & råd: 

Isolerat miljöhus: 
- Golvvärme minskar halkrisken och 

nedsmutsning vintertid. 

 
Oisolerat miljöhus: 
- Halkrisk kan reduceras genom termostatstyrd 

golvvärme och/eller matta innanför entrén 

 
- Ev förbereda för installation av temporära 

lösningar (exvis takvärme, byggfläkt etc) 
under extrema förhållanden. 

- Om energibehovet är litet kan uppvärmning 
med el vara motiverat då detta ofta har en låg 
investeringskostnad. 

 

  



 

 sida 22 

 Råda Miljöhus / Miljörum 2.0 

3.6 Luftbehandlingssystem 

Checklista: 

Frånluft: 
- Miljöhus och miljörum bör ha separat 

kanalisation/fläkt. 

- Frånluftsflödet bör vara minst 5 l/s per m2 
golvyta. 

- Don placeras nära kärlen för matavfall. 

- Frånluften får inte släppas ut så att 
luktproblem för boende uppstår. 

- Frånluftsfläktar bör alltid finnas i isolerade 
miljöhus. 

 
Luktreduktion: 

- Tänk noga igenom lokalens utformning, 
ventilation och placering av kärl. 

- Pröva nollalternativet först (ingen aktiv 
utrustning för luktreduktion). 

- -Om luktreduktion krävs ska joniseringsteknik 
användas. 

- Luktrenare ska tåla den tuffa miljön som råder 
I dessa utrymmen och skall ha ett lågt 
serviceintervall.Logg med installatör och vem 
som senast utfört service placeras vid 
aggregatet. 

- Kärl för matavfall bör placeras nära utrustning 
för luktreduktion. 

- Säkerställ och följ upp att ventilationen 
fungerar. 

 
Skadedjur: 
Nät för samtliga ventilationsöppningar över 5 
mm. 
 
Vädring 

- Entrédörr till miljöhus bör ha 
uppställningsfunktion för möjlighet till vädring 
dagtid varma sommardagar. 

- Öppningsbara fönster undviks då dessa kan 
medföra objudna gäster. 

 
Brand 

- Miljörum är egen brandcell. 

 
Hänvisas i övrigt till RÅDA ver 2.0 

 
Tips & råd: 

Ventilationen i miljöhus och miljörum bör ge 
tillfredsställande resultat utan att vädring krävs. 
 
Oisolerat miljöhus: 
- Stor grad av självdragsventilation bör 

eftersträvas. Effektivt med luftspalt i takfot 
och/eller nock om möjligt. Ett välbesökt 
miljöhus med ventilation i tak/taknock får 
påtaglig luftomsättning när entrédörren 
öppnas. Tallriksventiler riskerar 
erfarenhetsmässigt att bli stängda av brukare 
som tycker att det är för kallt.  

 
Miljöhus (+5C): 
- Är i regel ganska täta varför det är viktigt med 

god ventilation p g a lukt men även för att 
fuktproblem inte ska uppstå. 

 
Miljörum: 
- Mycket viktigt med god ventilation p g a risken 

för luktproblem i angränsande lägenheter /  
lokaler. 

 
Luktreduktion: 
- Ozon är kraftigt reaktivt och felaktig placering, 

dosering eller skötsel kan ge korrosion på 
andra installationer och byggnadsdelar, 
utgöra ett arbetsmiljöproblem och problem för 
brukare samt leda till ingen eller dålig 
luktreduktion. 
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3.7 Styr 

Checklista: 

Hänvisas till RÅDA ver 2.0 
 

 
Tips & råd: 

-  

 


