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Titel 
Level(s) – En gemensam EU-ram för grundläggande hållbarhetsindikatorer för kontorsbyggnader och 
bostadshus, Användarhandbok 2: Upprättande av ett projekt för att använda den gemensamma 
ramen för Level(s) (version 1.1) 
 
Sammanfattning 

Level(s) utvecklades som en gemensam EU-ram av kärnindikatorer för att bedöma hållbarheten hos 
kontorsbyggnader och bostadshus. Den kan användas från det tidigaste stadiet av konceptuell 
utformning och hela vägen till det beräknade slutet av byggnadens livscykel.  Förutom 
miljöprestanda, som är huvudfokus, gör den det också möjligt att bedöma andra viktiga relaterade 
prestandaaspekter med hjälp av indikatorer och verktyg för hälsa och komfort, livscykelkostnader 
och potentiella framtida prestandarisker. 

Syftet med Level(s) är att tillhandahålla ett gemensamt hållbarhetsspråk för byggnader. Detta 
gemensamma språk bör göra det möjligt att vidta åtgärder på byggnadsnivå som på ett tydligt sätt 
kan bidra till EU:s bredare miljöpolitiska mål. Det är strukturerat på följande sätt: 

1. Makromål: En övergripande uppsättning av sex makromål för ramen för Level(s) som bidrar 
till EU:s och medlemsstaternas politiska mål på områden såsom energi, 
materialanvändning, avfallshantering samt vatten- och inomhusluftkvalitet. 

2. Kärnindikatorer: En uppsättning av 16 gemensamma indikatorer, tillsammans med en 
förenklad metod för livscykelanalys (LCA), som kan användas för att mäta byggnaders 
prestanda och deras bidrag till varje makromål. 

Dessutom syftar ramen för Level(s) till att främja ett livscykeltänkande. Den vägleder användarna 
från en inledande inriktning på enskilda aspekter av byggnaders prestanda mot ett mer holistiskt 
perspektiv, i syfte att öka den europeiska användningen av metoder för livscykelanalyser och 
beräkning av livscykelkostnader. 

 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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Dokumentstrukturen för Level(s) 

 
Figur 1. Dokumentstrukturen för Level(s) 

Användarhandbok 1 
Introduktion till den 
gemensamma ramen

Orientering och 
utbildning för potentiella 
användare av Level(s)

Genomgångar: Tänk på hållbarhet

• Hel livscykel och cirkulärt tänkande
• Överbrygga skillnaderna i prestanda
• Så kan en hållbar renovering uppnås
• Så kan hållbarhet påverka värde

Användarhandbok 2
Upprättande av ett 
projekt

Planera användningen av 
Level(s) i ditt projekt och 
fyll i 
byggnadsbeskrivningen.

3. Så här fungerar Level(s)

1. Hur kan Level(s) användas?

2. Hållbarhetens gemensamma språk

1. Upprätta en projektplan

2. Fyll i byggnadsbeskrivningen

Användarhandbok 3
Användarhandbok för 
indikatorer 

Detaljerade instruktioner 
och vägledning om hur man 
använder indikatorerna

1.1 Energiprestanda i 
användningsskedet
1.2. Global uppvärmningspotential 
under hela livscykeln

2.1 Förteckning över mängder och 
material samt livslängd
2.2. Avfall och material från 
byggarbeten och rivning
2.3 Utformning för anpassningsbarhet 
och renovering
2.4. Utformning för demontering, 
återanvändning och återvinning

3.1 Vattenförbrukning i 
användningsskedet

4.1. Inomhusluftens kvalitet

4.2 Tid utanför intervallet för 
värmekomfort

4.3. Belysning och visuell komfort

4.4 Akustik och bullerskydd

5.1. Skydd av de boendes hälsa och 
värmekomfort
5.2. Ökad risk för extrema 
väderförhållanden

5.3. Hållbar dränering

6.1. Livscykelkostnader

6.2. Värdeskapande och riskexponering



 

5 
 

Så här fungerar användarhandboken för Level(s)  
Om du inte har bedömt byggnaders hållbarhet tidigare rekommenderar vi att du läser 
användarhandbok 1 före denna andra del (användarhandbok 2).  Användarhandbok 2 innehåller den 
information som du behöver för att etablera och tillämpa Level(s) i ditt fastighetsprojekt.  
Informationen i användarhandbok 2 kan användas för att informera projektgruppens medlemmar, 
kunder och berörda parter. Den ger anvisningar om följande: 

• Hur du upprättar en projektplan för Level(s) och planerar användningen av Level(s) i ditt 
projekt, inklusive information om  

 vilka makromål och indikatorer som ska användas,  

 hur du väljer vilken nivå som ska användas, 

 hur du planerar när och hur Level(s) kommer att användas och vem som kommer att 
behöva involveras. 

• Hur du fyller i byggnadsbeskrivningen  och sammanställer den grundläggande information 
som krävs för att beskriva fastighetsprojektet. Du kommer att behöva detta när du utarbetar 
projektplanen i Level(s). 
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1. Upprätta en projektplan i Level(s) 

Det första steget i den rekommenderade processen för att använda Level(s) är att upprätta en 
projektplan.  Målet med projektplanen är att  

      – definiera vilka makromål för hållbarhet som projektet ska uppnå,  

      – fastställa vilka indikatorer som ska användas för att bedöma resultaten,   

      – fastställa till vilken nivå projektresultaten kommer att bedömas,  

      – planera vilka resurser som kommer att behövas för att bedöma resultat och när i projektets 
livscykel. 

 

Steg 1: Välj makromål och indikatorer 

I detta första steg ska du besluta vilka makromål för hållbarhet som fastighetsprojektet ska inriktas på.  
För varje makromål behöver du välja ut de indikatorer som du tänker använda för att bedöma och 
rapportera om fastighetsprojektets resultat.  I Table 1 finns en översikt över de makromål och 
tillhörande indikatorer som du kan välja mellan. 

 

 

 



 

7 
 

Tabell 1. Översikt över makromålen och motsvarande indikatorer 

Makromål Indikator Måttenhet Sammanfattande information 

1: 
Växthusgasutsläpp 

och 
luftföroreningar 

under en 
byggnads livscykel 

1.1 Energiprestanda i 
bruksskedet 

Kilowattimmar per 
kvadratmeter och år 

(kWh/m2/år) 

Denna indikator mäter efterfrågan på primärenergi i en byggnad i bruksskedet. I en livscykelstrategi 
kallas detta energibehov även energiförbrukning vid drift.  Den beaktar fördelarna med att 
producera koldioxidsnål eller förnybar energi.   

1.2 Global 
uppvärmningspotential 

under hela livscykeln 

Koldioxidekvivalenter i kg per 
kvadratmeter och år (kg 

CO2e/m2/år) 

Denna indikator mäter byggnadens växthusgasutsläpp i olika skeden av dess livscykel.  Den mäter 
därför byggnadens bidrag till de utsläpp som orsakar den globala uppvärmningen eller 
klimatförändringarna.  Detta kallas ibland också för bedömning av koldioxidavtrycket eller 
koldioxidmätning under hela livscykeln.   

2. Livscykler för 
resurseffektiva 
och cirkulära 

material 

2.1 Förteckning över 
mängder och material 

samt livslängd 

Enhetsmängder, massa och 
år 

Denna indikator mäter mängden och vikten av de byggprodukter och det byggnadsmaterial som 
krävs för att färdigställa definierade delar av byggnaden.  Den gör det också möjligt att uppskatta 
livslängden för definierade delar av byggnaden. 

2.2 Avfall och material 
från byggnadsarbeten 

och rivning 

Avfall och material i kg per 
kvadratmeter total 
användbar golvyta 

Denna indikator mäter den totala mängden avfall och material som genereras av byggnads-, 
renoverings- och rivningsarbeten.  Detta används sedan för att beräkna graden av bortstyrning för 
återanvändning och materialåtervinning, i enlighet med avfallshierarkin. 

2.3 Utformning för 
anpassningsbarhet och 

renovering 
Poäng för anpassningsbarhet 

Indikatorn bedömer i vilken utsträckning en byggnads utformning skulle kunna underlätta framtida 
anpassning till förändrade boendebehov och villkor på fastighetsmarknaden. Den ger därför ett mått 
på en byggnads förmåga att fortsätta att fylla sin funktion och på möjligheten att förlänga dess 
livslängd i framtiden.   

2.4 Utformning för 
demontering, 

återanvändning och 
materialåtervinning 

Poäng för demontering 

Indikatorn bedömer i vilken utsträckning en byggnads utformning skulle kunna underlätta framtida 
utvinning av material för återanvändning eller återvinning. Detta inbegriper en bedömning av hur 
lätt det är att demontera en minsta mängd byggnadsdelar, följt av hur lätt det är att återanvända 
och återvinna dessa delar och tillhörande underenheter och material.   

3. Effektivt 
utnyttjande av 
vattenresurser 

3.1 Vattenförbrukning i 
bruksskedet Vatten i m3 per person och år 

Indikatorn mäter den totala vattenförbrukningen för en genomsnittlig boende, med möjlighet att 
dela upp detta värde i den levererade mängden dricksvatten och annat vatten än dricksvatten.  Den 
stöder även kartläggningen av platser med vattenbrist. 

1–3. Fullständig 
livscykelanalys 

Ej tillämpligt Tio påverkanskategorier 
Klimatförändringar, nedbrytning av ozonskiktet, försurning, övergödning i sötvatten, övergödning i 
havsvatten, markövergödning, bildning av fotokemiskt ozon, utarmning av abiotiska resurser – 
mineraler och metaller, utarmning av abiotiska resurser – fossila bränslen, vattenförbrukning. 
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Makromål Indikator Måttenhet Sammanfattande information 

4. Hälsosamma 
och bekväma 

utrymmen 

4.1 Inomhusluftens 
kvalitet 

Parametrar för ventilation, 
koldioxid och fuktighet 

Målförteckning över 
föroreningar: TVOC, 

formaldehyd, 
cancerframkallande VOC:er, 

ICL-värde, mögel, bensen, 
partiklar, radon 

Indikatorn mäter en kombination av inomhusluftförhållanden och målvärden för luftföroreningar:   

 Inomhusluftförhållandena hänger samman med luftväxlingsfrekvensen och hur den justeras för 
att hålla koldioxidmängden och luftfuktigheten på hälsosamma nivåer.   

 Målvärdena för luftföroreningarna kan kontrolleras genom att man väljer ut och rapporterar om 
inredningsmaterial med låga utsläpp, kontrollerar risken för mögeltillväxt och specificerar 
ventilationssystem med lämpliga filter för förorenad utomhusluft. 

4.2 Tid utanför intervallet 
för värmekomfort 

Procentandel av tiden 
utanför intervallet under 

uppvärmnings- och 
kylningssäsongerna 

Indikatorn mäter hur stor del av tiden på året som de boende är nöjda med värmeförhållandena 
inomhus.  Den mäter en byggnads förmåga (med och utan installationssystem) att upprätthålla på 
förhand fastställda specifikationer för värmekomfort vid varmt och kallt väder.   

4.3 Belysning och visuell 
komfort Checklista för nivå 1 Indikatorn mäter tillgång till och kvaliteten på ljus, utifrån en kombination av installerade elektriska 

belysningssystem och naturligt ljus i en byggnad. 

4.4 Akustik och 
bullerskydd Checklista för nivå 1 

Denna indikator mäter risken för störningar från oönskat buller i form av stegljud och luftburen 
överföring av ljud mellan bostäder och kontor, efterklangsljud i kontorsutrymmen och externa källor 
till bullerstörningar i båda typer av byggnader. 

5. Anpassning till 
och resiliens mot 

klimatförändringar 

5.1 Skydd av de boendes 
hälsa och värmekomfort 

Beräknad procentandel av 
tiden utanför intervallet för 

åren 2030 och 2050 (se även 
indikator 4.2) 

Denna indikator mäter risken för att värmekomfortförhållanden som simuleras med beräknade 
väderförhållanden för 2030 och 2050 avviker från nuvarande förhållanden. Indikatorn baseras på 
samma metod som indikator 4.2. 

5.2 Ökad risk för extrema 
väderhändelser 

Checklista för nivå 1 (under 
utveckling) 

Denna indikator bedömer risken för framtida extrema väderhändelser (t.ex. stormar, regn, snöfall 
och värmeböljor) och deras påverkan på en byggkomponents eller ett byggnadsmaterials livslängd. 

5.3 Ökad risk för 
översvämningar 

Checklista för nivå 1 (under 
utveckling) 

Denna indikator mäter risken för framtida översvämningar och hur byggnadskonstruktionen kan 
bidra till att öka eller minska risken för pluviala och fluviala översvämningar, både i byggnadens 
direkta närhet och på nedströms belägna platser. 

6. Optimerad 
livscykelkostnad 
och optimerat 
livscykelvärde 

6.1 Livscykelkostnader Euro per kvadratmeter och år 
(€/m2/år) 

Indikatorn mäter alla kostnader för byggnadselement som uppkommer under varje fas i ett projekts 
livscykel under referensperioden och, om kunden anger denna, den avsedda livslängden.   

6.2 Värdeskapande och 
riskexponering Checklista för nivå 1 Denna indikator bedömer byggnadskonstruktionens potential att ha en positiv inverkan på 

fastighetsvärderingar och riskvärderingar inom tre huvudområden: 
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Makromål Indikator Måttenhet Sammanfattande information 
 Minskade allmänna omkostnader (genom att minimera driftskostnaderna).  
 Ökade intäkter och stabilare investeringar (genom att göra fastigheter mer attraktiva).  
 Minskad risk (genom att förutse potentiell framtida exponering). 
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Steg 2: Bestäm till vilken ”nivå” projektresultaten kommer att bedömas 

I detta andra steg ska du besluta om graden av engagemang från kundens, projektgruppens och 
entreprenörernas sida att bedöma ett fastighetsprojekts resultat.  Därefter kan du fylla i 
projektplaneringsmatriserna 1 och 2 (se Table 3 och Table 5 senare).  

Det finns tre ”nivåer” som motsvarar en utveckling från det ursprungliga konceptet till 
detaljutformning, konstruktion, färdigställande och inflyttning. Ju fler nivåer som kan behandlas desto 
mer rättvisande blir bilden av projektens resultat, inklusive eventuella skillnader mellan utformningen 
och den faktiska färdigställda byggnaden.  För att hjälpa dig att avgöra på vilken nivå du ska arbeta får 
du mer information senare i detta steg. 

 
Figur 2. Nivåerna – från konceptuell utformning till prestanda i drift 

Nivåerna är utformade för att motsvara den vanliga sekvens av stadier som följs i ett 
fastighetsprojekt.  I Table 2 anges de vägledande projektstadierna för varje nivå.  På detta sätt kan det 
vara värdefullt att förstå hur och när olika aktiviteter i varje fas kommer att bidra till tillämpningen av 
Level(s) i projektet.   

Tabell 2. Vägledande projektstadier för varje nivå 

Nivå 1 

Konceptuell utformning 

Nivå 2 

Detaljutformning och 
konstruktion 

Nivå 3 

I färdigt skick och i drift 

L1a. Projektbeskrivning och 
översikt 

L1b. Konceptuell utformning 

L2a. Översiktlig utformning (fysisk 
planering och tillståndsgivning) 

L2b. Detaljutformning 
(anbudsförfarande) 

L2c. Teknisk utformning 
(konstruktion) 

L3a. Utformning i färdigt skick 

L3b. Idrifttagning och provning 

L3c. Slutförande och 
överlämning 

L3d. Inflyttning och användning 

Anvisningar för användning av varje indikator i Level(s) finns i användarhandboken för respektive 
enskild indikator.  Där fastställs i förekommande fall bedömningsverksamhet och rapportering för varje 
stadium.  För indikator 4.1. (inomhusluftens kvalitet) anges exempelvis att kontroll av luftkvaliteten 

L1 
Konceptuell 
utformning 

L2
Detaljutformning 
och konstruktion

L3
I färdigt skick 
och i drift
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äger rum efter slutförandet (nivå 3: L3C), medan valet av byggprodukter baserat på förorenande 
utsläpp sker i konstruktionsstadiet (nivå 2: L2a–c). 

Lär dig mer 

De olika nivåerna och hur de fungerar 

Den gemensamma ramen är uppdelad i tre nivåer.  Nivåerna gör det möjligt att välja hur avancerad 
rapporteringen om projektets hållbarhet ska bli.  De tre nivåerna motsvarar följande skeden i 
genomförandet av ett fastighetsprojekt: 

- Nivå 1. Den konceptuella utformningen av fastighetsprojektet. Detta är den enklaste nivån 
eftersom den innebär kvalitativa bedömningar i ett tidigt skede på grundval av den 
konceptuella utformningen och rapporteringen om de koncept som har eller ska tillämpas. 

- Nivå 2. Byggnadens detaljutformning och konstruktionsprestanda. Detta är en mellannivå 
eftersom den innebär en kvantitativ bedömning av den planerade prestandan och 
övervakning av konstruktionen i enlighet med standardiserade enheter och metoder. 

- Nivå 3. Byggnadens prestanda i färdigt skick och i drift, som visar byggnadens prestanda 
efter färdigställande och överlämnande till kunden. Detta är den mest avancerade nivån 
eftersom den innebär övervakning och kartläggning av verksamheten, både på 
byggarbetsplatsen och i den färdigställda byggnaden med de första boende.  

Grundtanken är att nivåerna representerar en yrkesmässig resa från det ursprungliga konceptet till 
utformning, konstruktion och därefter, efter överlämnandet, den faktiska färdigställda byggnaden.  
En progression uppåt i nivåerna innebär också en ökning av rapporteringens exakthet och 
tillförlitlighet – ju högre nivå, desto närmare kommer de rapporterade resultaten att återspegla 
byggnadens prestanda i färdigt skick och i drift.  

Du kan sedan, beroende på projektets behov och prioriteringar, välja att  

 arbeta endast på en nivå (t.ex. bara arbeta på nivå 1 och tillämpa utformningskoncept på 
projektet),  

 arbeta upp till en viss nivå (t.ex. genom att arbeta från nivå 1 till 2 och beräkna prestandan 
hos de utformningskoncept som har använts), eller  

 kombinera vissa nivåer (t.ex. genom att arbeta på nivå 1 och därefter övervaka resultaten 
på nivå 3). 

Rapportering kan utföras på varje nivå som du väljer att arbeta på.  Du kanske vill arbeta på olika 
nivåer för varje indikator.  När du väljer nivå kommer du därför också att välja i vilken utsträckning 
projektresultaten kommer att följas och rapporteras.   
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Tabell 3. Projektplansmatris 1 för Level(s): ange på vilka nivåer du kommer att arbeta och när utvärderingen kommer att äga rum1 

Makromål Indikatorer 
Nivå 1 

Konceptuell 
utformning 

Nivå 2 

Detaljutformning och 
konstruktion 

Nivå 3 

I färdigt skick och i drift 

Makromål 1: 
Växthusgasutsläpp 
och 
luftföroreningar 
under en byggnads 
livscykel   

1.1. Energiprestanda i 
bruksskedet     

1.2. Global 
uppvärmningspotential under 
hela livscykeln 

   

Makromål 2: 
Livscykler för 
resurseffektiva och 
cirkulära material 

 

2.1. Förteckning över mängder 
och material samt livslängd    

2.2. Avfall och material från 
byggarbeten och rivning    

2.3. Utformning för 
anpassningsbarhet och 
renovering 

   

2.4. Utformning för demontering, 
återanvändning och återvinning    

Makromål 3: 
Effektivt 
utnyttjande av 
vattenresurser 

 

3.1. Vattenförbrukning i 
bruksskedet    

                                                           
1 För varje indikator ska du i) ange på vilken nivå du kommer att arbeta (om någon) och ii) vid vilka projektstadier som utvärderingen kommer att äga rum (se de projektstadier som definieras i Table 2 för 
vägledning). 
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Makromål Indikatorer 
Nivå 1 

Konceptuell 
utformning 

Nivå 2 

Detaljutformning och 
konstruktion 

Nivå 3 

I färdigt skick och i drift 

Makromål 4:  
Hälsosamma och 
bekväma 
utrymmen 

 

4.1. Inomhusluftens kvalitet    

4.2. Tid utanför intervallet för 
värmekomfort    

4.3. Belysning och visuell komfort    

4.4. Akustik och bullerskydd     

Makromål 5: 
Anpassning till och 
resiliens mot 
klimatförändringar 

 

5.1. Skydd av de boendes hälsa 
och värmekomfort    

5.2. Ökad risk för extrema 
väderförhållanden    

5.3. Ökad risk för översvämningar    

Makromål 6: 
Optimerad 
livscykelkostnad 
och optimerat 
livscykelvärde  

6.1. Livscykelkostnader    

6.2. Värdeskapande och 
riskexponering 
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Nivå 1: Den konceptuella utformningen av byggnadsprojektet 

Syftet med denna nivå är att tillhandahålla en enkel och lättillgänglig inkörsport till användningen av 
varje indikator.  Bedömningar som görs på denna nivå är kvalitativa, vilket innebär att de baseras på 
huruvida utformningskonceptet innefattar någon av en rad föreslagna utformningsaspekter eller inte.  
De aspekter som anges för varje indikator är mått på förbättrad prestanda och har valts ut på grundval 
av vetenskapliga belägg. 

De grundläggande reglerna för rapportering på nivå 1: 

 Vi rekommenderar att du först fyller i en projektplan i Level(s) i enlighet med stegen 1–3. 

 Ange vilka utformningskoncept som har behandlats, med hänvisning till checklistor och 
genom att använda det format som anges i användarhandboken för varje indikator. 

 Vid renoveringsprojekt rapporterar du om den grundläggande studien i det angivna formatet.  

Valfritt ytterligare steg 

 Välj ut och rapportera om resultaten av de steg som går längre i enlighet med anvisningarna 
för varje indikator. 

 

Nivå 2: Detaljutformning och uppförande av byggnaden 

Syftet med denna nivå är att skapa en gemensam grund för kvantifiering av byggnadskonstruktioners 
prestanda.  Den är därför tekniskt mer utmanande än nivå 1 och kräver mer kunskap, verktyg och 
expertis.  För varje indikator anges gemensamma måttenheter tillsammans med referensmetoder för 
beräkning.   

De grundläggande reglerna för rapportering på nivå 2: 

 Om du inte redan har gjort det rekommenderar vi att du först färdigställer en projektplan i 
Level(s) i enlighet med stegen 1–3. 

 Fyll i byggnadsbeskrivningen i enlighet med instruktionerna i genomgång 2.2. 

 Vid renoveringsprojekt rapporterar du om den grundläggande studien i det angivna formatet. 

 Rapportera om resultaten av bedömningen av varje indikator i det format som anges i 
användarhandboken för respektive indikator. 

 Rapportera om den metod som använts och de viktigaste antagandena för varje indikator, 
återigen i det format som anges i användarhandboken för respektive indikator. 

Valfria ytterligare steg 

 Välj ut och rapportera om resultaten av de rekommenderade optimeringssteg som anges i 
anvisningarna för varje indikator, om sådana finns. 

 

Nivå 3: Byggnadens prestanda i färdigt skick och i drift efter färdigställande och 
överlämnande till kunden 

Syftet med denna nivå är att samla in uppgifter om fastighetens eller fastighetsprojektets faktiska 
prestanda.  Beroende på indikator kan dessa komma från rivnings- och byggarbetsplatsen eller från den 
färdigställda byggnaden.  Insamlingen av uppgifter kräver därför noggrann planering och tidsplanering 
för att säkerställa att den sker vid rätt tidpunkt i projektet och att ansvaret fördelas korrekt.  Genom 
att ta det frivilliga steget att beställa boendeundersökningar för vissa indikatorer går det att få en 
grundlig förståelse för byggnaders prestanda. 

De grundläggande reglerna för rapportering på nivå 3: 
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 Om du inte redan har gjort det rekommenderar vi att du först färdigställer en projektplan i 
Level(s) i enlighet med stegen 1–3. 

 Om du inte redan har gjort det fyller du i byggnadsbeskrivningen i enlighet med 
instruktionerna i genomgång 2.2.  

 Rapportera om resultaten av bedömningen av varje indikator i det format som anges i 
användarhandboken för respektive indikator. 

 Rapportera om den metod som använts och den provtagningsstrategi som använts för varje 
indikator, återigen i det format som anges i användarhandboken för respektive indikator. 

Valfritt ytterligare steg 

 Välj ut och rapportera om någon av de optimeringssteg som rekommenderas för att förbättra 
resultatens detaljrikedom och tillförlitlighet, om sådana finns. 

 Rapportera om resultaten av enkäter om de boendes tillfredsställelse. 
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Steg 3: Planera arbetsflödet för att göra bedömningar utifrån Level(s) 

Störst värde kan uppnås genom att helt integrera Level(s) i hanteringen av fastighetsprojektets 
arbetsflöde.  På detta sätt blir hållbarhet en prioritering i fastighetsprojektet tillsammans med faktorer 
som kostnader och avkastning.  Det finns ett antal orsaker till att det är viktigt att planera arbetsflödet 
på ett effektivt sätt för att använda Level(s): 

 Särskilda roller och ansvarsområden kommer att behöva tilldelas inom projektgruppen. 

 Det kan krävas särskild utbildning eller sakkunskap, beroende på de olika 
prestandaaspekter som ska bedömas. 

 Den information och de uppgifter som krävs för att göra bedömningar behöver hanteras. 

 Nyckelverksamheter som rör Level(s) kommer att ha särskilda krav och tidsfrister för när 
de behöver äga rum.  

Som en del av projektplanen rekommenderar vi att fylla i projektplansmatriserna 1 (se Table 3) och 2 
(se Table 5) genom att besvara planeringsfrågorna i Table 4 och tillhandahålla mer information för varje 
indikator i matriserna.  Detta möjliggör en effektiv planering och integrering av Level(s)-bedömningar i 
projektet. 

Tabell 4. Projektplan i Level(s): planering i samband med viktiga arbetsflödesposter 

Arbetsflödespost Nödvändig planering Svar från projektgrupp 

Resultatbedömningar 
i Level(s) 

- Har gruppen fått en genomgång 
av Level(s) och hur det kommer 
att användas? 

 

- Har gruppen fastställt milstolpar 
för varje indikatorbedömning?  

- Vem kommer att ansvara för 
varje indikatorbedömning?  

- Vem kommer att samordna 
indikatorbedömningarna i 
Level(s)? 

 

- Har gruppen den utbildning och 
sakkunskap som krävs för att 
göra alla bedömningar i 
Level(s)?  

- Om inte, hur kommer luckorna 
att överbryggas? 

 

Informations- och 
datahantering 

- Hur kommer det flöde av 
information och data som krävs 
för varje indikatorbedömning 
att hanteras? 

 

- Kommer BIM-teknik att 
användas och hur kan den i så 
fall stödja bedömningar i 
Level(s)? 
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Arbetsflödespost Nödvändig planering Svar från projektgrupp 

Utgångsläge för 
renovering 

- Är det ett större 
renoveringsprojekt?  

- Hur omfattande planeras det i 
så fall att vara?    

 

- Hur kommer den grundläggande 
studien av byggnaden och dess 
klimatskal att genomföras? 

 

- Vilken information kommer att 
behövas från den 
grundläggande studien för att 
göra indikatorbedömningen? 

 

Värdering av 
fastighetsmarknaden 

- Hur kommer prestandaaspekter 
för indikatorer i Level(s) att 
beaktas vid värderingen av 
byggnaders marknadsvärde? 

 

- Hur och vid vilka tidpunkter i 
projektet kommer en dialog att 
upprättas mellan 
projektgruppen och värderaren? 

 

Extern granskning 

- Kommer det att krävas 
tredjepartsverifiering av 
bedömningsresultaten i 
Level(s)? 

- Om ja, av vem och vid vilken 
tidpunkt i projektet? 
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Tabell 5. Projektplansmatris 2 för Level(s): identifiera behov, tilldela ansvar och hantera information2 

Makromål Indikatorer 
Nivå 1 

Konceptuell 
utformning 

Nivå 2 

Detaljutformning och 
konstruktion 

Nivå 3 

I färdigt skick och i drift 

Makromål 1: 
Växthusgasutsläpp 
och 
luftföroreningar 
under en byggnads 
livscykel   

1.1 Energiprestanda i 
bruksskedet     

1.2 Global 
uppvärmningspotential under 
hela livscykeln 

   

Makromål 2: 
Livscykler för 
resurseffektiva och 
cirkulära material 

 

2.1 Förteckning över mängder 
och material samt livslängd    

2.2 Avfall och material från 
byggnadsarbeten och rivning    

2.3 Utformning för 
anpassningsbarhet och 
renovering 

   

2.4 Utformning för demontering, 
återanvändning och 
materialåtervinning 

   

                                                           
2 För varje indikator ska du i) ange vilken nivå av sakkunskap som krävs, ii) ange vem som ansvarar för bedömningen och iii) ange hur, och av vem, information och data hanteras. 
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Makromål Indikatorer 
Nivå 1 

Konceptuell 
utformning 

Nivå 2 

Detaljutformning och 
konstruktion 

Nivå 3 

I färdigt skick och i drift 

Makromål 3: 
Effektivt 
utnyttjande av 
vattenresurser 

 

3.1 Vattenförbrukning i 
bruksskedet    

Makromål 4:  
Hälsosamma och 
bekväma 
utrymmen 

 

4.1 Inomhusluftens kvalitet    

4.2 Tid utanför intervallet för 
värmekomfort    

4.3 Belysning och visuell komfort    

4.4 Akustik och bullerskydd     

Makromål 5: 
Anpassning till och 
resiliens mot 
klimatförändringar 

 

5.1 Skydd av de boendes hälsa 
och värmekomfort    

5.2 Ökad risk för extrema 
väderhändelser    

5.3 Ökad risk för översvämningar    

Makromål 6: 
Optimerad 
livscykelkostnad 
och optimerat 
livscykelvärde  

6.1 Livscykelkostnader    

6.2 Värdeskapande och 
riskexponering 
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2: Fyll i byggnadsbeskrivningen  

En viktig del av att arbeta på nivåerna 2 och 3 är att fylla i byggnadsbeskrivningen.  Den syftar till att skapa en klar 
och tydlig grund för jämförelse av olika byggnaders prestanda.  Informationen i byggnadsbeskrivningen används 

även för att normalisera och få fram resultaten för flera av indikatorerna. 

 

Den typ av information som krävs för att fylla i byggnadsbeskrivningen sammanfattas i Table 6. En mer detaljerad 
beskrivning av vad som krävs finns i ”Rapporteringsformat för byggnadsbeskrivningar i Level(s)” (se Table 7).  
Ytterligare vägledning och referenstabeller som hjälper dig att fylla i beskrivningen finns i den tekniska vägledning 
för byggnadsbeskrivningar som kommer efter detta avsnitt i användarhandboken. 

Tabell 6. Översikt över de uppgifter som krävs för att fylla i byggnadsbeskrivningen i Level(s) 

Beskrivning Uppgifter som krävs 

1. Plats och klimat 
1.1 Det land och den region där byggnaden ligger 
1.2 Graddagar för uppvärmning respektive kylning 
1.3 Den klimatzon som byggnaden ligger i 

2. Byggnadens typologi och ålder 
2.1 Projekttyp 
2.2 Byggnadsår  
2.3 Marknadssegment 

3. Hur byggnaden ska användas  
3.1 Avsedda användningsförhållanden  
3.2 Byggnadens beläggnings- och användningsmönster 
3.3 Avsedd (eller erforderlig) livslängd 

4. Byggnadsmodell och egenskaper 

4.1 Byggnadens form  
4.2 Total användbar golvyta inom byggnaden och den mätstandard som används 
4.3 Omfattningen av de byggnadselement som ska bedömas och det 
kategoriseringssystem som används 

För de indikatorer som har ett livscykelperspektiv – dvs. indikatorerna 1.2 (global uppvärmningspotential under 
hela livscykeln, livscykelanalys från vaggan till graven) och 6.1 (livscykelkostnader) – utgör informationen i 
byggnadsbeskrivningen en väsentlig del av bedömningen i Level(s) och kommer att användas för att definiera vad 
som inom LCA-terminologin kallas ”mål och omfattning”.  För att du ytterligare ska förstå detta förhållande ges 
nedan en vägledning om de tekniska termer som används inom ramen för dessa livscykelindikatorer och var du kan 
hitta motsvarande information. 

Lär dig mer 

Information i byggnadsbeskrivningen relaterad till tekniska termer som används tillsammans med 
livscykelbaserade indikatorer 

• Mål för bedömningen: En fysisk beskrivning av den byggnad och den omfattning av byggnadselement 
som ska bedömas (se 4. Byggnadsmodell).  

• Funktionell likvärdig enhet:  De tekniska egenskaper och funktioner som krävs för byggnaden (se 2. 
Byggnadstyp och 3. Hur byggnaden ska användas). 

• Referensenhet: Den gemensamma enheten för normalisering av resultat för att möjliggöra jämförelser, 
dvs. miljöpåverkan per 1 m2 av den totala användbara golvytan (se 4. Byggnadsmodell) 

• Referensförhållanden vid användning:  Byggnadens förväntade beläggnings- och användningsmönster 
(se 3. Hur byggnaden ska användas). 
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• Erforderlig livslängd: Den livslängd som kunden kräver, som kanske inte är densamma som 
referenslivslängden för bedömningar i Level(s) (50 år) (se 3. Hur byggnaden ska användas). 

• Övriga egenskaper: Andra egenskaper som påverkar en byggnads prestanda över tid, såsom klimatet 
eller byggnadselementens erforderliga livslängd. 

 

Tabell 7. Rapporteringsformat för byggnadsbeskrivningar i Level(s) 

Parameter Kontorsbyggnader Bostadshus 

1. Plats 

1.1 Land och region 

1.2 Graddagar för uppvärmning respektive kylning 

1.3 Klimatzon 

2. Byggnadens 
typologi och 
ålder 

2.1 Nybyggnation eller större renovering 

2.2 Byggnadsår 

2.3 Marknadssegment 
– Bostadsrätter eller hyreshus 
– BOMA:s byggnadsklasser3: 
Typ av ägarskap: 

 Investeringar 
 Institutionellt 
 Spekulativt 
 Självägande 

Typ av hyra (i förekommande fall) 
A: Hög hyra 
B: Genomsnittlig hyra 
C: Lägre hyra än genomsnittet 

2.3 Marknadssegment 
Efter typ av besittningsrätt 

 Självägande  
 Hyresrätt, subventionerad  
 Hyresrätt, marknadshyra  
 Hyresrätt, studentboende 
 Hyresrätt, seniorboende 
 Annat (ge en beskrivning) 

3. Hur ska 
byggnaden 
användas? 

3.1 Användningsförhållanden 
Enligt definitionen för beräkning av byggnadens energiprestandakrav (i enlighet med den nationella 

beräkningsmetoden)  

3.2 Byggnadens beläggnings- och 
användningsmönster 

3.2.1 Förväntad beläggningsgrad 
 Arbetsyta i m2 per heltidsekvivalent  

3.2.2 Förväntat beläggningsmönster 
Antal timmar och dagar per år 

Ej tillämpligt 

3.3 Avsedd (eller erforderlig) livslängd 
Kundens avsedda livslängd eller investeringsperiod 
i år (ange vilka) 

3.3 Avsedd (eller erforderlig) livslängd 
Kundens avsedda livslängd eller investeringsperiod 
eller, alternativt, den garanterade livslängden för 
den fastighet som är till salu 

4. 
Byggnadsmodell 
och egenskaper 

4.1 Byggnadens form 
Välj mellan följande: 

 Företagspark i låghus 
 Förtätning 
 Storgårdskvarter 

4.1 Byggnadens form 
Välj mellan följande: 

 Fristående hus 
 Parhus 
 Radhus eller kedjehus 

                                                           
3 BOMA (Building Owners and Managers Association), Building class definitions, http://www.boma.org/research/Pages/building-class-
definitions.aspx  

http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx
http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx
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Parameter Kontorsbyggnader Bostadshus 
 Tätortskvarter 
 Torn/skyskrapa 
 Annat (ge en beskrivning) 

 Flerfamiljshus eller lägenhetsbyggnad 
(upp till 4 våningar/5–9 våningar/fler än 
9 våningar) 

4.2 Total användbar golvyta 
Referensstandard för beräkningar: IPMS Office 3 
(om en annan standard används ska detta anges 
tydligt) 

4.2 Total användbar golvyta 
Fakta om byggnaden eller det renoverade 
beståndet, med följande information:  

 Antal bostadsenheter per typ och per 
sovutrymme 

 Användbar golvyta netto för varje typ av 
bostadsenhet i byggnaden 

Referensstandard för beräkningar: IPMS 
Residential 3c (om en annan standard används ska 
detta anges tydligt) 

4.3 Omfattningen av de byggnadselement som ska bedömas och det klassificeringssystem som 
används 
4.3.1 Omfattningen av de byggnadselement som ska bedömas 
– Alla frånsteg från standarden för omfattning av byggnadselement i Level(s) ska rapporteras 
4.3.2 Det klassificeringssystem för byggnadselement som används 
– Det nationella system, branschsystem eller BIM-system som används för att kategorisera och 
organisera information om byggnadselement ska rapporteras 

 

Tabell 8. Rapporteringsformat för byggnadsbeskrivningar i Level(s) (tomt så att det kan fyllas i) 

Parameter Kontorsbyggnader Bostadshus 

1. Plats 

1.1 Land och region  

1.2 Graddagar för uppvärmning 
respektive kylning   

1.3 Klimatzon   

2. Byggnadens 
typologi och 
ålder 

2.1 Nybyggnation eller större renovering  

2.2 Byggnadsår  

2.3 Marknadssegment   

3. Hur 
byggnaden ska 
användas 

3.1 Användningsförhållanden  

3.2 Byggnadens beläggnings- och 
användningsmönster 
3.2.1 Förväntad beläggningsgrad 
3.2.2 Förväntat beläggningsmönster 

 Ej tillämpligt 

3.3 Avsedd (eller erforderlig) livslängd   

4. 
Byggnadsmodell 
och egenskaper 

4.1 Byggnadens form   

4.2 Total användbar golvyta   

4.3 Omfattningen av de 
byggnadselement som ska bedömas och 
det klassificeringssystem som används 
4.3.1 Omfattningen av de 
byggnadselement som ska bedömas 
4.3.2 Det klassificeringssystem för 
byggnadselement som används 
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3. Vägledning och ytterligare information för att fylla i beskrivningen av byggnaden  
I denna del av användarhandbok 2 ges kompletterande vägledning om hur byggnadsbeskrivningen ska fyllas i, med 
fokus på följande paramaterar för byggnadsbeskrivning: 

 1.2: Graddagar för uppvärmning respektive kylning. 

 1.3: Klimatzon. 

 2.1: Nybyggnation eller större renovering 

 3.1: Användningsförhållanden 

 3.2: Byggnadens beläggnings- och användningsmönster. 

 3.3: Avsedd (eller erforderlig) livslängd. 

 4.2: Total användbar golvyta. 

 4.3 Omfattningen av de byggnadselement som ska bedömas och det klassificeringssystem som används. 

Byggnadsbeskrivningsparameter 1.2: Graddagar för uppvärmning respektive kylning 

Enligt Eurostat definieras graddagar för uppvärmning respektive kylning enligt följande: 

 Index för graddagar för uppvärmning (HDD) är ett väderbaserat tekniskt index som utformats för att 
beskriva behovet av uppvärmningsenergi för byggnader vid en temperatur under 15 oC.  

 Index för graddagar för kylning (CDD) är ett väderbaserat tekniskt index som utformats för att beskriva 
behovet av kylning (luftkonditionering) för byggnader vid en temperatur över 24 oC.  

HDD- och CDD-värden kan erhållas för alla platser i EU med hjälp av JRC:s verktyg PVGIS Typical Meteorological 
Year4.  

Byggnadsbeskrivningsparameter 1.3: Klimatzon 

För att kunna göra jämförelser mellan byggnader i hela EU är det nödvändigt att definiera 
referensväderförhållanden. Detta beror på att det finns stora regionala och subregionala variationer i klimatet och 
på att vissa delar av medlemsstaterna kan ha klimatzoner som är jämförbara med andra zoner, t.ex. norra Spanien 
och Italien.   

För zonindelning av platser eller städer ska tröskelvärdena för graddagar i Table 9 användas.  Denna zonindelning 
gör det möjligt att klassificera alla platser i EU. Palermo omfattas till exempel av zon 1, som definieras som att ha 
mer än 1 200 graddagar för kylning och mindre än 1 500 graddagar för uppvärmning.  

Tabell 9. Klimatzoner och motsvarande intervall för graddagar för uppvärmning respektive kylning5 

Klimatzon 
Parametrar 

Representativa städer Graddagar för 
uppvärmning 

Graddagar för 
kylning 

Zon 1 < 1500 >1200 Aten – Larnaca – Luga – Catania – Sevilla – Palermo 
Zon 2 < 1500 > 800–1200 Lissabon – Madrid – Marseille – Rom 
Zon 3 > 1500–3000 400–800 Bratislava – Budapest – Ljubljana – Milano – Wien 

Zon 4 > 1500–3000 < 400 Amsterdam – Berlin – Bryssel – Köpenhamn – Dublin – 
London – Macon – Nancy – Paris – Prag – Warszawa 

Zon 5 >3000 < 400 Helsingfors – Riga – Stockholm – Gdansk – Tovarene 

                                                           
4 Gemensamma forskningscentrumet, Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) – TMY generator 
https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy  
5 Från Ecofys (2013) och GCF (2018). 

https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy
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Byggnadsbeskrivningsparameter 2.1: Nybyggnation eller större renovering 

Större renoveringar definieras i direktivet om byggnaders energiprestanda som  

”renoveringen av en byggnad där: 

a) totalkostnaden för renoveringen av klimatskalet eller byggnadens installationssystem överstiger 25 % 
av byggnadens värde, exklusive värdet av den mark där byggnaden är belägen, 

eller 

b) mer än 25 % av klimatskalets yta renoveras. 

Medlemsstaterna får välja om de vill tillämpa alternativ a eller b.” 

 

Byggnadsbeskrivningsparameter 3.1: Användningsförhållanden 

En byggnads användningsförhållanden definieras vanligtvis genom den nationella beräkningsmetoden för en 
byggnads energibehov.  Standardvillkor för användning anges i bilaga C till EN 16798-1 för olika zoner inom 
kontorsbyggnader och bostadshus.   

 

Byggnadsbeskrivningsparameter 3.2: Byggnadens beläggnings- och användningsmönster 

Den beräknade beläggningsgraden i en kontorsbyggnad kan uppskattas genom att man kopplar antalet 
arbetsutrymmen och varje arbetsutrymmes golvyta till antalet anställda i heltidsekvivalenter som kommer att arbeta 
i byggnaden6. 

Beläggningsgrad för arbetsutrymmen 

Vägledande intervall för genomsnittlig beläggningsgrad som m2 per arbetsutrymme är följande: 

 Hög beläggningsgrad: < 7 m2/arbetsutrymme 

 Medelhög beläggningsgrad: 8–13 m2/arbetsutrymme 

 Låg beläggningsgrad: > 14 m2/arbetsutrymme 

Anställda i heltidsekvivalenter 

Antalet brukare ska beräknas i anställda i heltidsekvivalenter. För att räknas som anställd som arbetar i lokalerna 
måste den anställde använda lokalerna som huvudsaklig bas och förvänta sig att arbeta där under en del av en typisk 
arbetsvecka.  Annan personal än lönepersonal, såsom konsulter, entreprenörer och annan utkontrakterad personal, 
ska omvandlas till anställda i heltidsekvivalenter på grundval av följande: 

 Personal som regelbundet arbetar > 30 timmar per vecka: 1,00 

 Personal som regelbundet arbetar 20–30 timmar per vecka: 0,75 

 Personal som regelbundet arbetar 15–20 timmar per vecka: 0,50 

 Personal som regelbundet arbetar < 15 timmar per vecka: 0,25 

Beläggningsmönster 

Standardbeläggningsmönster anges i bilaga C till EN 16798-1 för olika zoner inom kontorsbyggnader och bostadshus.   

                                                           
6 Principer för bästa praxis i Sustainability Benchmarking Toolkit for Commercial Buildings, Better Buildings Partnership (2010). 
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Byggnadsbeskrivningsparameter 3.3: Avsedd (eller erforderlig) livslängd 

Den referensperiod som ska användas för alla byggnader som bedöms enligt ramen för Level(s) är 50 år.  Användare 
får dessutom rapportera om byggnadens prestanda under den livslängd eller investeringsperiod som en kund avser, 
som kan vara kortare eller längre än referensperioden.   

 

Byggnadsbeskrivningsparameter 4.2: Total användbar golvyta 

Den grundläggande referensenhet som ska användas i hela ramen för Level(s) är en kvadratmeter (m2) av den 
användbara golvytan inomhus.   

De internationella standarderna för mätning av egendom (IPMS, International Property Measurement Standards) för 
kontor och bostadshus ska användas som referensstandarder. IPMS-standarderna är i stort sett likvärdiga med det 
referensområde som definieras i EN ISO 52000–1, som är en mätning av inomhusytan netto inklusive gemensamma 
områden som ligger inom klimatskalet.  

I Table 10 anges de specifika IPMS-standarder som ska användas, tillsammans med de poster som ska ingå i eller 
uteslutas från mätningen av golvytan.  I samtliga fall ska den använda metoden anges för jämförande ändamål.  

 

Tabell 10. Referensdefinitioner av inre golvyta som ska användas för kontorsbyggnader och bostadshus7 

 Kontorsbyggnad 
(IPMS mätstandard 3) 

Bostadshus 
(IPMS mätstandard 3B) 

Byggnadsinventarier 

Alla innerväggar och pelare inom varje boendes 
enskilda yta.  
Områden inom en boendes enskilda yta och 
allmänna ytor som delas mellan olika boende. 
Golvytan ska mätas mot ytterväggarnas insida 
eller mot centrumlinjen på de gemensamma 
väggar som delas av de boende.   

Den enskilda ytan, inklusive den golvyta som 
upptas av innerväggar och pelare. 
Golvytan ska mätas mot insidan av alla 
innerväggar med full höjd. 
Glasväggar betraktas inte som permanenta 
innerväggar. 

Undantag 

De delar av en byggnad som tillhandahåller 
delade eller gemensamma faciliteter som inte 
förändras över tid:  
 Trappor  
 Rulltrappor  
 Hissar och maskinrum  
 Toaletter  
 Städskåp  
 Växtrum  
 Ytor för brandutrymning  
 Driftutrymmen 

 Uteplatser 
 Öppna parkeringsområden som kan mätas 

eller definieras efter antalet platser 
 Trappuppgångar 
 Hålrum där ytan, inklusive den omgivande 

väggen, är större än 0,25 m2. 

Separata poster 

Anges separat: 
 Balkonger  
 Täckta loftgångar  
 Takterrasser för enskild användning 

Anges separat: 
 Vinds- och källarutrymmen 
 Balkonger och altaner för enskild 

användning 
 Låsta garageutrymmen 
 Områden som omfattas av begränsningar 

 

                                                           
7 International Property Measurement Standards Coalition, International Property Measurement Standards: Office Buildings, november 2014, 
och Residential buildings, september 2016. 
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Byggnadsbeskrivningsparameter 4.3: Omfattningen av de byggnadselement som ska bedömas och det 
klassificeringssystem som används 

För enhetlighetens skull ska byggnaden definieras i form av en minsta mängd byggnadsdelar och tillhörande element 
som de består av.  De anges i Table 11.  Byggprodukter som upphandlas och installeras av boende i byggnaden 
omfattas inte av tillämpningsområdet.   

Tabell 11. Minsta mängd byggnadsdelar och byggnadselement i Level(s)8 

Byggnadsdelar Tillhörande byggnadselement 
Skal (underkonstruktion och överbyggnad) 

Grund (understruktur) 
Pålar 
Källarvåningar 
Stödmurar 

Bärande ramkonstruktion 

Ram (balkar, pelare och plattor) 
Övervåningar 
Ytterväggar 
Balkonger 

Icke lastbärande element 
Bottenplatta 
Innerväggar, skiljeväggar och dörrar 
Trappor och ramper 

Fasader 
System för yttre väggar, beklädnads- och skuggningsanordningar 
Fasadöppningar (inklusive fönster och ytterdörrar) 
Ytterfärg, beläggningar och utjämningsputs 

Yttertak 
Struktur 
Isolering och tätning 

Parkeringsplatser 
Ovan jord och under jord (inom det område som tillhör byggnaden och som är avsett för de 
boende)9 

Kärna (byggnadstillbehör, inventarier och tjänster) 

Byggnadstillbehör och 
inventarier 

Sanitär utrustning 
Skåp, garderober och diskbänkar (om sådana finns i bostadshuset) 
Innertak  
Ytskikt för väggar och innertak   
Golvbeläggning  

Inbyggda 
belysningssystem 

Belysningsarmaturer  
Styrsystem och sensorer 

Energisystem 
Värmeanläggning och värmedistribution 
Kylningsanläggning och kyldistribution 
Elproduktion och eldistribution 

Ventilationsanläggning 
Luftbehandlingsaggregat  
Kanalsystem och luftdistribution 

Hygiensystem 

Kallvattendistribution 
Varmvattendistribution 
Vattenbehandlingsaggregat 
Avloppssystem 

Övriga system 

Hissar och rulltrappor 
Brandsläckningsanordningar 
Kommunikations- och säkerhetsinstallationer 
Telekom- och datainstallationer 

                                                           
8 Anpassat från: CEN (2011), BCIS (2012), DGNB (2014) och BRE (2016). 
9 Om andelen underjordisk parkering (användbar yta plus trafikyta) utgör mer än 25 % av den totala användbara golvytan ska den 
underjordiska parkeringens trafikyta dras av från den totala användbara golvytan. 
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Utvändiga arbeten 

Allmännyttiga tjänster 
Anslutningar och omledningar 
Omformarstationer och utrustning 

Markanläggning 
Stenläggning och andra hårda ytskikt 
Stängsel, räcken och murar 
Avloppssystem 
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