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Abstract 
 
 

Certification of indoor climate in buildings by P-
marking 
 

A product or service can be granted permission to display the P-symbol after 
certification by RISE. Such certification involves verification that the product or 
service fulfils applicable requirements in respect of standards, codes of practice for 
the sector concerned, regulations etc., and that there is verified and approved 
continuous inspection of the product or service. 

These certification rules describe the conditions for certification, technical 
requirements and requirements for continuous inspection of indoor climate 
including indoor climate in swimming facilities. 

Recurrent surveillance inspection is performed by RISE, with the purpose of 
ensuring that the supplier’s inspection procedures are operating properly.  
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Förord 
 

P-märkt Innemiljö, SPCR 114 innebär att en byggnad uppfyller innemiljörelaterade 
tekniska funktionskrav för termisk komfort, luftkvalitet, genomtänkt materialval, 
radon, ventilation, fuktsäkerhet, lufttäthet, ljudmiljö, ljusmiljö och tappvatten och 
att är dessa är verifierade.  

Förutom god innemiljö är det angeläget att en byggnad också har låg energi-
användning och låg påverkan på den yttre miljön. En ensidig fokusering på låg 
energianvändning kan komma i konflikt med innemiljön. P-märkningen kunde 
tidigare frivilligt utökas med krav för energianvändning, så kallad SPCR 114E men 
har tagits bort ur certifieringen på RISE initiativ. Det är dock viktigt att kraven på 
energihushållning enligt Boverkets Byggregler alltid följs. 

För att förebygga innemiljöproblem och upprätthålla god kommunikation och 
förtroende mellan verksamhetsutövare i byggnaden, drift- och underhållspersonal 
och förvaltande organisation krävs även ett systematiskt arbete som kan identifiera 
eventuella olägenheter och brister i tidigt skede. 

Reglerna innebär redovisning av byggnadens tekniska status med validerade 
innemiljöparametrar samt ett ledningssystem för förvaltning med fokus på 
upprätthållande av god innemiljö.  

Funktionskraven utgår från gällande svenska regelverk, rekommendationer och 
branschstandarder. Vissa krav är dock högre t ex ljudmiljö för nyproducerade 
byggnader. I takt med att nya rön och regler kommer fram kan reglerna komma att 
revideras. 

Denna utgåva av SPCR114 ”Certifieringsregler för P-märkning avseende Innemiljö” 
ersätter den tidigare utgåvan från 2019. Ytterligare tidigare utgåvor har varit 
utgivna av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som under 2017 bytte namn till 
RISE Research Institutes of Sweden. 

Till denna utgåva har tillägg gjorts, för att omfatta även funktionskrav för innemiljö 
i sim- och badanläggningar. Kraven (och undantagen) är samlade i avsnitt 10 i  
bilaga A nedan. 

 

 
Borås, mars 2022  
 
 

RISE Research Institutes of Sweden AB 
Certifiering 
 
 
 
 
Martin Tillander 
Enhetschef Produktcertifiering 
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1 Inledning 

1.1 P-märkning avseende innemiljö 

P-märkt Innemiljö syftar till att skapa förutsättningar för en god och sund 
inomhusmiljö. Certifiering enligt SPCR114 innebär att byggnaden uppfyller tekniska 
funktionskrav samt har en kvalitetssäkrad fastighetsförvaltning.  

I samband med certifieringen ingår uppföljning och verifiering av tekniska 
funktionskrav och därefter återkommande kontroll i form av årliga revisioner. 

 

Viktiga moment i P-märkningsprocessen 

SPCR114 kan i princip användas för alla typer av byggnader, men är i dagsläget 
främst anpassade för bostäder, skolor, förskolor, kontor samt sim- och 
badanläggningar, och kan tillämpas i såväl befintliga som ombyggda och 
nyproducerade byggnader. Reglerna kan i viss mån anpassas om särskilda 
förutsättningar föreligger t ex kulturhistoriska värden. 

För att en byggnad ska kunna certifieras enligt SPCR114 krävs att funktionskraven 
enligt avsnitt 2 har uppnåtts samt att Ledningssystemet enligt avsnitt 3 och 
Förvaltningssystemet enligt avsnitt 0 är implementerade i verksamheten och 
fungerar enligt kraven. 
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1.2 Certifiering 

Generellt innebär certifiering bestyrkande från en oberoende tredje part, att en 
produkt eller ett kontroll- eller ledningssystem uppfyller krav ställda i standard eller 
annan form av specifikation. Certifieringen innebär här att RISE intygar att en 
byggnad, del av byggnad eller byggnadsbestånd inklusive det ledningssystem som 
innefattar byggnadstekniska skötsel och förvaltning, uppfyller de krav som ställs i 
dessa certifieringsregler. 

Certifiering vid RISE utförs av en särskild avdelning, RISE Certifiering. Certifiering 
av SPCR114 bedrivs i enlighet med ISO 17065, ISO 17020 respektive ISO 17021. 

1.3 P-märkt innemiljö i förhållande till andra krav 
på byggnadsverk 

En rad myndighetskrav ställs på uppförande och ombyggnad av byggnadsverk. 
Exempelvis regleras övergripande krav i Plan- och bygglagen samt i mer specifika 
krav i Boverkets Byggregler (BBR) och Arbetsmiljöverkets förordningar.  

Funktionskraven i SPCR 114 har sin grund i gällande myndighetskrav och kan inte i 
något fall användas som motiv till att sänka krav på byggnation under gällande 
myndighetskrav. I de fall myndighetskrav förändras i den meningen att kraven 
skärps i förhållande till det som anges i SPCR 114:s funktionskrav så är det 
myndighetskraven som är gällande. 

Vid uppstart av byggprojekt fastställs normalt vilka byggregler som ligger till grund 
för byggnationen och det är dessa krav som är gällande vid uppförande oavsett vad 
som anges i funktionskraven förutsatt att kraven inte är högre i SPCR 114. Av 
denna anledning har vi därför, i denna utgåva av SPCR 114, valt att i möjligaste mån 
inte hänvisa till specifika utgåvor av byggregler. I enlighet med detta beslut 
hänvisas inte heller till specifika (daterade) branschregler. 
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2 Tekniska krav 

I en P-märkt byggnad ställs ett antal tekniska funktionskrav. Dessa ska verifieras 
genom mätning, beräkning, kontroll eller annan relevant metod. Resultaten ska 
sammanfattas i en rapport som utgör en del i underlaget för certifieringen.  

Funktionskrav ställs inom följande områden: 
• Fuktsäkerhet 
• Termisk komfort 
• Luftkvalitet 
• Ventilation 
• Lufttäthet 
• Ljudmiljö 
• Ljusmiljö 
• Tappvatten 
• Materialval 

Kravnivåer, detaljer och kompletterande information finns i Bilaga A. 
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3 Ledningssystem 

Ledningssystemet ska innehålla övergripande kvalitetskrav av administrativ 
karaktär, så som rutiner för eller beskrivningar av dokumentstyrning, organisation, 
internrevisioner osv. 

3.1 Allmänt 

De organisationer som redan arbetar enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 
eller liknande system kan med fördel arbeta in ledningssystemet för SPCR114 med 
rutiner och dokumentation i sitt befintliga system. I andra fall kan ett separat 
ledningssystem behöva tas fram där de krav på dokumentation och rutiner som 
beskrivs i detta dokument blir integrerade. 

3.2 Dokumentstyrning 

Rutiner ska vara etablerade för styrning och kvalitetsdokument, som t ex rutiner, 
instruktioner, checklistor och mallar. Styrningen ska säkerställa att rätta utgåvor av 
tillämpliga dokument finns på de platser där de ska användas och förhindra 
oavsiktlig användning av föråldrade/ersatta dokument. Dokument av externt 
ursprung ska vara identifierade och ha styrd distribution.  

Dokument tillhörande specifika certifierade byggnader ska kunna spåras till aktuell 
byggnad/fastighet. 

Kvalitetsdokument ska hållas tillgängliga för RISE, förvaras på sådant sätt att de lätt 
kan återfinnas och arkiveras under ett lämpligt tidsintervall, dock minst 10 år. 

3.3 Organisation och ansvarsfördelning 

En organisationsbeskrivning, till exempel ett organisationsschema, som beskriver 
certifikatinnehavarens organisation samt den verksamhet som bedrivs i de 
certifierade lokalerna ska finnas. I denna ska utpekade ansvariga finnas för såväl 
direkta organisatoriska funktioner som övriga relevanta funktioner, exempelvis 
husansvarig, arbetsmiljöansvarig eller liknande. 

Kopplingen mellan fastighetsförvaltning och verksamhet och ansvarsfördelningen 
mellan de funktioner som berörs av arbetet med P-märkt innemiljö ska framgå. 

Arbetet med P-märkt innemiljö ska vara förankrat i organisationen inklusive 
certifikatsinnehavarens ledning. En särskild person, som är samordningsansvarig för 
arbetet med P-märkt innemiljö hos certifikatsinnehavaren, ska utses. Denna person 
är också RISE huvudkontaktperson rörande P-märkt innemiljö 

3.4 Utbildning och kompetens 

Program ska upprättas för att tillgodose drift- och förvaltningspersonalens 
utbildningsbehov och kompetens för de funktioner som kräver speciell kompetens 
t ex teknisk drift, underhåll och lokalvård.  

Kvalificeringar och behörigheter ska vara dokumenterade. 
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3.5 Ledningens genomgång 

Organisationens högsta ledning ska årligen granska ledningssystemets funktion och 
effektivitet samt uttala behov av förbättringar/förändringar avseende P-märkt 
innemiljö. Som underlag för detta används lämpligen sammanställda resultat från 
revisioner, större avvikelser och åtgärder, verksamhetsförändringar i lokaler med 
certifierad innemiljö genomförda enkäter samt eventuella klagomål.  

Ledningens genomgång ska resultera i beslut och åtgärder, som berör  

• verkan av ledningssystemet och dess processer  
• tillhandahållande av nödvändiga resurser  
• eventuella behov av förändring.  

Ledningens genomgång ska protokollföras och besluten bör i rimlig utsträckning 
tidsättas. 

3.6 Internrevision 

Certifikatsinnehavaren ska årligen utföra interna revisioner av lednings- och 
förvaltningssystemet med syfte att undersöka systemens funktion och lämplighet, 
undersöka hur arbetet med innemiljön bedrivs, undersöka hur samarbetet mellan 
fastighetsförvaltare och den verksamhet som bedrivs i lokalerna fungerar och 
identifiera förbättringsmöjligheter. Granskningen bör ske mot både kraven i 
SPCR114 och certifikatsinnehavarens interna kvalitets- och förvaltningsrutiner. 

Certifikatsinnehavaren ska upprätta en revisionsplan där samtliga byggnadstyper 
eller verksamhetstyper gås igenom minst en gång under certifikatets giltighetstid. 

Resultatet från den interna revisionen ska protokollföras, avvikelser ska registreras 
och lämpliga korrigeringar eller korrigerande åtgärder ska implementeras utan 
dröjsmål. 

Resultatet ska också rapporteras till berörda ledningsfunktioner. 

Råd vid genomförande av internrevision:    

Ett vanligt arbetssätt vid internrevisioner är att inte revidera hela systemet varje år, 
utan att fokusera på utvalda delar och se till att hela systemet granskas under en viss 
tid, exempelvis en certifieringscykel (5 år). Beroende på fokusområde kan 
internrevisionerna med fördel utföras av olika personer /kompetenser och varieras 
från år till år.  

I internrevisionen kan stickprovsmässiga besök göras i byggnader med P-märkt 
innemiljö för att granska implementeringen av lednings- och förvaltningssystem på 
plats. 

Områden som lämpligen kan ingå i internrevisionen är felanmälningssystemet, 
klagomål eller andra synpunkter på innemiljön från personal som arbetar i 
byggnaden och/eller från drift- och underhållspersonal. Avvikelser och noteringar 
från tidigare internrevisioner samt RISE återkommande revision är också lämpliga 
att ta upp. Positiva aspekter kan man också lyfta vid internrevisionen. 
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3.7 Avvikelser 

Det ska finnas ett system för att hantera avvikelser relaterade till ledningssystemet 
och det övergripande förvaltningssystemet. Detta kan till exempel gälla avvikelser 
uppkomna vid RISE återkommande revision, certifikatsinnehavarens internrevision 
eller avvikelser som rapporteras i den löpande verksamheten men inte kopplas till 
någon specifik byggnad. 

Samma system som används för felanmälningar kan nyttjas för mer generell 
avvikelsehantering, men det är inte ett krav. 

  



10 (15) 

 SPCR 114 | 2022-03-20 ©    
 

4 Förvaltningssystem 

Ledningssystemet ska innehålla, eller kopplas till ett dokumenterat 
förvaltningssystem innehållande rutiner, checklistor och instruktioner för att 
säkerställa att de byggnads- eller verksamhetsspecifika kraven för P-märkt 
innemiljö upprätthålls. Förvaltningssystemets tillämpning ska vid behov anpassas 
till enskilda P-märkta byggnader.  

Förvaltningssystemet ska implementeras i varje certifierad byggnad och 
kommuniceras till berörda aktörer. 

Kravnivåerna gällande nöjdhet kopplat till förvaltningssystemet avseende 
punkterna 4.1 - 4.4 för olika byggnads- och/eller verksamhetstyper ska definieras av 
certifikatsinnehavaren.  

4.1 Fastighetsskötsel 

Arbetet ska kvalitetssäkras och utvärderas genom uppföljning av efterlevnad 
gentemot drifts- och underhållsplaner samt genom den upplevda nöjdheten, 
löpande och vid 5-årsenkäten (se avsnitt 4.5). 

Drift- och underhållsarbeten ska dokumenteras i erforderlig omfattning och vara 
spårbara till enskilda byggnader. 

4.1.1 Drift 

Fastighetsskötseln ska baseras på dokumenterade rutiner och instruktioner. Dessa 
ska vara anpassade efter både byggnad och den verksamhet som bedrivs i lokalerna. 
Rutiner och instruktioner ska utvärderas löpande och revideras vid behov.  

4.1.2 Underhåll 

Långsiktiga underhållsarbeten ska planeras och dokumenteras i en byggnads-
specifik underhållsplan. Planen ska hållas uppdaterad och revideras vid behov, d v s 
behov styrt av certifikatsinnehavaren. 

4.2 Lokalvård 

Arbetet ska kvalitetssäkras, till exempel genom en dokumenterad egenkontroll, och 
utvärderas genom den upplevda nöjdheten, löpande och vid 5-årsenkäten (se avsnitt 
4.5).  

Lokalvård ska baseras på dokumenterade rutiner och instruktioner. Dessa ska vara 
anpassade efter både byggnad och den verksamhet som bedrivs i lokalerna. De ska 
också vara tillgängliga för lokalvårdarna i byggnaden, utvärderas löpande och 
revideras vid behov.  

Certifikatsinnehavaren ansvarar för att en sammanställd rekommendation kring 
städkemikalier finns tillgänglig.  

Rutiner för att säkerställa personalens kompetens samt vikariehantering ska finnas. 

4.3 Felanmälningssystem 

Certifikatsinnehavaren ska ha ett system för inrapportering och hantering av fel, 
klagomål och förbättringsförslag som uppkommer i de P-märkta byggnaderna. 
Syftet med systemet är att effektivisera åtgärds- och förbättringsarbetet samt 
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säkerställa att ärenden hanteras, dokumenteras och återkopplas på ett 
tillfredsställande sätt. 

Rutiner ska finnas för inrapportering/registrering av ärenden, planering och 
genomförande av åtgärder, dokumentering och återkoppling till anmälaren.  

4.4 Kommunikation 

Det ska finnas rutiner för kommunikation mellan certifikatsinnehavare, 
förvaltningsorganisation och verksamhetsutövare i  P-märkta byggnader. 

Rutinerna bör minst omfatta information om syftet med och kraven i P-märkt 
innemiljö, felanmälningssystem och ansvarsfördelning. 

4.5 Uppföljning av innemiljön (5-årsenkät) 

Innemiljön i byggnaden ska följas upp genom en enkätundersökning till berörd 
personal minst en gång per certifieringsperiod, det vill säga en gång var femte år.  

Syftet med enkäten är att följa upp verksamhetens upplevelse av innemiljön samt att 
upptäcka eventuella problem. Målsättningen är att uppnå en hög nöjdhet med 
rekommenderat värde 80 % nöjda. Enkäten är även ett verktyg för att skapa och 
upprätthålla en god kommunikation mellan förvaltare och verksamheten. 

Enkäten skall innehålla frågor om utvalda innemiljöparametrar som ingår i 
SPCR114; vilka är termisk komfort, luftkvalitet, ljudmiljö och ljusmiljö. Dessutom 
ska frågor kring upplevelsen av förvaltningen, t ex fastighetsskötsel och lokalvård,  
ingå. Enkäten ska även utvärdera upplevelsen av hur kommunikationen med 
förvaltning fungerar, t ex felanmälan. Det ska finnas plats för kommentarer.   

För att få ett tillräckligt underlag för utvärdering krävs att svarsfrekvensen är hög, 
minst 70 %. Alla klagomål och kommentarer ska sammanställas, analyseras och 
hanteras. 

Redan framtagna innemiljöenkäter kan användas, hela eller delar, t ex Stockholms 
Innemiljöenkät eller den så kallade Örebroenkäten (MM04NC-kontors enkät). 
Enkäten ska inte innehålla hälsofrågor såvida det inte är aktuellt  att utreda 
hälsobesvär som är kopplade till byggnaden. 

Resultatet från enkätundersökningen skall redovisas för berörd personal, 
fastighetsägare och förvaltare och utgör en del av underlaget för den interna och 
RISE återkommande revision. 

Vid nybyggnad eller omfattande ombyggnad rekommenderas att enkätunder-
sökningen görs tidigast 1-2 år efter inflyttning.  
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5 RISE övervakande kontroll 

5.1 Uppföljande revision 

RISE återkommande revision, tidigare benämnd ”extern revision”, är en årlig gransk-
ning och genomgång av certifikatsinnehavarens lednings- och förvaltningssystem. 
RISE revision syftar till att stickprovsmässigt kontrollera att certifikatsinnehavarens 
följer beskrivningen i sin egenkontroll. Men RISE revision är inte en del av certifi-
katsinnehavarens egenkontroll.  

RISE återkommande revision fokuserar på förvaltningen av de P-märkta 
byggnaderna. Revisionen genomförs av bl.a. verksamhetssystemet (förvaltnings- 
och ledningssystemet) och implementeringen av detta system. Besök genomförs vid 
certifikatsinnehavarens centrala förvaltningskontor minst en gång per år. För att 
granska implementeringen av förvaltningssystemet görs varje år dessutom 
stickprovskontroller genom platsbesök i enskilda certifierade byggnader. 
Platsbesök görs med högst 5 års mellanrum i varje P-märkt byggnad. Vid 
rundvandring i P-märkt byggnad kan stickprovskontroller göras av revisorn. 
Revisorn ska också, i den mån det är möjligt, beredas chans att träffa personal som 
arbetar i byggnaden,  fastighetsförvaltare, fastighetsskötare, lokalvårdare samt i 
förekommande fall representanter för byggnadens brukare.  

Vid den återkommande revisionen gör revisorn även stickprovsgranskningar av 
dokumentation rörande specifika byggnader, i den omfattning som revisorn anser 
vara lämplig. Dokumentgranskningen kan innefatta granskning av RISE föregående 
revisionsrapporter, protokoll från internrevisioner samt jämförelse mot gällande 
kravdokument för SPCR114 som ledningssystem och dokument är kopplade till. 

RISE återkommande revision ska skriftligen rapporteras (av RISE) i en rapport 
genom RISE digitala kundwebbplats, där även eventuella avvikelser och noteringar 
registreras. Kundwebbplatsen som nås genom personlig inloggning. Här finns all 
dokumentation rörande SPCR114-certifikat samlat och skyddat. Via 
kundwebbplatsen hanteras bl a kommunikationen mellan RISE och certifikatsinne-
havaren avseende avvikelser och svar på dessa.  

Certifikatsinnehavaren ska ombesörja att avvikelser besvaras inom 3 månader från 
det att RISE rapport ställts ut.  Om revisionen leder till underkännande ska orsa-
kerna utredas. Utredningen kan resultera i förnyat besök och granskning av RISE. 
RISE kan utföra en uppföljande kontroll för att förvissa sig om att väsentliga brister 
är avhjälpta. Om väsentliga brister kvarstår kan certifikatet komma att återkallas för 
aktuell byggnad. 

 

5.2 Inledande revision 

Inför nycertifiering ska inledande granskning av certifikatshållarens lednings- och 
förvaltningssystem ske. Detta utgör underlag för certifieringen. 
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6 Certifikatets giltighet och övriga villkor 

Certifieringen avser byggnad, del av byggnad eller byggnadsbestånd förvaltad av ett 
företag eller organisation med ledningssystem i enlighet med SPCR114. Certifikats-
innehavaren kan ansöka om utvidgning av certifikatet till att gälla ytterligare 
byggnad som omfattas av samma ledningssystem för innemiljö. RISE kontrollerar via 
den återkommande revisionen att ledningssystemet för innemiljön fortlöpande 
fungerar. Certifieringsperioden omfattar 5 år. Certifikat får inte överlåtas. 

Vid förnyelse av certifikat efter en femårsperiod har RISE rätt att genomföra en 
revision på plats för möjlighet till stickprovskontroll av funktionskrav för innemiljö 
samt för ledningssystemet för den tekniska förvaltningen för upprätthållande av god 
innemiljö.  

P-märkningen ersätter inte andra garantier och besiktningar t ex OVK – obligatorisk 
ventilationskontroll eller skyddsrond. Kvalitetsarbetet med P-märkt innemiljö kan 
dock användas som ett verktyg för dessa kontroller. 

6.1 Certifikatsinnehavarens rätt att använda P-
märket 

Certifikatsinnehavaren har rätt att märka de byggnader, eller delar av byggnader, 
som omfattas av certifikatet, med RISE P-märke. Ett diplom eller skylt med P-
märkets logotyp kan då placeras synligt i eller på byggnaden, t ex i trapphus eller 
entré eller på fasad. P-märket får inte användas så att förväxling kan ske mellan P-
märkta och icke-P-märkta byggnader. 

Den förvaltande eller ägande organisationen innehar tillstånd, licens, att använda P-
märkets logotyp i t ex informationsmaterial och marknadsföring, dock inte på sådant 
sätt att förväxling kan ske mellan icke märkta och märkta byggnader. 

6.2 Förändrade förutsättningar eller större 
uppdatering av dokumentation 

Större förändringar i ledningssystemet för fastighetsförvaltningen; med avseende 
på innemiljörelaterade rutiner, ändrade förhållanden i byggnaden, exempelvis om- 
och tillbyggnad eller verksamhetsförändringar, ska redovisas till RISE för 
bedömning av påverkan på certifieringen.  

6.3 Verifiering och avsteg från funktionskrav 

Inför P-märkning ska de tekniska funktionskraven vara uppfyllda och verifierade via 
exempelvis mätningar och/eller besiktning av fackman inom respektive område. I 
princip ska de tekniska funktionskraven vara uppfyllda för hela byggnaden. 
Verifiering sker i ett lämpligt urval av rum, konstruktioner eller delar av byggnaden 
och ska utgöra minst 20 % av totala antalet lägenheter, lokalyta etc och utrymmen 
där funktionskravens uppfyllelse kan anses särskilt viktiga ska beaktas i urvalet 
liksom olikheter i byggnadernas konstruktion och tekniska system. Omfattning av 
mätningar och besiktningar bestäms lämpligen i samråd med RISE. 

En sammanfattande rapport ska upprättas där resultaten från funktionskontrol-
lerna redovisas. Denna slutrapport granskas av sakkunniga inom RISE med rekom-
mendation om certifiering till RISE Certifiering om de tekniska funktionskraven 
bedöms vara uppfyllda.  
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Skulle något av kraven inte vara uppfyllt, men bedömts som en mindre avvikelse (t 
ex om det inte bedöms finnas anledning till klagomål från byggnadens brukare) kan 
P-märkningen ändå ske under förutsättning att en underhålls- eller åtgärdsplan är 
upprättad och följs upp. RISE ska bedöma om underhålls- eller åtgärdsplanen på ett 
övertygande sätt visar att avvikelse kommer att avhjälpas. Undantag kan också 
medges i lokaler där det bedöms vara mycket svårt att uppfylla funktionskraven, 
utan exempelvis arkitektoniskt störande ingrepp eller oacceptabla kostnader. 

Avsteg från funktionskraven ska dokumenteras i ombyggnadsskedet redan i 
bygghandlingarna och vid P-märkning av befintlig byggnad redan i det tekniska 
underlag som tas fram inför P-märkningen. Avstegen ska motiveras och  personal 
som arbetar i byggnaden ska informeras om avstegen. 

Rekommendation: Inför en ombyggnad eller renovering rekommenderas utöver en 
teknisk statusinventering även en innemiljöundersökning t ex genom enkät eller 
intervjuer. 

6.4 Återkallande av certifikat 

RISE kan med omedelbar verkan återkalla certifikatet om: 

a) certifikatsinnehavare använt RISE P-märke i byggnader som inte uppfyller 
eller omfattas av kraven; eller 

b) den fortlöpande kontrollen upphört eller resulterat i underkännande; eller 

c) enkät visar att funktionskrav inte uppfylls och åtgärder eller uppföljning 
inte planerats; eller 

d) certifikatsinnehavare inte betalat avgifter inom föreskriven tid; eller 

e) certifikatsinnehavare försatts i konkurs, gått i likvidation eller överlåtit 
verksamheten; eller 

f) certifikatsinnehavare inte följer väsentliga lagar och myndighetskrav; eller 

g) felaktighet i certifikat uppdagats. Certifikatsinnehavaren skall dock ges 
rimlig tid för omställning till ändrade förutsättningar, om inte särskilda skäl 
för annan åtgärd föreligger; eller 

h) byggnaden visar sig vara olämplig för sitt ändamål eller på annat sätt kan 
vålla skada eller olägenhet; eller 

i) certifikatsinnehavare på annat sätt brutit mot villkoren för certifikatet 

Missbruk av RISE P-märke eller certifikat kan, förutom återkallande av certifikatet, 
leda till rättsliga åtgärder. 

6.5 Certifikatsinnehavarens åtaganden vid åter-
kallande av certifikatet 

Certifikatsinnehavare, som får meddelande om att dennes certifikat återkallats ska: 

1 omgående upphöra med all hänvisning till certifikatet i informations-
material eller annat liknande material 

2 se till att RISE P-märke avlägsnas på alla byggnader, om RISE  kräver det. 



15 (15) 

 SPCR 114 | 2022-03-20 ©    
 

6.6 Återlämnande av certifikat 

För återlämnande av indraget certifikat  gäller samma regler som då certifikatet 
utfärdades första gången. Någon förnyad provning för att verifiera att funk-
tionskraven är uppfyllda krävs inte om mindre än ett år förflutit sedan certifikatet 
återkallats, såvida inte ändringar gjorts av byggnadens konstruktion, 
ventilationssystem etc. 

6.7 RISE ansvar 

RISE ansvarar för att de tekniska kraven bygger på tillgänglig kunskap och 
erfarenhet, t ex i form av vedertagna standarder eller motsvarande specifikationer. 
Uppdaterade regler och tolkningar, med versionsbeteckning, publiceras på RISE 
hemsida. RISE ansvarar för att granskningen av certifierade byggnader har utförts 
med vederbörlig omsorg mot kraven i dessa regler och enligt rutiner i RISE 
kvalitetssystem. RISE har inget ansvar för certifierade/P-märkta byggnader. 

6.8 Sekretess 

Samtliga uppgifter som RISE tar del av är sekretesskyddade med följande undantag:  
Certifikat och tillhörande handlingar till beslut.  

RISE, eller samarbetspartner med RISE, för förteckningar över gällande certifikat. 
Förteckningarna innehåller uppgifter om innehavare av certifikat, 
certifikatsnummer, certifierade byggnader, eventuell klassificering samt giltighets-
tid. Förteckningarna publiceras på RISE hemsida, www.ri.se. Förteckningarna kan 
även presenteras i publikationer utgivna av t ex branschorgan.  

RISE kan även publicera kopior av certifikaten på hemsidan.  

RISE har rätt att offentliggöra beslut om återkallande av certifikat samt missbruk av 
certifikat eller märkning. 

6.9 Reviderade certifieringsregler 

RISE förbehåller sig rätten att ändra certifieringsregler. För förlängning av certifikat 
som lämnats enligt äldre regler fordras då att certifikatsinnehavaren förbinder sig 
att följa de reviderade reglerna. Certifikatsinnehavare ska dock ges rimlig tid för 
omställning till de reviderade reglerna. 

6.10 Avgifter 

Avgifter för inledande bedömning, certifiering, revidering av samt förnyelse av 
certifikat och årliga revisioner skall bekostas av sökanden/ certifikatsinnehavaren. 
För enskilda uppdrag lämnas offert.  

6.11 Överklagande 

Överklagande av beslut av RISE ska ske skriftligen till RISE. Åtgärder till följd av 
överklagandet beslutas av RISE certifieringsstyrelse. 
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A Tekniska funktionskrav (normativa) 
Kraven nedan avser P-märkt innemiljö för nya och befintliga byggnader. I de flesta 
fall ställer P-märkt innemiljö SPCR114 samma krav på befintliga byggnader som för 
en nybyggnation, med undantag för ljudkrav. 

Funktionskraven skall i princip verifieras med mätningar eller besiktningar för minst 
20 % av byggnadens yta. Typiska rum eller delar av byggnaden ska ingå, liksom 
särskilt viktiga delar för respektive funktionskrav. Urval av mätplatser bör ske i 
samråd med RISE och motiveras. Mätningarnas omfattning kan anpassas till den 
aktuella byggnaden och lokala kravspecifikationer och förutsättningar. 
Omfattningen av verifieringar är olika för olika funktionskrav och för flera 
funktionskrav kan en relevant bedömning med motivering ersätta tekniska 
mätningar efter diskussion med RISE. 

Redovisning av uppfyllande av funktionskraven granskas av RISE av sakkunniga 
inom respektive område och sammanfattar bedömningen i en slutrapport som ligger 
till grund för beslut av RISE Certifiering om certifiering enligt SPCR114. 

Funktionskrav: 
• Fuktsäkerhet 
• Termisk komfort 
• Luftkvalitet 
• Ventilation 
• Lufttäthet 
• Ljudmiljö 
• Ljusmiljö 
• Tappvatten 
• Materialval 
• Funktionskrav för inomhus sim- och badanläggningar 

Funktionskrav nedan anges i text- och/eller tabellform. Tabellerna gör vissa 
funktionskrav mer överskådliga. 

A.1 Fuktsäkerhet  

Fuktskada i byggnad innebär risk för människors hälsa (FoHMFS 2014:14 och WHO 
Dampness and mould, WHO guidelines for indoor air quality 2009). 

Gällande nybyggnadskrav i BBR. För närvarande kap 6, Hus AMA kap HSD 
(fuktsäkerhet), kap YSC (kontroll och injustering) och kap 9 (energihushållning, 
lufttäthet) gäller för ny- och ombyggnad.  

Valda konstruktioner skall fuktsäkerhetsprojekteras och byggprocessen skall 
säkras så att byggmaterial och konstruktioner skyddas mot skadlig fukt och smuts.  

Branschstandard ByggaF metod för fuktsäkerhet i byggprocessen skall tillämpas. 
Material hämtas utan kostnad på FuktCentrums hemsida (www.fuktcentrum.se). 
Våtrum skall vattenskadesäkras enligt gällande branschregler (exempelvis Säker 
Vatten, GVK, BKR) och fukt i betong skall kontrolleras enligt RBK (Rådet för 
byggkompetens) eller likvärdig. 

För befintliga byggnader gäller att konstruktioner skall inventeras med avseende på 
riskkonstruktioner och på förekommande skador. Inventeringen skall ligga till grund 
för projektering som säkerställer fuktsäkra konstruktioner efter ombyggnad. 
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Tabell 1. P-märkeskrav Fuktsäkerhet 

Byggnadsdel P-märkningskrav Källa 

Byggnaden i sin helhet 
Branschstandard ByggaF 
metod för fuktsäkerhet i 
byggprocessen skall tillämpas. 

FuktCentrum 

Våtrum 
Vattenskadesäkras enligt 
gällande branschregler 

Säker vatteninstallation 
http://www.sakervatten.se/ 
GVK 
BKR 
BBV 

Betong 
Fuktmätning i betong  
Hus AMA kap YSC 12  
RBK 

RBK eller likvärdig 

 
 

A.2 Termisk komfort 

Kraven nedan avser P-märkt innemiljö för befintlig och ny bebyggelse. Utöver 
funktionskraven används enkäter för kontroll av personalens (de som arbetar i 
byggnaden) upplevelse av innemiljön. I de flesta fall ställer P-märkt innemiljö samma 
krav på en befintlig byggnad som för en nybyggnation. 

I befintlig bebyggelse kan i vissa fall, vilket framgår under varje område, de krav 
accepteras som gällde när byggnaden uppfördes. Villkoret för detta är att tillräckligt 
många ur personalen, i helhetsomdömet, är nöjda med innemiljön (rekommenderat 
antal nöjda > 80 %). De flesta människor upplever god termisk komfort med 
nedanstående krav, men alla vill inte ha samma temperatur. Möjlighet att själv styra 
sin innetemperatur inom intervallet ger hög komfort. 

Värdena avser byggnadens vistelsezon, ett område 0,6 m från yttervägg (framför 
fönster 1,0 m) räknat från 0,1 m upp till 2,0 m över golv (BBR definition). Ställda krav 
överensstämmer i stort med VVS-tekniska föreningens ”R1 – Riktlinjer för 
specifikation av inneklimatkrav”, klimatklass TQ2 och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. Vid extrema förhållanden ute kan andra värden tillfälligt 
accepteras. Sommartid krävs ibland utvändigt solskydd för att klara 
funktionskraven. 

De krav som inte kan verifieras på grund av årstid vid tiden för kontrollmätningarna, 
ska följas upp under kommande år till exempel golvtemperatur under vintern, eller 
operativ temperatur under sommaren. 

Vid ny- och ombyggnad kan termografering i kombination med lufttäthetsmätning 
med motivering vara tillräckliga för att klara funktionskraven. Exempelvis kan 
funktionskravet termisk komfort anses vara uppfyllt om lufttäthetskravet uppfylls 
och det inte finns några brister som anses åtgärdsmässiga från luftläcksökning och 
termografering. Vid klagomål eller förmodad avvikelse bör nedanstående faktorer 
verifieras genom mätning för att rätt åtgärd ska kunna genomföras. 

http://www.sakervatten.se/
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Tabell 2. P-märkeskrav Termisk komfort 

Faktor P-märkningskrav Källa 

Temperaturgradient < 3 C, (0,1-1,1 m över golv) 
R1, TQ2, FoHMFS 
2014:17 

Operativ temperatur vinter 20-24 C 1,2 R1, TQ2 

Operativ temperatur 
sommar 

20-26 C 1,2 Modifierad R1, TQ2 

Golvtemperatur under 
vistelsezon 

19-26 C 
(20-26C i förskolor) 

R1, TQ2 

Lufthastighet 
< 0,15 m/s vinter (vid 20 C) 
< 0,25 m/s sommar (vid 26 C) 

R1, TQ2 

Strålningstemperatur-
asymmetri 

< 10 °C (mätt 0,6 m över golv) 3 R1, TQ2 

1 De flesta människor upplever god termisk komfort inom detta temperaturområde men alla vill inte ha 
samma temperatur. Det som är god komfort för en person kan vara fel för en annan. Möjlighet att själv 
styra sin innetemperatur inom intervallet innebär god innemiljö 
2 Vid extrema förhållanden ute kan andra värden tillfälligt accepteras. Innetemperaturen bör i 
sommarfallet inte vara mer än tre grader högre än uteluftens temperatur. Detta under förutsättning 
att man använder sig av adekvat vädring och solavskärmning. I arbetslokaler kan det vara rimligt att 
tillåta högre temperaturer än 26 °C under storleksordningen 80 arbetstimmar per år. 
3 Motsvarar i princip kravet på < 5 °C riktad operativ temperaturdifferens enligt BBR, avsnitt 6. 

A.3 Luftkvalitet  

God luftkvalitet kan inte verifieras enbart utifrån luftmätningar. Detta 
funktionskrav länkar till funktionskraven för ventilation, fuktsäkerhet, termisk 
komfort, lufttäthet, byggnadsmaterial, och enkätsvar men är även starkt kopplat till 
att ledningssystemet följs.  

Verifierande mätningar krävs vid misstanke om förhöjda värden t ex formaldehyd, 
kväveoxider eller kolmonoxid t ex om icke-CE märkta eller kvalitetsmärkta bygg-
produkter eller material för fast inredning t ex limmade träfiberskivor används, 
trafikbelastning nära byggnader, placering av uteluftsintag med mera. 

För byggnader med dricksvatten från djupborrade brunnar ska analys av 
radonhalten genomföras. Krav < 100 Bq/l. 

 
Tabell 3. P-märkeskrav Luftkvalitet 

Faktor P-märkningskrav Källa 

Formaldehyd 

< 50 µg/m3 vid normala 
förhållanden 
Kravet är hälften av vad som är 
referensvärde enligt WHO-
källan 

WHO Air Quality Guide-
lines for Europe, WHO 
Guidelines for indoor air 
quality, selected pollutants 
(2010), sida 141. 
Så mår våra hus. BETSI-
studien. Boverket. 2009 

Lukt 
Obehaglig lukt, mögellukt, unken 
lukt etc. som härrör från 
byggnaden accepteras inte. 

 

Flyktiga organiska 
ämnen (VOC) 

Formella riktlinjer för enskilda 
VOC saknas. Förhöjda halter kan 
dock tyda på avvikelse som 
kräver vidare utredning. 

Kemiska ämnen i 
inomhusmiljön. SOS 
2006-123-38. 
2006 
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Faktor P-märkningskrav Källa 

Kväveoxider NOx 
mg/m3 

Högre värden än de riktvärden 
som gäller för uteluft accepteras 
ej. Särskilt utsug krävs vid 
gasspis eller annan användning 
av gas. WHO och MKN 
(miljökvalitetsnormer) ger 
riktlinjer för högsta tillåtna 
värden för uteluftkvalitet. 

Undantag gäller om 
uteluften, trots lämplig 
placering av luftintag, 
innehåller högre halter än 
tillåtna värden. 

Koldioxid CO2, ppm 

> 1000 ppm indikerar bristfällig 
luftomsättning i förhållande till 
antal personer i lokalen och ska 
inte överskridas. 

FoHMFS 2014:18 
 

Kolmonoxid CO, mg/m3 
Högre värden än de gränsvärden 
som gäller för uteluft accepteras 
ej. 

 

Radon  < 100 Bq/m3 
WHO Handbook on 
indoor radon (2009) 

A.4 Ventilation  
A.4.1 Allmänt 

Både byggnader med självdragsventilation och mekanisk ventilation kan P-märkas, 
det är egenskaperna/funktionerna som ska verifieras.  

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation skall uppfyllas (FoHMFS 
2014:18). 

I byggnader med behovsanpassat, reducerat eller avstängt luftflöde när rum och 
lokaler står tomma är det viktigt att luftkvaliteten är god när rum och lokaler 
används. Verksamhetsutövaren skall kontrollera hur lång tid luftflödena bör vara på 
och hur mycket flöde som behövs för att åter få en god luftkvalitet. Luftflödet skall 
för bostäder med reducerad ventilation inte understiga 0,1 l/s m² (se Boverkets 
Författningssamling samt gällande BBR). 

Ventilation i kök skall utformas så att god uppfångningsförmåga uppnås vid matlag-
ningsplatsen. Spisfläkten eller spiskåpan  skall ha en god uppfångnings-förmåga 
avseende fett och matos. Om olägenheter till viss del förs bort på annat sätt än 
genom ventilation, d.v.s. med en spisfläkt som recirkulerar flödet via ett kolfilter, är 
kravet på god uppfångningsförmåga uppfyllt om ventilationen har god förmåga att 
fånga upp de olägenheter som inte förs bort på annat sätt. Ett frånluftsdon med 
tillräcklig kapacitet för den kvarstående fuktbelastningen skall då vara placerat 
ovanför matlagningsplatsen. 

I lokaler med höga koncentrationer av gasformiga föroreningar i frånluften ska 
roterande värmeväxlare kombineras med kolfilter med tillräckligt god uppfång-
ningsförmåga på tilluften1. Kolfiltren ska bytas eller regenereras regelbundet för att 
över tid bibehålla en tillräckligt god uppfångningsförmåga. 

 

 
1 Roterande värmeväxlare återför gasformiga föroreningar i relativt hög utsträckning, 10-50% eller 
mer. Vid användning av roterande värmeväxlare i verksamheter som avger stora mängder gasformiga 
föroreningar, exempelvis bilverkstäder och tryckerier, måste man därför se till att större delen av de 
återförda gasformiga föroreningarna avlägsnas ur tilluften 
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Tabell 4. P-märkeskrav ventilation 

Faktor P-märkningskrav 

Uteluftflöde 

Om inget annat krävs med hänsyn till verksamhet och aktivitet skall 
bostad kontor, skola och daghem ventileras dels med hänsyn till 
personbelastningen med minst 7 l/s,p dels med hänsyn till byggnadens 
emissioner med minst 0,35 l/m2,s vid användning. 
 
Byggnaden skall alltid ha ett basflöde som säkerställer att luften går 
rätt väg i kanalsystemet eller system som förhindrar att luften går fel 
väg. Detta innebär att bostäder, skolor, daghem och andra lokaler kan 
behovsventileras. För nybyggda bostäder får enligt BBR avsnitt 6:25 
reduktion vid frånvaro ej underskrida 0,1 l/m2 s. 

Frånluftsflöde 

Vid dimensionering av frånluftsflöden i hygienrum och kök ska hänsyn 
tas till fuktbelastning och förekomst av matos.  

Badrum ska ha ett grundflöde på minst 10 l/s samt möjlighet att 
forcera flödet till minst 20 l/s, alternativt kan man ha ett konstant 
grundflöde på minst 15 l/s.  

Vid användning av en utsugande spisfläkt/-kåpa skall köket ha ett 
grundflöde på minst 10 l/s (antingen via spisfläkt/-kåpa eller via 
separat frånluftsdon) samt möjlighet att forcera flödet genom 
spisfläkt/-kåpa till minst 30 l/s. 

Vid användning av spisfläkt som recirkulerar flödet via ett kolfilter 
skall frånluftsdonet ovanför matlagningsplatsen ha ett grundflöde på 
minst 10 l/s samt möjlighet att forcera flödet till minst 20 l/s, 
alternativt kan man ha ett konstant grundflöde på minst 15 l/s. 

Luftföring i rum 

Vid osäkerhet kring ventilationssystemets förmåga att sprida tilluften 
i rummet eller att bortföra föroreningar orsakade av människor som 
vistas i rummet skall detta kontrolleras enligt följande:  

Lokalt ventilationsindex > 90 enligt Nordtestmetod NT VVS 114  
eller > 40 % luftutbyteseffektivitet enligt Nordtestmetod NT VVS 047 

Detta gäller främst vid användning av till- och frånluftsdon med 
obeprövad utformning och/eller placering. 

Täthet Ventilationskanaler skall uppfylla täthetsklass C 

Återföring av 
frånluft 

Återluft ska ej användas. Inom en lägenhet kan överluft tillåtas från 
mindre till mer smutsat rum om det kan visas att luftkvaliteten inte  
försämras 

Flexibla kanaler Skall vara inspekterbara och möjliga att byta ut 

Filtrering av luft 

I FTX-system ska filter av minst klass ePM10 50% användas på såväl till- 
som frånluftssidan för att skydda värmeväxlaren från försmutsning. 
För att vid behov rena tilluften i FT-system från små partiklar (< 1 µm) 
vilket vanligen behövs i urban och trafiknära miljö ska  luftfilter av 
minst klass ePM1 60% användas (bör även vara av minst energiklass A). 
Vid behov av ventilationsfilter ska P-märkta filter användas.  Vid 
användning av centrala roterande värmeväxlare i flerbostadshus ska 
systemet förses med möjlighet att installera gasfilter (kolfilter). 

Tryckskillnad 

Oavsiktlig luftläckning får inte smutsa rena rum. Tryckförhållandena i 
byggnaden skall anpassas så att olägenheter inte uppstår av vare sig 
inläckande, förorenad luft eller utläckande fuktig luft som kan orsaka 
kondens 

Kondens 
Installationer skall förläggas eller isoleras så att skador orsakade av 
kondens inte uppkommer 
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Faktor P-märkningskrav 

Driftsinstruktion, 
brukarnivå 

Instruktioner skall finnas för hur man forcerar ventilationen, hur man 
vädrar och hur man rengör till- och frånluftsdon utan att påverka 
injusteringen 

Drift och skötsel, 
fastighets-
skötarnivå 

Skriftliga instruktioner skall finnas på plats i byggnaden som 
beskriver hur drift och skötsel skall utföras. Ventilationssystem och 
komponenter skall vara åtkomliga för rensning och kunna rengöras 
utan att ta skada. 

A.4.2 Vid intermittent drift av ventilation 

För att säkerställa en god luftkvalitet i samband med intermittent drift av mekanisk 
ventilation i andra byggnader än bostäder rekommenderar RISE följande: 

I lokaler med verksamhet som avger höga koncentrationer av kemikalier eller 
partiklar i luften t ex hemkunskapssal, slöjdsal, duschrum, kök, kemisal m m skall 
ventilationen alltid ha ett basflöde som säkerställer att luften rör sig åt rätt håll. 

I lokaler där risk för att verksamheten kan försämra luftkvaliteten är låg kan 
intermittent drift tillämpas då ingen vistas i lokalen om följande fyra punkter är 
uppfyllda: 

• Det ska finnas lämplig spjällfunktion som förhindrar luft att gå åt fel håll i till- 
och frånluftskanalsystemen vid avstängd ventilation. 

• Lokaler med intermittent ventilationsdrift ska ventileras med 3 
omsättningar av luftvolymen innan lokalen tas i bruk. Vid närvarostyrning 
under brukandet krävs därefter ingen extra luftomsättning om lokalen har 
lågemitterande material och ingen har varit närvarande under maximalt 5 
timmar. 

• Innan avstängning skall lokalen ventileras med en omsättning av luftvolymen 
i rummet efter det att alla har lämnat lokalen. 

• Vid förändring från kontinuerlig ventilation till ventilation med intermittent 
drift rekommenderas uppföljning med en enkätundersökning efter första 
driftåret. Särskilt gäller detta avstängd ventilation dagtid i samband med 
närvarostyrning. Övriga synpunkter följs upp vid klagomålshantering. 

Observera att vid långvarig avstängning (t ex över en helg eller ledig vecka) och om 
byggnaden inte har tillräckligt naturligt luftläckage genom klimatskärmen, så kan 
luftflöde behöva anordnas med 2 omsättningar av luftvolymen i rummet var 24:e 
timme. Dock skall inte luftutbyte på grund av otät klimatskärm tillgodoräknas, 
förutsättas eller främjas.  

I nya lufttäta och välisolerade byggnader (lokaler och bostäder) får luftflödet under 
det första driftåret inte underskrida  0,35 l/m2,s  vare sig under nätter, helger eller 
lediga veckor. Om kontinuerligt luftflöde inte är möjligt kan intermittent drift 
tillämpas med 2 omsättningar av luftvolymen i rummet var 4:e timme. 

Om ventilationen har variabelt flöde, steglöst eller i flera fasta lägen kan flödet 
behovsanpassas till varierande personbelastning. Vid automatisk styrning kräver 
detta sensorer som känner av personbelastningen (t ex CO2 -givare). Ett alternativ 
kan vara att driftläget enkelt kan styras manuellt av personalen som arbetar i 
byggnaden och att dessa tydligt informeras om vilket driftsläge som krävs vid olika 
personbelastningar. 
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A.5 Lufttäthet  

Byggnadens lufttäthet är en viktig egenskap för att säkerställa god termisk komfort, 
god luftkvalitet, god energihushållning och minskad risk för fuktskador på grund av 
konvektion. Krav kan även ställas för enskilda brandceller eller lägenheter.  

För befintliga byggnader gäller att konstruktioner skall inventeras med avseende på 
lufttäthet. Inventeringen skall ligga till grund för projektering som säkerställer 
lufttäta konstruktioner efter ombyggnad. Avsteg från nedanstående krav kan göras 
då kravet inte bedöms kunna uppnås på grund av komplicerade konstruktioner som 
bevaras vid ombyggnad av t ex kulturhistoriska byggnader. 

Valda konstruktioner skall projekteras och utföras så att erforderlig lufttäthet 
uppnås. Hjälpmedel i form av Branschstandard ByggaL kan hämtas utan kostnad på  
http://byggal.se/branschstandard-byggal.  

Lufttäthetsmätning skall utföras enligt SS-EN ISO 9972:2015 metod 2 och enligt 
Branschstandard ByggaL som ger detaljerade och kompletterande anvisningar vid 
bestämning av byggnaders lufttäthet enligt SS-EN ISO 9972:2015. Detta innebär 
bl.a. att mätning skall utföras både vid invändigt undertryck och invändigt övertryck.    

Lufttäthetsmätning kan utföras innan byggnaden är helt färdigställd men för att 
mätresultatet av en sådan mätning ska kunna accepteras som slutresultat för 
byggnadens lufttäthet skall allt som kan ha negativ påverkan på lufttätheten vara 
färdigställt vid provtillfället. Detta innebär t ex att alla genomföringar genom 
lufttätande skikt i klimatskalet ska vara utförda och att samtliga fönster och 
ytterdörrar ska vara monterade vid provtillfället (detta montagekrav gäller dock ej 
den ytterdörr eller det fönster i vars öppning provutrustningen monteras vid 
provtillfället).  

När kravvärde för lufttäthet ställs för klimatskalet divideras uppmätt luftflöde med 
invändig omslutningsyta av klimatskal i enlighet med Branschstandard ByggaL (det 
innebär normalt de ytor Aom som i energiberäkning förutsatts kunna ha luftläckage). 
Även andra kravvärden på lufttäthet kan ställas (t ex för lufttäthet mellan lägen-
heter), varvid i det enskilda projektet tydligt ska definieras med vilka ytor uppmätt 
luftflöde ska divideras. 

I samband med lufttäthetsmätning utförs även stickprovsmässig luftläckagesökning. 
Även när byggnaden uppfyller det ställda lufttäthetskravet (lufttäthetstalet) skall 
anmärkning ges för sådana förekommande luftläckage som bedöms ha sådan 
påverkan på innemiljön att det medföra risk för att något av de övriga 
funktionskraven ej uppfylls. Anvisningar och bedömningskriterier för luftläckage-
sökning finns i Branschstandard ByggaL. 

Tabell 5. P-märkeskrav Lufttäthet 

Faktor P-märkningskrav 

Lufttäthet i klimatskiljande 
konstruktioner, nybyggnad 

Lufttäthet i klimatskiljande 
konstruktioner, ombyggnad 

≤ 0,30 l/s,m2 vid en tryckskillnad av ± 50 Pa. 

Krav på byggnadens lufttäthet fastställs under 
projekteringen. Hänsyn tas till graden av ombyggnad 
och möjligheter att förbättra lufttätheten i byggnadens 
klimatskal 

 

http://byggal.se/branschstandard-byggal
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A.6 Ljudmiljö  

P-märkeskraven baseras på de svenska byggreglerna för bostäder och lokaler som 
beskrivs i BBRs gällande nybyggnadskrav. Tabellvärden enligt Ljudklass B enligt 
SS 25268:2007 ska normalt uppfyllas. Eventuella anpassningar och avsteg som 
avtalas mellan byggherre och entreprenör för den enskilda byggnaden ska 
dokumenteras och motiveras. Samtliga ljudkrav ska dokumenteras och en 
verifikationsplan ska upprättas och granskas av RISE. 

Tabell 6. P-märkeskrav Ljudmiljö 

Bostäder 

Faktor P-märkningskrav Källa 

Luftljudsisolering 

Efterklangstid 

Installationsbuller 

Stegljudsisolering 

Ljud utifrån t ex trafik 

Ljudklass B* 
BBR kap 7.21, SS 25267, 
FoHMFS 2014:13 

 
Lokaler: Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell 

Faktor P-märkningskrav Källa 

Luftljudsisolering 

Installationsbuller 

Stegljudsisolering 

Ljud utifrån t ex trafik 

Efterklangstid 

Minst ljudklass C*, men för 
att uppnå rekommenderat  
> 80 % nöjd personal bör 
minst ljudklass B eftersträ-
vas. För skolor och förskolor 
gäller minst ljudklass B för 
efterklangstid. 

BBR kap 7.22, SS 25268 

*Tabellvärden enligt Ljudklass B enligt SS 25268:2007 ska normalt uppfyllas. Eventuella anpassningar 
och avsteg som avtalas mellan byggherre och entreprenör för den enskilda byggnaden ska doku-
menteras och motiveras. Samtliga ljudkrav ska dokumenteras och en verifikationsplan ska upprättas 
och granskas av RISE. 

 

 
A.7 Ljusmiljö  

Belysning och tillgång till dagsljus är betydelsefulla parametrar i innemiljön. 
Belysningen skall inte bara ge bra synbarhet, utan också rumslighet och atmosfär. En 
god belysning där man tydligt ser att utföra detaljuppgifter bidrar till att öka 
koncentrationen och förbättra inlärningen. Den gör det också tydligare att tolka 
minspel och underlättar kommunikation och diskussion. En dålig belysning, som 
exempelvis för låga ljusnivåer eller bländning från fönster eller armaturer, kan leda 
till trötthet, nackbesvär och huvudvärk. 

Bestämning och inventering av ljusmiljö bygger på ett antal ljusmätningar som 
därefter sammanvägs för utvärdering av existerande synkomfort. Syn- och 
sebarhetskriterier vid olika arbeten och verksamhet för en bra och stimulerande 
arbetsmiljö beaktas. Även mjuka kriterier som upplevelsen av ljusmiljön är viktiga 
kriterier för formande av helhetsbilden.  
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Det som utvärderas är:  

• Horisontell belysningsstyrka: mäts på 0,85 m höjd i ett rutnät i rummet samt 
på arbetsbord och bänkar.  

• Vertikal belysningsstyrka: mäts på 1,2 m höjd (sittande) och 1,6 m höjd 
(stående) och på skrivtavla. 

• Luminanser: i rummet och mot armaturraster.  
• Reflektansfaktorer: på väggar, golv och tak och större inredningsdetaljer.  
• Bländningsrisker, flimmer och skuggbildningar undersöks.  
• Dagsljusinsläpp beräknas och kontrollmäts vid behov. 

Krav för P-märkt ljusmiljö enligt nedan baseras på standarden SS-EN 12464-
1:2011-”Belysning av arbetsplatser” och Arbetarskyddsstyrelsens rekommen-
dationer i skriften ”Att se, höra och andas i skolan”. 

Tabell 7. P-märkeskrav Ljusmiljö 

Faktor P-märkningskrav  

Erfordrad horisontell 
belysningsstyrka 
(medelvärde) i olika 
rumstyper: 

 

Trapphus 
Entré 
Allmänbelysning 
Platsbelysning  
Kök, spis och disk 
Badrum, toalett (standard) 
Badrum, toalett (handikappanpassad) 
Gymnastiksal 

150 lux 
200 lux 
300 lux 
500 lux 
500 lux 
200 lux 
500 lux 
300 lux 

Erfordrad vertikal 
belysningsstyrka 

Tavelbelysning (klassrum) 
Klassrum eller mötesrum 

500 lux 
200 lux 

Erfordrad fördelning  
av belysningsstyrka 

Förhållande arbetsfält och närmsta omgivning 
Förhållande högsta:lägsta för tavelbelysning 

<1,6:1 
<3:1 

Luminanser 
Normalt synfält undantaget armaturraster  
och fönster 
Normalt synfält mot armaturraster 

<1500 cd/m2 

 
<3500 cd/m2 

Reflektansfaktorer 
(börkrav-
rekommendationer) 

Väggar 
Golv 
Tak 
Större inredningsdetaljer (skåp, etc) 

0,5-0,8 
0,2-0,4 
0,7-0,9 
0,2-0,7 

Dagsljusfaktor Vistelserum  minst 1 % 

Ljusreglering Belysningens ljusnivå i klassrum bör vara varierbar  

Referenser: 
1. SS-EN 12464-1:2011 Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser—Del 1: Arbetsplatser 

inomhus 
2. Att se, höra och andas i skolan, handbok utgiven av Arbetarskyddsstyrelsen och Boverket, 

1996 uppdaterad 2005. 
3. Ljus & Rum, utgiven av Ljuskultur, belysningsbranschens skrift, innehåller goda tips och ut-

drag från aktuella standarder. 

  



Bilaga A  sida 10 (13) 

 SPCR 114 | 2022-03-20 ©    
 

A.8 Tappvatten  

Varmvattentemperatur ska mätas vid tappstället. Om VVC förekommer mäts 
temperaturen både i början och i slutet av slingan. I befintliga byggnader eller vid 
ombyggnad skall avstick av rörledning kontrolleras för att undvika stillastående 
vatten. 

Tabell 8. P-märkeskrav Tappvatten 

Faktor P-märkningskrav Källa/kommentar 

Varmvattentemperatur  
≥ 50,0 C 

≤ 60,0 C 

För att undvika Legionella 

För att undvika brännskada 

Radon < 100 Bq/l 
Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens 
gränsvärden  

 
A.9 Materialval 

Vid nybyggnad och ombyggnad ska inbyggda byggvaror redovisas avseende 
innehållsdeklaration och placering. En egenupprättad lista eller ett kommersiellt 
verktyg kan användas t ex BASTA, SundaHus, Byggvarubedömningen eller 
motsvarande. 

Anvisningar för användning och eventuella begränsningar skall anges t ex max 
fuktinnehåll, lämpligt pH-värde, max- och mintemperaturer eller begränsningar 
avseende kombination med andra material, liksom råd angående underhåll och 
skötsel. 

Vid val av material bör följande vara vägledande 

• Välj det material eller den produkt som inom sin grupp har den lägsta 
egenemissionen 

• Välj inte material som i sin innehållsdeklaration har ämnen som klassas som 
allergiframkallande eller som på annat sätt kan påverka hälsa eller komfort 

• Välj material som är anpassat till den miljö det skall användas i 
• Materialets kritiska fukttillstånd ska anges. Material utan dokumenterade 

fuktegenskaper och som inte är skadade av fukt kan användas där relativa 
fuktigheten underskrider 75 %. Inomhusmiljön i ett uppvärmt bostadsrum är 
normalt under 75 % relativ fuktighet. Se BBR avsnitt 6:52 Högsta tillåtna 
fukttillstånd  
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A.10 Funktionskrav för inomhus sim- och bad-
anläggningar  

A.10.1  Bakgrund 

Innemiljön i sim- och badanläggningar har utvecklats från en bad- och inomhus-
temperatur av ca 20 till 22 °C på 1970-talet till en varm och närmast tropisk miljö 
av ca 27-29 °C i både vatten och lufttemperatur. Anläggningarna har gått från att 
enbart vara en simarena till att vara lokal för flertal fritidsaktiviteter som vatten-
rutchbana, lekland, bubbelpoler mm. Temperatur och relativ fuktighet är därmed, 
jämfört med normal inomhusmiljö, närmast extrem och innebär en ökad fukt-
påverkan på byggnaden och dess klimatskal samt även påverkan på arbetsmiljön 
för personal på anläggningarna. Därtill kan läggas flera varianter av bastuanläg-
gningar som erbjuder mycket varierande klimat men med det gemensamt att de 
håller temperaturer betydligt över normal inomhustemperatur. 

 

A.10.2  Funktionskrav för inomhus sim- och badanläggningar 

Funktionskraven avseende temperaturer är i övriga delar av SPCR 114 baserade 
på normal inomhusmiljö, bostäder, kontor, skolor mm, vilket innebär att kraven i 
avsnitt A.1 – A.9 ovan inte är fullt tillämpliga för sim- och badanläggningar.  Även 
ventilation av en sim- och badanläggning skiljer sig mot normal ventilation i den 
meningen att återluft används. Detta motiveras med att reglering av temperatur 
och fuktinnehåll i luften skall kunna ske utan att orimligt hög energianvändning 
uppstår. Eftersom luftflödena är betydligt högre än normalt innebär återluften inte 
en försämring av luftkvaliteten om totala uteluftsflödet ändå är tillräckligt högt. 
 
Ytterligare ett område som inte är reglerat i normala/ovanstående kravställningar 
är akustik och belysningsnivåer. Här finns dock snarlika miljöer som används som 
referenser. Exempelvis anses idrottshallar kunna vara jämförbara både ur akustisk 
synpunkt och sett till krav på belysningsnivåer. 
 
Mot den bakgrunden har nedanstående tillägg utarbetats och tydliggjorts, samt 
även undantag som kan vara aktuella. 
 
I enlighet med övriga funktionskrav så är det grundläggande myndighetskrav som 
utgör basen i kravställningen. Således gäller Arbetsmiljöverkets krav på en god 
arbetsmiljö som grundläggande för kravställningen. 
 
Undantag och tillägg för P-märkning av innemiljö i sim- och badanläggningar redo-
visas samlat nedan i detta avsnitt A.10, trots att de tillhör avsnitt: 
A.1 Fuktsäkerhet  

A.2 Termisk komfort  

A.3 Luftkvalitet  

A.4 Ventilation  

A.6 Ljudmiljö  

A.7 Ljusmiljö 

 

I övrigt gäller resterande delar av SPCR 114 för sim- och badanläggningar. 
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A.10.2.1 Fuktsäkerhet 
Sim- och badanläggningar är, med den stora fuktproduktion som bassänger, 
bubbelpooler och duschar mm innebär, i kombination med hög vatten- och luft-
temperatur komplicerade att utforma på ett fuktsäkert sätt. Således ställs stora 
krav på val av konstruktioner och material samt utförandet vid produktion. 
Funktionskraven i avsnitt A.1 i SPCR 114 gäller således utan undantag. 

 
A.10.2.2 Termisk komfort 
I sim- och badanläggningar eftersträvas temperaturer som möjliggör vistelse utan 
beklädnad under längre tid. I normalfallet eftersträvas temperatur om ca 27 till 29 
°C och en relativ luftfuktighet av ca 55 till 60 %. Följande undantag från ”Tabell 2. 
P-märkeskrav Termisk komfort” medges således: 
 

Faktor P-märkningskrav Undantag/tillägg 
Operativ temperatur 
vinter 

20 - 24°C Högre temperatur accepteras 

Operativ temperatur 
Sommar 

20 - 26°C Högre temperatur accepteras 

Golvtemperatur under 
Vistelsezon 

19 - 26 °C Högre temperatur accepteras 

Lufthastighet     *vid 20 °C 
                                    **vid 26 °C 

< 0,15 m/s vinter* 
< 0,25 m/s sommar**  

Högre lufthastigheter accep-
teras 

 
 
A.10.2.3 Luftkvalitet 
Funktionskraven i kapitel A.3 i SPCR 114 gäller utan undantag, med tillägg för 
trikloramin. Den typiska ”badhuslukten” i inomhusbad kommer av trikloramin, som 
är flyktigt och lätt avdunstar till luft från badvattnet. Trikloramin är kraftigt 
irriterande, framför allt för ögon och övre luftvägar. Exponering för trikloramin kan 
förvärra astma. I en studie på badhuspersonal sågs irritation vid 0,4 mg/m3  luft. 
Med detta som utgångspunkt rekommenderar NEG (The Nordic Expert Group, 
avseende gränsvärdessättning, arbetsmiljö) ett hälsobaserat nivågränsvärde på 0,1 
mg/m3 (personburen provtagning). Detta motsvarar 0,2 mg/m3 vid stationär 
provtagning i badhusmiljö.  
 
Tabell 10.2.3   P-märkeskrav för Luftkvalitet för sim- och badanläggningar 

Faktor P-märkningskrav Källa 

Trikloramin 

max 0,2 mg/m3  vid  stationär mätning 
0,5 meter ovan vattenytan och 0,2 meter 
in över vattenytan, mätt från bassäng-
kant.  Kontrolleras under verksam-
hetstid hel dag eller del av dag, vid hög 
belastning av badande. 
 Mäts samtidigt i tilluften. 

HSLF-FS 2021:11, 
Gemensamma författ-
ningssamlingen avseende 
hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, läkemedel, 
folkhälsa m.m 

Trikloramin  
i tilluften 

max 0,02 mg/m3.  Samtidig mätning 
med mätning vid bassängkant, enl ovan. 

 

 
Råden i  Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad, HSLF-FS 2021:11, 
ska följas avseende luftkvalitet.  
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 A.10.2.4 Ventilation 
Återluft används normalt i sim- och badanläggningar och är accepterat ur arbets-
miljösynpunkt. Följande undantag från funktionskraven i SPCR 114, Tabell 4.  
P-märkeskrav Ventilation, medges således: 
 
Tabell 10.2.4   P-märkeskrav för Ventilation för sim- och badanläggningar 

Faktor P-märkningskrav Undantag/tillägg 

Återföring av 
avluft 

Återluft skall ej 
användas 

Återluft accepteras. Funktionskraven i kapitel 
A.3, luftkvalitet skall dock uppfyllas. 

A.10.2.5 Lufttäthet 
Inga undantag eller tillägg för P-märkning av innemiljön i sim- och badanläggningar. 

A.10.2.6 Ljudmiljö 
I badanläggningar är det oftast höga ljudnivåer förorsakat av högljudda badgäster, 
forsande vatten som ökar risken för hörselskador, stress och att personalen utsätts 
för ljudnivåer över arbetsmiljöverket riktlinjer. Utöver är det en fråga för gästernas 
välbefinnande och säkerhet. 
 

Övergripande krav som bör bevakas av projekterande byggakustiker i projekten är: 
• Säkerställa att bullerexponeringen inte överskrider arbetsmiljöverkets 

gränsvärden och riktlinjer under alla aktiviteter. 
• Badvakter måste kunna registrera alla rop om hjälp eller andra incidenser 

inom området samt kunna instruera och ha kommunikation med gästerna. 
• Krav på att ljudabsorbenterna kombineras med miljötålighetskrav. 
• Krav på diffusion på väggar i kombination med absorbenter för förbättring av 

ljudkvaliteten. 
• Tillgång till tystare avdelning och zoner eventuellt skärmning mellan olika 

avdelningar. 
• Längste efterklangstid ska inte överstiga 1,2 sekunder med tillägg enligt 

beskrivning i ljudstandarden. 
• I samband med tävlingsverksamhet där det ska finnas publik bör krav till 

taluppfattbarhet på PA-system studeras.  

A.10.2.7 Ljusmiljö 
Standard SS-EN 12193:2018 Ljus och belysning – Sportbelysning, ska följas i de 
lokaler där det är relevant. I standarden delas lokaler in i olika klasser beroende på 
nivå på tävlingar/träning/ rekreation. Nivån på belysningsstyrka är 200 lux för klass 
III och 300 lux för klass II. Lokalerna klassificeras under projekteringen och 
redovisas i dokument. Behov av anpassningsbar belysning redovisas också.  

 
Tabell 10.2.7   P-märkeskrav för Ljusmiljö för sim- och badanläggningar, val av 
ljusklass, i enlighet med standard SS-EN 12193:2018. 

Level of competition  Lightning class 

I II III 
International and National x   

Regional x x  

Local x x x 

Training  x x 

Recreational/School sports  
(Physical education) 

  x 

Klass II:  belysningsstyrka 300 lux.  Klass III: belysningsstyrka 200 lux
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B Råd och rekommendationer:  
Metoder, mätinstrument, kalibrering och 
verifiering (informativ) 

Denna bilaga innehåller praktiska råd och rekommendationer kring kvalitetssäkring 
och uppföljning av vissa P-märkningskrav. Den  innehåller inte några tvingande krav 
utan är endast informativ.  

Avsnitten i bilagan har tagits fram på förekommen anledning, vilket har resulterat i 
att delar som vanligen genererar mycket frågor eller svårigheter för den som söker 
P-märkning beskrivs mer utförligt, medan mer okomplicerade områden kan 
exempelvis endast ha försetts med råd om var mätpunkter ska placeras.   

B.1 Utformning av enkät 

En gradskala för svaren rekommenderas istället för ”Ja” eller ”Nej”. Exempel: ”Ja 
ofta”, ”Ja ibland” eller ”Nej”. Andra alternativ kan t ex vara en femgradig skala: 
”Mycket för kallt”, ”För kallt”, ”Lagom”, ”För varmt” eller ”Mycket för varmt” för 
frågor om hur temperaturen uppfattas inomhus. 

Samma enkätfrågor och formuleringar bör användas vid varje tillfälle för att lättare 
kunna jämföra svaren med tidigare undersökningar.  

Be gärna att den svarande specificerar var i lokalen man eventuellt upplever inne-
miljöproblem. 

 

B.2 Mätning av fukt 

Temperatur och relativ fuktighet mäts inne och ute. Med hjälp av Mollierdiagram 
eller tabell över mättnadsånghalt bestäms luftens fuktinnehåll, ånghalt g/m³. Värdet 
inne jämförs med värdet ute. Stor skillnad (fukttillskott >3 g/m³) tyder på antingen 
låg grad av ventilation eller hög fuktproduktion, eventuellt båda. 

Relativ fuktighet mäts vanligen med en kapacitiv givare. Noggrannheten ska vara 
bättre än ±5 %. Den relativa fuktigheten kan också bestämmas genom att samtidigt 
mäta daggpunktstemperatur och lufttemperatur. Den relativa fuktigheten kan då 
utläsas ur ett Mollierdiagram. Detta ger en säkrare bestämning av luftens 
vatteninnehåll (g/m³). Givarna bör jämföras mot varandra eller mot annan typ av RF- 
eller daggpunktsgivare i samband med varje mätning. Därutöver ska instrumentet 
kalibreras minst en gång per år. Egenkalibrering kan göras mot saltlösningar med 
bestämd relativ fuktighet. Spårbar kalibrering kan göras vid ackrediterad mätplats. 

Fuktkvot i trä mäts med elektrisk metod där den elektriska resistansen i träet utgör 
ett mått på träets fuktkvot. Metoden ger god noggrannhet i rent trä, förutsatt att 
temperaturkorrigering utförs och korrekt materialskala ställs in på instrumentet 
eller korrigeras i efterhand, men i impregnerat eller på annat sätt smutsat trä kan 
felet bli stort (> 5 %-enheters felvisning). 

Fukt i konstruktioner, t ex fukt i källarvägg, i platta på mark eller kring golvbrunn, 
kan indikeras med hjälp av elektromagnetiska indikatorinstrument. Dessa 
instrument ger information om skillnader i densitet mellan olika mätpunkter och 
denna densitetsskillnad kan bl a vara orsakad av fukt. Ett högt mätvärde kan, men 
behöver inte, tyda på högt fuktinnehåll. 
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B.3 Mätning av temperatur 

Mätning av termisk komfort görs enligt SS-EN ISO 7726:1998 och 
SS-EN ISO 7730:2006. Temperaturmätningar i luft och på ytor görs med 
mätinstrument med noggrannhet av minst ± 0,3 °C. PT100-givare är vanligen 
stabilare och har en bättre mätosäkerhet än givare av typen termoelement. I de 
flesta fall räcker dock den lägre mätosäkerheten hos ett kalibrerad givare med 
termoelement 

Temperaturgradient mäts dels mitt i rummet dels nära fönster (= 0,6 m från 
fönstret). I båda fallen mäter man både 1,1 m och 0,1 m över golv. 

Golvtemperatur mäts under vistelsezonen men inte närmare yttervägg än 0,6 m. 
Golvytans temperatur mäts antingen genom att en yttemperaturgivare placeras på 
golvytan, genom punktvis mätning med en IR- mätare, eller genom mätning med en 
termograferingskamera. 

Operativ temperatur mäts mitt i rummet och nära fönster (= 0,6 m från fönstret). I 
båda fallen mäter man 1,1 m över golv. Den operativa temperaturen är i normalfallet 
(låga lufthastigheter) medelvärdet av strålningstemperaturen från omgivande ytor 
och luftens temperatur. 

Varmvattentemperatur mäts direkt i varmvattnet efter kraftig spolning. 

 

B.4 Mätning av radon 

Radonmätning görs lämpligen med hjälp av långtidsdetektorer, såvida det inte finns 
misstankar om blå lättbetong eller annat radonavgivande material som bör saneras. 
I dessa fall ska luftmätning kombineras med ”direktmätning/indikering”. Krav på 
ackrediterat laboratorium. Korttidsdetektorer kan även användas i de fall man inte 
misstänker risk för förhöjda radonhalter inne t ex att byggnaden är anlagd med 
radonsäker grundkonstruktion. Mätningar bör i huvudsak ske i lokaler med direkt 
markkontakt, men även övriga lokaler ska ingå, minst en dosa per våningsplan. 
Förhöjda radonhalter kan t ex uppkomma högre upp i byggnaden genom t ex 
sprickor eller ventilations- eller hisschakt. Mätning bör ske under 
uppvärmningssäsongen. Ventilationen bör vara igång under hela mätperioden för 
att inte få falskt förhöjda mätvärden. Om mätning sker under period med t ex nattlig 
avstängning av ventilationen och ett lågt värde erhålls, kan mätning under 
kontinuerlig ventilationsdrift utgå.   
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B.5 Metod, mätning och verifiering av ljud 

B.5.1 Rekommendationer inför P-märkning 

1. Kunden bör anlita en sakkunnig byggnadsakustiker i projektet. Denne ska 
upprätta en ljudskyddsdokumentation (LD). LD ska säkerställa att tydliga avtal 
mellan byggherren och entreprenören upprättas avseende ljud, tillhandahålla 
anvisningar om ljudmässigt väsentliga funktioner till projektörerna och 
fastställa en plan för verifiering2.  

2. RISE granskar LD tillsammans med kunden och dennes sakkunnige, med 
avseende på:  

a. att alla utrymmen som P-märks visas på ritning,  
b. att ritningen föreskriver de ljudkrav som ska gälla i respektive typ av 

utrymme, 
c. att eventuella avsteg från respektive tillägg till BBR beskrivs enligt p3 

och p4, 
d. att den anger omfattningen av kontroller som ska utföras av RISE. 

3. RISE granskar eventuella förslag till smärre avsteg och godkänner att de förs in 
i LD om det finns väl underbyggda skäl till avsteg med hänsyn till verksamhetens 
art och att avstegen inte bedöms medföra att föreskriften i gällande BBR inte 
uppfylls. 

4. RISE kan föreslå kunden tilläggskrav och motiv till dessa, det är dock kunden 
som avgör om tilläggskrav ska läggas till i LD. I samband med granskningen av 
LD kan RISE eller den sakkunnige ta upp vissa erfarenhetsmässiga problem, 
exempelvis behov av rum för vila eller samtal, ljud från gemensamma utrymmen 
eller maskinbuller i ett skolkök. 

5. Den sakkunnige ska granska och godkänna bygghandlingarna, vilket innebär att 
denne bestyrker att lokalerna är projekterade på ett sätt som medför att 
ljudkraven enligt föregående punkter med rimlig säkerhet kan uppfyllas i den 
färdiga byggnaden, under förutsättning att utförandet är korrekt. RISE ska 
normalt inte granska bygghandlingarna.  

6. Kunden säkerställer att entreprenören kontrollerar ljudmässigt väsentliga 
delar under produktionsfasen, exempelvis som egenkontroller enligt anvisning 
från den sakkunnige. 

7. RISE verifierar att kraven i LD är uppfyllda i färdiga lokaler, inklusive avsedd 
möblering och inredning. Verifieringen görs med okulär granskning och 
beräkningar i minst 20% av utrymmena, samt med mätningar i minst 5% av 
utrymmena (dock i minst 3 utrymmen), enligt de metoder som anvisas i BBR. För 
efterklangstid och mängd ljudabsorbenter godtas den sakkunniges beräkningar 
om dessa baseras på ljudabsorbenter vars ljudabsorption har mätts upp av ett 
ackrediterat laboratorium och dessa namngivna produkter och placering kan 
identifieras i lokalerna. I annat fall kontrolleras efterklangstidskraven med 
mätning, som normalt är svårare att klara. 

  

 

 
2 Se handboken ”Bullerskydd i bostäder och lokaler” från Boverket (www.boverket.se). ISBN 978-91-86045-41-8 
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B.5.2 Mätningar 

Ljudmätningar ska ske enligt de metoder som anvisas i SS 25267 och SS 25268. 

B.5.3 Inför verifiering 

Erfarenheter från tidigare kontroller utförda av RISE visar bl.a. på att brister i 
samband med byggnationen medför stora kostnader i efterhand och då räcker det 
inte att man projekterar lokalerna på rätt sätt. För att minimera riskerna för fel så 
tidigt som möjligt har det visat sig vara effektivt att göra granskningar i olika skeden: 
råd vid projektering, granskning av bygghandlingar och granskning i samband med 
byggnation. Omfattningen av granskningen ska framgå i ljudskydds-
dokumentationen. 

I färdig byggnad ska verifiering med mätning visa att funktionskraven uppfylls inom 
eller mellan ett representativt urval av typer av utrymmen som omfattas av krav, så 
att minst 5 % av utrymmena provas, dock minst tre utrymmen. 

För efterklangstid accepteras beräkningar. Beräkningarna ska dokumenteras av den 
sakkunnige. Beräkningarna kan komma att kontrolleras av RISE. De rumsakustiska 
riktlinjerna är bindande för P-märkningen, vilket normalt medför att det krävs 
väggabsorbenter i vissa utrymmen. Placering av väggabsorbenter ska projekteras 
och dokumenteras.  

Absorbenterna som används ska ha kvalitetssäkrade produktdata framtaget vid ett 
ackrediterat laboratorium. På byggplatsen sker okulär kontroll av 
ljudabsorbenternas typ, mängd och placering är korrekt utförda enligt 
bygghandlingen. Om de ljudabsorbenter som använts inte har kvalitetssäkrade 
produktdata sker kontroll genom mätning i rum möblerat så som rummet är tänkt 
att användas. Detta ökar risken för att få underkända mätresultat. 

Vid beräkning bör man vara observant på ljudabsorberande och ljuddiffuserande 
verkan av inredningen. I rum med mindre mängd inredning eller stora parallella ytor 
finns risk för ”fladderekon” som kan uppfattas negativt av byggnadens brukare. 
Beräknade värden som baseras på helt diffusa ljudfält kommer att ge kortare 
efterklangstider än jämförande mätningar. 

I samband med verifiering ska bygghandlingen ligga till grund för bedömning. 

 

B.6 Mätning av ljus 

Mätning av belysningsstyrka (lux) i trapphus ska ske på entréplan, våningsplan, 
trappa och eventuellt vilplan. Dessutom ska ljusmätning ske i allmänna utrymmen 
såsom gemensam tvättstuga, förrådskorridor etc. Mätning ska ske på 0,85 meters 
höjd över golv. Vid dörrar utförs mätningen ca 30-50 cm från dörren. Tänk på att 
mätande person inte skuggar luxmeterns fotocell. 

Utföraren ska notera om det förekommer störande bländning. 
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B.7 Mätning av ventilationsflöden 

Luftflöden i ventilationssystem mäts lämpligen enligt någon av de metoder som 
anges i ”Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer”, T22:1998, 
Byggforskningsrådet (BFR). 

Luftflöden genom frånluftsdon kan mätas med hjälp av lufthastighetsgivare och 
mätstos. Stosen appliceras över frånluftsdonet och luftflödet bestäms antingen 
genom att lufthastigheten mäts mitt i flödestvärsnittet med en lufthastighetsmätare 
eller genom ett i stosen inbyggt nät av uppvärmda trådar. 

Lufthastighetsgivare och luftmängdsmätare bör kalibreras årligen. Kalibrering 
utförs av ackrediterad mätplats. 

 

B.8 Mätning av luftrörelser 

Lufthastigheter i vistelsezonen mäts lämpligen med en varmtrådsanemometer av 
låghastighetstyp. Lufthastighet vid en lokal otäthet kan också mätas med 
varmtrådsanemometer. 

För att uppskatta drag på grund av luftrörelser kan också rök användas. Genom att 
släppa ut en rökpuff och se hur långt den rör sig på en bestämd tidsenhet kan både 
lufthastighet och flödesriktning uppskattas. Observera att upplevelse av drag också 
kan orsakas av kallstrålning från en yta som är kallare än rumsluften (även utan 
någon mätbar luftrörelse). 

 

B.9 Mätning av tryckskillnad 

Tryckskillnad mäts vanligen med en elektronisk mikromanometer. Mätningen görs 
dels mellan lägenhet och trapphus dels mellan lägenhet och ute. En elektrisk 
mikromanometer bör kalibreras minst en gång per år. En ny mätare kalibreras 
lämpligen varje halvår tills man fått historik över dess drift. 

 

B.10 Kalibrering (allmänt) 

Spårbar kalibrering av använda mätinstrument bör göras vid ett ackrediterat 
kalibreringslaboratorium, vanligen minst en gång per år. Det finns dock många 
faktorer som påverkar hur ofta ett instrument behöver kalibreras, t.ex. hur ofta 
instrumentet används och i vilka miljöer det används, hur det fraktas och förvaras, 
instrumenthistorik för det specifika instrumentet och allmän kännedom om 
instrumenttypens tendens till drift över tid, hur lätt det är att uppenbart upptäcka 
att instrumentet mäter felaktigt, konsekvens av felaktig mätning, vilket kalibrerings-
intervall tillverkaren rekommenderar, mm. Således kan kalibreringsintervall allt 
ifrån ett fåtal månader och upp till flera år förekomma. Instrument ska vara 
kalibrerade inom de mätintervall de används, t.ex. ska en mikromanometer som 
används för att mäta små tryckskillnader mellan olika rum också vara kalibrerad för 
de små tryckskillnaderna. Vid skada eller osäkerhet om instrumentens funktion eller 
stabilitet ska de kalibreras innan användning. 
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