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Allmänt om dokument 
Denna riktlinje är kommunens anvisning som skall följas under projektering vid 
nybyggnation, ombyggnation och renovering. 

Kommunen kommer informera när en eller flera riktlinje inte gäller vid det ovannämnda. 

Avvikelse måste skriftligt godkännas av beställare. 

Kommunen kommer att använda riktlinjen som en checklista för att säkerställa att 
anvisningarna har följts. 

Detta är ett levande dokument och förslag på förbättringar och revideringar tas tacksamt 
emot inför publicering av kommande utgåva. 

Obs! Utgå från projektets startdatum i Antura för att avgöra vilken utgåva som du 
skall använda. Alla utgåvor är datum märkta. 
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Sammanställning, ändringar 

RUBRIKSNR: ÄNDRING: FÖRKLARING: 

- Försättsida har ändrats Ny rubrik ”Riktlinje, Energi” 

- Innehåll har ändrats Allmänt om dokument 

- Tabell och text har tillkommit Sammanställning, ändringar 

3 Rubrik och text har utgått ”3 Allmänt om dokumentet” 

3 Ny rubrik och text ”3 Senaste utgåva” 
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1 Inledning och syfte 
Kraven framställda i detta dokument tjänar till Järfälla Kommuns behov om att få underlag 
levererade genom en specifik standard. 

Vid frågor eller synpunkter på detta dokument, kontakta Järfälla kommun, fastighetsavdelning. 

2 Anmälan till Järfälla kommun 
Alla ingrepp i befintliga datorsystem och programvara skall i god tid anmälas till Järfälla kommun, 
som då kan ange när arbete får utföras. 

3 Senaste utgåva 
Senaste utgåva eller version skall alltid tillämpas och gälla för standarder, normer och böcker som 
hänvisas till. 
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4 Klimatkrav 
Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT enligt SS EN–ISO 15927-5. 

För inneklimatkrav gäller skriften ”R1-Riktlinjer för specifikation av klimatkrav”, utgiven 
2013, med följande specifikation av målvärden 

Operativ temperatur (enligt tabell 5.1.1). 

 Temperaturintervall Anmärkning 

Vinter (1,0 clo)  20-24 °C  Aktivitet 1,2 met 

Sommar (0,5 clo)  23-26 °C 

Dimensionerande vintertillstånd (enligt tabell 5.1.2). 

Klass TQ2 (sommar inget krav). 
För teknikrum gäller krav för vinterfallet 16 ±2 °C. 

Golvtemperatur i alla rum (enligt tabell 5.1.3) 

Klimatklass Golvtemperatur (°C) 
TQ2  20-26 
 
Begränsning av vertikal temperaturgradient i alla rum (enligt tabell 5.1.4)  

Klimatklass 
TQ2. 

Begränsning av strålningstemperaturgradientasymmetri i alla rum (enligt tabell 5.1.5) 

Klimatklass 
TQ1-TQ2 

Begränsning av dragrisk i alla rum (enligt tabell 5.1.6) 

Klimatklass 
TQ2. 

Luftkvalitetsklass med hänsyn till komfort (enligt tabell 5.2.1) 

Luftkvalitetsklass 
AQ2. 

Hygienluftflöden dimensioneras för att innehålla Råd beträffande högsta tillåtna 
föroreningskoncentrationer för att reducera risken för ohälsa i enlighet med tabell 5.2.2.  

Hygienluftflöden ska minst vara i enlighet med Bilaga 2 samt även i enlighet med Bilaga 4 där 
denna kompletterar Bilaga 2. Även Bilaga 3 ska beaktas vid dimensionering av luftflöden. 

Verifiering av ställda inneklimat- och koldioxidkrav via mätningar utföres enligt ”R1-
Riktlinjer för specifikation av klimatkrav” kapitel 6 med undantag för följande: 

Mätningar avseende sommarfall utförs endast gällande drag från luftbehandlingsinstallationer. 

Mätningar enligt Kapitel 6.3.10 Ljusmätningar utförs inte. 
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4.1 Krav på mätutförande 
Mätning av ställda klimatkrav utförs inom lokalens vistelsezon och företrädesvis inom de delar av 
vistelsezonen där människor förväntas vara mest. Mätningar utförs på flera ställen inom 
vistelsezonen för att ge en samling mätvärden som är representativa för den aktuella lokaltypen med 
hänsyn till dess förväntade användning. 

4.2 Temperaturkrav 
Vinterfallet ska mätas vid utetemperatur lägre än -5°C och med lokaler som varit obelastade minst 1 
dygn. 

Sommarfallet ska mätas under följande förutsättningar: 

 Efter 3 dagar med en dygnsmedeltemperatur av minst +15°C 

 Vid utomhustemperatur minst +20°C och med lokaler som varit belastade minst 120 min 

4.3 Krav på mätinstrument 
Vid mätning av termiskt klimat, enligt ”R1-Riktlinjer för specifikation av klimatkrav” kapitel 6, 
punkten 6.2.6 Mätinstrument. 

Vid mätning av ljud, enligt SS-EN ISO 16032:2004, kapitel 4. 

4.4 Godtagna avvikelser från angivna klimatkrav samt koldioxidkrav 
Godtagna avvikelser inkluderar det sammanlagda mätfelet. Värde på avvikelser avser vid eller 
omräknade till det dimensionerande fallet. 

4.5 Godtagna avvikelser 
 Operativ temperatur, rumstemperatur (°C) ±0,5 

 Golvtemperatur (°C) ±0,5 

 Vertikal temperaturgradient (K/m) 0 

 Strålningstemperaturgradientasymmetri (°C) 0 

 Lufthastighet (m/s) ±0,05 (medelvärde över 3 min) 

 Dragrisk DR (%) 0 

 Koldioxidhalt, 15 %, enligt 6.3.8 Mätprocedur – Koldioxidmätning i 
”R1 Riktlinjer för specifikation av klimatkrav”. 
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5 Ljudkrav 
Verifiering av ställda ljudkrav via mätningar utförs enligt ”R1-Riktlinjer för specifikation av 
klimatkrav” kapitel 6, punkten 6.3.9 Ljudmätningar. 

Ljudmätningar ska göras i enlighet med standarden ”Byggakustik – Mätning av buller från 
installationer i byggnader - Teknisk metod (SS-EN ISO 16032:2004). 

Krav på mätinstrument enligt SS-EN ISO 16032:2004, kapitel 4. 
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