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INFORMATION FRÅN MILJÖSTATUS
( Kan också ses på hemsidan www.miljostatus.se )

ENERGIROSEN®
Vårt verktyg för Energikartläggningar inklusive
Energideklarationer har fått ett otroligt genomslag. Totalt
har över 6.500 Energiroskartläggningar genomförts. Från
och med juni 2009 finns en ny version av Energirosen,
version 2.0. Den ska ni använda för nya
Energikartläggningar/Energideklarationer. Redan finns drygt
700 kartläggningar utförda i version 2.0. Version 1.0
uppdateras inte längre, men efterson många deklarationer
är påbörjade i denna version så har exportfunktionen till
Boverkets Gripenregister uppdaterats.
Energirosen når ni via en länk på Miljöstatus hemsida
www.miljostatus.se

MILJÖROSEN®
Vårt verktyg för miljöklassning har under 2009 genomgått en
omfattande uppdatering och finns numera som ett lättanvänt
webverktyg. Miljörosen har gåtts igenom och uppdaterats,
omformulerats och frågorna minskats (från ca 90 till ca 55) för
att få ett enklare och attraktivare verktyg. Vid uppdateringen
beaktades det nya Svenska klassningssystemet Miljöklassad
Byggnad och frågorna i Miljörosen har anpassats i så stor
omfattning som möjligt. Idag finns 25 utförda besiktningar i
den nya web-versionen.
Det går mycket bra att kombinera en klassning enligt
Miljöklassad byggnad med en Miljöros-inventering, för en
mindre tilläggskostnad får du ett mera utförligt resultat och ett
bra verktyg för förbättringsarbete.
Miljörosen ska efter sommaren få en enklare inloggning.
PÅGÅENDE UTVECKLINGSARBETE
Just nu arbetar vi med att ta fram ett Webverktyg för Miljöklassad Byggnad. Det är ett utvecklingsprojekt
som finansieras av ByggaBoDialogen och våra kravställare är i dag Intresseföreningen för Miljöklassad
Byggnad. Verktyget beräknas vara klart i september, men kommer att testas from maj.
Vi efterlyser testobjekt, är ni intresserade av att delta i testfasen kontakta Martin Belkert eller
Gustav Johansson på WSP i Stockholm.
Som medlemmar i Miljöstatusföreningen kommer ni att ha möjlighet att vara de första som kan använda
webverktyget för Miljöklassad Byggnad.
När webverktyget är klart kan föreningen om intresse finns koppla samman det med Miljörosen, så att
man får en Miljöklassning enligt Miljöklassad Byggnad på köpet när man gör en Miljörosinventering.
FORTBILDNING
Under hösten, preliminärt Oktober, kommer Miljöstatusföreningen att anordna en gratis fortbildning för
medlemmar med följande preliminära innehåll:
- Så använder du webverktyget för Miljöklassad Byggnad
- Nyheter i Miljörosen
- Jämförelse av klassningssystem: Miljörosen, Miljöklassad Byggnad, Svanen, LEED &
BREEAM skillnader och likheter

