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MILJÖROSEN®
Miljörosen nås på http://194.71.254.36/mfblite/. Det finns ett testkonto med användarnamn
mfb och lösenord mfb som kan användas vid demonstration. De flesta medlemsföretagen har
dessutom egna konton som med fördel används i projekt. Har ni inget konto eller har tappat
bort inloggningsuppgifterna, kontakta Martin Belkert på WSP.
ENERGIROSEN®
Energirosen nås via en länk på Miljöstatus hemsida www.miljostatus.se.
UTVECKLINGSARBETE
Webverktyg för Miljöklassad byggnad
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 idag
Intresseföreningen för Miljöklassad byggnad.
Webbverktyget beräknas vara klart kring årsskiftet och kommer att testas på både redan
utförda klassningar, men också på helt nya objekt. Om ni är intresserade av att hjälpa till med
testningen, eller har ett objekt som lämpar sig för testning, meddela Martin Belkert på WSP så
blir ni kontaktade när testerna startar. Som medlem i Miljöstatusföreningen kommer ni att ha
möjlighet att vara bland de första som kan testa webbverktyget för Miljöklassad byggnad.
Webverktyg för exportering av Miljöstatusbesiktningar till Miljöklassad byggnad
Sedan lanseringen av metoden Miljöklassad byggnad har det uppstått ett behov av att kunna
använda information från utförda Miljöstatusbesiktningar till miljöklassningar i Miljöklassad
byggnad.
Miljöstatus är ett hjälpmedel i förvaltningen och i samband med en miljöstatusbesiktning kan
eventuella brister påvisas som sedan kan åtgärdas. Efter detta ska man kunna använda
informationen från miljöstatusbesiktningen för att kunna få ett kvitto i form av en miljöklass
enligt Miljöklassad byggnad. Miljöstatus kan på detta sett komplettera Miljöklassad byggnad
med inventeringsaspekter och åtgärdsförslag.
För att detta ska vara genomförbart krävs en bearbetning av miljöstatusfrågorna samt
möjlighet att exportera informationen.
Innan projektet godkänns och körs igång behöver det klargöras hur nya/projekterade
byggnader samt redan miljöstatusbesiktigade byggnader ska hanteras i detta projekt. Tekniska
rådet kommer att ha ett möte för att diskutera detta under början av 2011. För att förstärka
fastighetsägarnas intressen kommer även Per Alexis från Fortifikationsverket att delta på
dessa möten.
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