
 
 

 
 
 
 

 

DIPLOMERAD SUNDAHUS-SAMORDNARE 
Utbildning  

SundaHus i Linköping AB (publ) 
013 - 21 40 90 

www.sundahus.se 
info@sundahus.se 

Allt fler fastighetsägare arbetar med medvetna materialval och använder SundaHus Miljödata som 
verktyg för arbetet. Denna fördjupningsutbildning fokuserar därför på själva processen och hur 
man får arbetet att fungera på ett effektivt sätt i praktiken. Utbildningen, som omfattar en heldag, 
bygger även på att dela erfarenheter mellan olika kursdeltagare samt mellan kursdeltagare och 
SundaHus erfarna kursledare.  

Ur innehållet 
 Vad händer i omvärlden? 
 Hälso- och miljöfaror i byggprodukter, vad ska man tänka på inom olika produktgrupper? 
 SundaHus bedömningar och kriterier 
 SundaHus metod för att systematiskt fasa ut farliga ämnen i bygg- och förvaltningsprocessen 
 Workshop: Möjligheter och svårigheter med medvetna materialval 
 Funktioner i SundaHus Miljödata inkl demo och övningsuppgifter 
 SundaHus och certifieringssystem av byggnader  

 
Mål 
Efter utbildningen ska den diplomerade SundaHus-samordnaren kunna arbeta effektivt med medvetna 
materialval i byggprocessen och kunna ge stöd i arbetet med medvetna materialval avseende: 
 hur SundaHus används i bygg- och förvaltningsprocessen och vem som gör vad 
 val av byggvaror och vad som är viktigt att tänka på 
 SundaHus Miljödata och dess olika funktioner 

 
Målgrupp 
Utbildningen riktar sig till personer som har erfarenhet av att arbeta med medvetna materialval, gärna med 
hjälp av SundaHus Miljödata, men som vill fördjupa sina kunskaper. Du kan till exempel vara: 
 Konsult inom bygg eller miljö 
 Miljöchef/ansvarig 
 Projektledare  

 
Förkunskapskrav 

• Erfarenhet från att arbeta med medvetna materialval i projekt 
• Genomgången grundutbildning SundaHus Miljödata 

 
Övrigt 
 Diplom tilldelas deltagarna efter genomförd utbildning och godkänd kunskapskontroll 
 Diplomerade SundaHus-samordnare kommer att presenteras i SundaHus nyhetsbrev 

 
Dokumentation 
 Diplom till varje godkänd utbildningsdeltagare  
 Åhörarkopior 

 
Anmälan 
Aktuella datum samt anmälan finns på SundaHus hemsida.                                                                                        
Pris:3 300 kr/deltagare, inkluderar lunch och fika under dagen. 
 
 

http://www.sundahus.se/
mailto:info@sundahus.se
http://www.sundahus.se/services/environmental-data/training-courses.aspx
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Program 

Introduktion Bakgrund och presentation av deltagare och SundaHus 

Omvärlden Hur ser utvecklingen ut inom bygg- och fastighetsbranschen? Vad händer just nu 
och vad kan vi förvänta oss i framtiden? 

SundaHus metod för att 
arbeta med medvetna 
materialval 

Hur arbetar man systematiskt för att fasa ut farliga ämnen i byggnader över tid? 
Vilka möjligheter finns det? Vem gör vad i bygg- och förvaltningsprocessen? 

Hälso- och miljöfaror i 
byggprodukter 

Vad ska man tänka på inom olika produktgrupper? Vilka alternativ finns det? 

SundaHus 
bedömningskriterier och 
bedömningar 

Beskrivning av bedömningsprocessen samt en fördjupad genomgång av SundaHus 
kriterier och vad de olika bedömningarna står för. 

Workshop Vilka framgångsfaktorer har ni inom din verksamhet? Vilka svårigheter har ni stött på 
och hur har ni löst dem? 

SundaHus Miljödata Vilka funktioner finns i systemet? Hur ska de användas och varför behövs de? 
Passet innefattar även demo av systemet. 

Vilka krav kan/bör man 
ställa 

Hur ställer man krav? Vad är viktigt att tänka på? 

Workshop Övningsuppgifter i SundaHus Miljödata med praktisk tillämpning av dagens 
kunskaper.  

Certifieringssystem BREEAM, LEED, Miljömärkning Svanen och Miljöbyggnad är olika 
certifieringssystem av byggnader. Hur används SundaHus Miljödata som ett stöd vid 
byggnadscertifieringar? 

Kunskapskontroll Avslutande kunskapskontroll med teoretiska och praktiska frågor om dagens ämne. 
För att bli erhålla diplom och bli Diplomerad SundaHus-samordnare krävs godkänd 
kunskapskontroll. 

 
   
 
 
 

 
 

VÄLKOMMEN! 

Kursansvarig 
Lisa Elfström  
013-36 30 75, 070-360 67 40 
lisa@sundahus.se 
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