SundaHus – effektiva lösningar för medvetna materialval
Ingen vill bygga med farliga ämnen men tyvärr går det inte alltid att undvika. SundaHus erbjuder fullt
stöd i att göra medvetna materialval, dvs att undvika produkter med farliga ämnen samt att
dokumentera innehållet i en byggnad över tid.
Med SundaHus blir arbetet med medvetna materialval enkelt, resultatinriktat samt tids- och
kostnadseffektivt. För att lyckas med medvetna materialval krävs mer än ett system. Med ett
webbaserat system, en välutvecklad metodik och kvalificerad rådgivning erbjuder SundaHus
kundanpassade lösningar med full support i arbetet med medvetna materialval.
Fördelar SundaHus Miljödata:






Den stora mängden funktioner i systemet som gör det möjligt att på ett systematiskt, tidsoch kostnadseffektivt sätt går att arbeta med medvetna materialval i praktiken.
En fastighetsägare har kontroll på innehållet i en byggnad över tid, dvs ej bara under ett
visst projekt
Det stora antalet produkter och varianter i systemet innebär att det snabbt och
kostnadseffektivt går att göra medvetna val.
Kvalitetssäkrad bedömningsprocess med bedömningar utförda av SundaHus egna kemister
vilket innebär att informationen i systemet har en hög kvalitet och uppdateras över tid.
Flexibelt system som kan anpassas efter kundens behov, ambitionsnivå och arbetssätt.

Välutvecklad metodik
Att arbeta med medvetna materialval på ett systematiskt sätt innebär att sätta mål, ställa krav,
genomföra arbetet i praktiken samt följa upp målen. SundaHus har en väl utarbetad metodik för
detta som i kombination med olika funktioner i systemet medför att arbetet blir resultatinriktat och
effektivt.
Kvalificerad rådgivning
Verksamhets- och projektlicenskunder får en egen kundansvarig som hjälper till att komma igång
med SundaHus Miljödata och arbetet med medvetna materialval. De ger tips och råd på hur arbetet
bedrivs på ett effektivt sätt under hela licenstiden. Dessutom erbjuder vi möjligheter till utveckling av
kundanpassade funktioner och rapporter genom vår teknikutvecklingsverksamhet.
För att ytterligare bidra till bra resultat erbjuder SundaHus utbildningar och miljökonsulttjänster som
ökar kunskapen och engagemanget för arbetet med medvetna materialval.
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