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Vlajroparken i Stockholm. Fijrsta flerbostadshusomridet med

miljiivarudeklareradeliigenheteruppftirt med hiinsyntiil ett sundare och mera miljdanpassatboendemed kretsloppetsomfiirtecken.
JM tog viren 1994som f6Fta byggf6retagi
Europaftam en Miljiipolicy. Den har redan
sattsin prigel pAhela vir byggverkarnhetoch
angernu kompassrikningen.Miljilpolicyn anger siledeshur vi skall byggabide sundarc
ochmeramiljtianpassat.Milj6n ar en inte en
staldardfriga utanen kvalitetsfi{ga. Det inneidag Areo naturlig pusbir an milj<ifr.Agoma
selbit i lM's kvalitetesutveckling.Derfijr har
mAlvaritatt visaaEdeteveDgir
en vasenrligl
och
milj6anpassade
flerbostadshus
att bygga
inte enbaneofamiljshus,ulan att byggkostnademadfufdr behdver6ka. Bostadsornredet
i Cubbargeniir ett exempelpa
MajroparkeD
deEa.Melet medMajrcparkenhar ocksevant
aft visa upp ett bostadsoruidediir milj6aspekten vinder sig till alla och ej till etrspeciell
kategorigruppav miirudskor.
I Majroparkenbar kravspecifikationerf6r insundamaterial,eleffekk6p av milj6anpassade
tiva installationerochbeholsst)d ventilaiiol
som flyttagitsfram. Varj€bostadskonsument
tar in fer en milj6varudeklareradlSgenhetdir
ingiendematerialredovisaspi ett likanAt sett
som fdr livsmedel.Gmnskningenir ud6rd av
bl a Hkareochkemistervid Yrkesmedicinska
kliniken vid regionsjukhuseti 6rebro, och iir
baseradpi i dagknndakunskap€r.Majropa.ken A. ett av de liirsta projekteni Europasom
pe dettasattger alla boe[de en milj6varudeklarationav sin ldgenhet.Dellarationemafinns
underflik - Milj6vanrdeklarationer.
Majroparkenir ett pilotprojelc somb6r bli
vigledandef6r milj6anpassadbostadsproduktior. Mel€t f6r Majroparkenir atr fi 100%
n6jdaboendegerom an medbep.6vadtelqrik
l6sAstadkomma
sundaochresursbesparande
ringar. T ex har enbarthomogenafurugolv anviints i alla !um, med undantagav badlumsgotv d:ir klinker atrv?hdsoch i wc samtf6mid
diir linoleum anviinds.Muerial och fiirger iir
orisorgsfullt valdamedhnnsyntill milj6n.

Husetsytte iiggariif velisolerade.Veltilationen ir behovsanpassad
- allt fdr att hushella
virmeenergi
iir
och
el, Vendlarionen
medbide
dessutomutformadmedh;insyntill miinniskor
medallergiskaoch astmatiskab€sv:ir.H:insyn
har tagitstill an f6rebyggaeventuellaelallergier, bl a femledarsystem
har installerats.
av
el
har
ocki ingitt i proEffekthushillning
jektet Installationerav fastighetensfliiktar och
pumpar6r dirf6r valdamedstor omsorg.Hushillens kyl och frys ir freonfriaoch energisnila. Fastbelysningi trapphusoch tigenhete!
er en€rgisnela.Att fdrenHastidarbetethar
ocksdvariten vikig fakor vid Hgenhetsplanetingen.
Den utvindiga triidgtrdsplaneringenhar utforrnas medekologiskaf6rtecken,diir de boende
gesm6jligheterlill killsortering och kompostering i konbination medegnaodlingslotter.
De som 6nskarkan iiven fi tillging till en
jordkillare. Dagvattenornhindenaspd den
egla torntetr.Haldgiordaytor undviks genom
att alh gargviigarinom onnidet :ir grusade.
Planteradevexteri aNluming till huseter valda medh?insyntill alleryiker.Underproduldionen sker en fullstindig killsonering av 6verblivet byggmaterial.Peaftetsplatsenhar
och
miljdansvarigabedeblatrdarbetsledare
hanrverkareverkat.F6r an ynerligare6ka irsiktenf6r miljiifrigorna blandhantverkama
placerasi anslutningtill
har kompostbehAllare
d€t gemensarnralunchnmmet pAbygg-
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