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I 

SAMMANFATTNING 
 

I dagens samhälle har det blivit allt vanligare med miljöfrågor och detta har påverkat 

byggbranschen kraftigt. Eftersom miljöbyggnad ger en bättre levnadskvalité, miljö samt 

billigare drift så har allt fler byggherrar attraherats till det och ändrat på branschens synvinkel. 

Syftet med studien var att undersöka miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver och Svanen för ett 

flerbostadshus samt en jämförelse mellan systemen med hänsyn till inomhusmiljön. 

Metoden för insamling av information har varit litteraturstudie och baseras för det mesta på de 

olika manualer som har lagts upp av SGBC samt Svanen. En noggrann undersökning av 

Svanens och Miljöbyggnads kriterier har utförts samt relevant information har valts ut. 

Prövningen för ett flerbostadshus för miljöcertifieringen Miljöbyggnad görs på tre olika 

områden energi, innemiljö och material. Undersökningar har gjorts och tabeller har tagits 

fram som visar hur ett flerbostadshus kan uppnå betyget Silver. Den sammanlagda Betyget på 

de olika indikatorer, aspekter och områden ger byggnadens slutgiltiga betyg.  

Prövningen för ett flerbostadshus för miljöcertifieringssystemet Svanen görs genom Svanens 

41 obligatoriska krav samt ett poängsystem där 17 av de 44 poängen ska vara uppfyllda. 

Resultatet av studien visar att det krävs en bra planering för att ett flerbostadshus ska uppnå 

miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver eller Svanen. En jämförelsetabell har tagits fram och 

det visar sig att de två olika certifieringssystemen har många likheter när det kommer till 

inomhusmiljökriterier men det finns även markant differentierade kravspecifikationer. 

 

 

 

 

Nyckelord: Miljöbyggnad, Svanen, Miljöcertifiering, inomhusmiljö  





  

II 

ABSTRACT 
 

In today's society, it has become increasingly commonplace with environmental issues, which 

has affected the construction industry strongly. Because environmental building provides a 

better living quality, environment and cheaper operation, more and more builders have been 

attracted to it and changed in the industry's perspective 

 

The purpose of the study was to examine environmental certification, the Miljöbyggnad 

Silver and Svanen for a multi-family house and a comparison of the systems with regard to 

the indoor environment. 

 

The method for collecting information has been a literature study and is based mostly on the 

different manuals that have been submitted by SGBC and the Svanen. A careful examination 

of the Svanen and Miljöbyggnad criteria has been carried out and relevant information has 

been selected. 

 

The trial for a multi-family house for environmental certification Miljöbyggnad is made in 

three different areas of energy, indoor environment and materials. Investigations have been 

made and tables have been produced showing how a multi-family house can achieve the grade 

Silver. The total rating on the various indicators, aspects and areas gives the final grade of the 

building. 

 

The trial for a multi-family house for the environmental certification system Svanen is made 

through the 41 compulsory requirements of the Swan and a scoring system in which 17 of the 

44 points are to be met. 

 

The result of the study shows that a good planning is required for a building to achieve 

environmental certification, the Miljöbyggnad Silver or Svanen. A comparison table has been 

developed and it appears that the two different certification systems have many similarities 

when it comes to indoor environment criteria but there are also markedly differentiated 

requirements specifications.
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BEGREPPSFÖRKLARING 
 
PBL = Plan- och bygglagen 

 

BBR = Boverkets Byggregler  

 

EKS = Boverkets Konstruktionsregler 

 

Relativ fuktighet (RF) = Mängden fukt som finns i luften  

 

Radondöttrar = sönderfallna radonatomer som är radioaktiva 

 

S-ventilation = Självdragsventilation 

 

Relationshandlingar = Ritningar och beskrivningar  

 

3D-fastigheter = Effektivisering av yta genom att bygga tex ett garage underjorden. 

 

AF-del = Administrativa Föreskrifter (Anvisningar för byggnaden) 

 

Betygsaggregering = Olika steg en byggnad måste gå genom för att bli betygsatt inom 

Miljöbyggnad 

 

Bygga F = En metod för fuktsäkerhet 

 

RBK = Rådet för byggkompetens 

 

Bq/�% = Becquerel per kubikmeter 

 

OVK = Obligatorisk Ventilationskontroll 

 

DVUT= Dimensionerande Vinterutetemperatur 

 

PPD-krav = Predicted Percentage Dissatisfied (Den förväntade andel missnöjda) 

 

SS914201= Svensk Standard för byggnadsutformning 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel behandlas rapportens problemformulering, syfte, mål, frågeställningar, metod 

samt avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Miljöfrågor dyker upp allt oftare och det ligger en stor tyngd på frågor som effektivisering av 

energi. Drygt 40 % av energin som vi producerar används i byggnader. De tekniska 

installationerna utnyttjar hälften av energin och just därför är det viktigt att man reducerar 

energianvändningen i systemen. Den stora energianvändningen i byggnader har väckt 

intresset hos Sveriges miljökommitté i byggindustrier och certifieringssystem samt ett flertal 

poängsystem/klassystem har utvecklats fram där det bland annat ingår effektivisering av 

energi i byggnad och hantering av kemiskt avfall. 

 

1.2 Problemformulering 

Allt oftare dyker miljöfrågor upp och hantering av frågorna görs av olika 

miljöcertifieringssystem. I Sverige har vi två olika svenska certifieringssystem Miljöbyggnad 

samt Miljömärkning Svanen som jobbar med miljöfrågor och effektivisering av energi. 

 

En utredning utförs för miljömärkning av ett flerbostadshus samt för att ta fram vad som 

skiljer sig mellan Svanen och Miljöbyggnad med hänsyn till inomhusmiljön.  

1.3 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att jämföra två miljöcertifieringssystem Miljöbyggnad och 

Miljömärkning Svanen samt hur ett flerbostadshus kan bli miljömärkt. Syftet är också att 

komma fram till vilka de stora skillnaderna är mellan dessa certifieringssystem när det gäller 

inomhusmiljö. 
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För att uppnå syftet ska 3 delmål uppfyllas 

 

1. Analysera vad som krävs för att ett flerbostadshus som den utvalda Sländan ska 
uppnå miljömärkning Svanen. 

2. Analysera vad som krävs för att Sländan ska uppnå Miljömärkning Miljöbyggnad 
Silver 

3. En jämförelse av de studerade certifieringssystemen 

1.4 Frågeställningar 

Hur kan flerbostadshuset Sländan bli Svanenmärkt? 

 

Vad krävs för att flerbostadshuset Sländan ska bli märkt som Miljöbyggnad Silver? 

 

Vad är den stora skillnaden mellan Miljömärkning och Svanen-s kriterier för inomhusmiljö? 

1.5 Metod 

I detta kapitel behandlas de metoder som har använts för att kunna svara på 

frågeställningarna. Syftet med kapitlet är att underlätta förståelsen av inhämtad information. 

Metoden består av litteraturstudie. 

 

Innan studiens start kontaktades ett entreprenadföretag i Norrköping och ett möte bokades in. 

Diskussioner hölls angående examensarbete och ett antal förslag drogs upp av båda parterna. 

Det som var mest intressant var en nybyggnation av ett flerbostadshus i Södertälje i området 

Sländan 6. I kontrakthandlingar har beställaren ställt kraven att byggnaden ska vara en 

miljöbyggnad och att valet av certifieringssystem får vara antingen Miljöbyggnad Silver eller 

Svanenmärkt byggnad. 

 
1.5.1 Litteraturstudie 

Avsikten med Litteraturstudie är att samla ihop relevant information som analyseras och 

jämförs i senare skede av studien. Litteraturstudien berör alla 3 frågor som har ställts. 
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Frågor: 

 

Hur kan Sländan få Svanenmärkning? 

Vad krävs för att Sländan ska bli märkt som Miljöbyggnad Silver? 

Vad är den stora skillnaden mellan Miljömärkning och Svanen-s kriterier för inomhusmiljö? 

Studien innehåller en strikt fördjupning av Svanen samt Miljöbyggnads kriterier som ställs till 

den som vill certifiera en byggnad. Digitala sökningar gjordes på internet med relevanta 

sökord och en manual som innehåller Svanens kriterier hittades ”Svanenmärkning av småhus, 

flerbostadshus och byggnader för skola och förskola” Version 3.3(9 mars 2016 – 31 mars 

2020) och granskades noggrant. 

Liknande undersökning gjordes på relevanta sökord för Miljöbyggnad och en manual 

uppräcktes på SGCB-s hemsida ”Manual 2.2, 141 001 Miljöbyggnad, Bedömningskriterier 

för nyproducerade byggnader”. Manualen innehåller kraven som en nyproducerad byggnad 

behöver uppfylla för Miljöbyggnads olika klasser. 

Det har även gjorts flera digitala sökningar på bibliotekets hemsida och de passande 

vetenskapliga artiklarna som är expertgranskade har valts ut. Detta gjordes för att komplettera 

informationen från manualerna samt för att kunna beskriva olika begrepp som kommer nyttjas 

i rapporten. 

1.6 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till Miljöbyggnad och miljömärkning Svanen för ett nyproducerat 
flerbostadshus Sländan. Vid jämförelse av de två olika certifieringssystem, undersöks 

endast inomhusmiljön på grund av den begränsade tiden samt storleken på studien. 

Lagar och regler som har hanterats gäller endast för de uppdaterade manualerna SGBC 
Manual 2.2 samt Svanen manual version 3,3.   
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I det här kapitlet behandlas Sveriges 16 olika miljömål, vad myndigheten Boverket gör och 

inomhuskraven som de har. Detta kapitel behandlar även kriterierna för Miljöbyggnad Silver 

samt Svanenmärkt flerbostadshus. 

 

2.1 Sveriges miljömål 

För att kunna få en sån bra miljö som det går har vi i Sverige satt upp 16 miljökvalitetsmål 

och 24 etappmål som används som riktmärken. Dessa mål förväntas att nås till 2020 med det 

blir tufft för 9 av de 16 målen är svåra att nå även om åtgärder görs konstant. Ökningen av 

jordens population är destruktivt för miljön och jordens återhämtningsprocess behöver en 

längre tid. (Miljömålen i korthet, 2017) 

 

Sveriges 16 miljömål: (Energihandboken, 2015) 

1. Begränsad Klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalité 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

11. Myllrande våtmarker  

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 
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2.2 Boverket 

Boverket är en myndighet som jobbar med boende, samhällsplanering och byggande samt 

hanterar de kriterier som behöver uppfyllas vid inomhusmiljö. Myndigheten följer miljömålet 

”God bebyggd miljö ” som är ett av Sveriges miljömål. Miljömålet grundar sig för det mesta 

på plan- och bygglagen (PBL) samt delvis på miljöbalken och bostadsförsörjningslagen. 

(Boverket, 2017) 

Vid en nybyggnation eller renovering finns det vissa regler och krav som måste uppfyllas för 

att byggnationen ska godkännas av Boverket och därför har myndigheten tagit fram två 

föreskrifter ”Boverkets Byggregler” (BBR) samt ”Boverkets Konstruktionsregler” (EKS). Nio 

huvudpunkter har utvecklats fram och reglerna började gälla från år 1994 samt har förbättrats 

periodvis. (Boverket, 2017).  

 

Huvudpunkter (Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR, 2017)  

1. Tillgänglighet  

2. Bostadsutformning 

3. Rumshöjd 

4. Driftutrymmen 

5. Brandskydd 

6. Hygien  

7. Hälsa och miljö 

8. Bullerskydd 

9. Säkerhet vid användning  
10. Energihushållning 

 

 

2.2.1 Innemiljö  

Boverket har tagit fram 7 olika faktorer som avgör trivsel i inomhusmiljön och kraven ska 

uppfyllas under byggnadens varaktighet. 

 

Buller 

Buller är en av de vanligaste miljöstörningar som människan påverkas av. En ökning av 

befolkningen leder till en ökning av transportbehovet vilket resulterar till omedveten stress 

som uppstår av buller. Det uppstår även buller av installationer samt hissar som finns inomhus 

och det är viktigt att ljud från installationer inte stör de som befinner sig i byggnaden. 
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Tabell 1. Maximal ljudnivå för olika rum från installationer och hissar 

Rum Maximal Ljudnivå 

Sovrum 35 dB 

Vardagsrum 35 dB 

Kök 40 dB 

Badrum 40 dB 

  

Ljus 

Ljus är en viktig faktor för att människan ska kunna trivas i sin bostad och byggnaden ska 

byggas på ett sätt att i de rum som människor vistas i mer än tillfälligt, ska det finnas fönster 

som ger möjligheten till direkt dagsljus.  

 

För att kunna anpassa fönster till rummet använder man sig av ett schablonvärde. 

Fönsterglasarean ska vara minst 10% av golvets area i det rummet fönstret ska installeras. 

Detta ger oss en dagsljusfaktor på 1%. 

 

Fukt  

Byggnaden ska byggas på ett sätt så att fukt transporteras bort och skador undviks. Skadorna 

kan komma i form av bakterier, växter och dålig lukt som minskar trivsel i byggnaden. Det är 

viktigt att byggmaterialen skyddas under byggtiden samt kontrolleras regelbundet med hänsyn 

till den kritiska fukttillstånd. Om inget kritiskt fukttillstånd är uträknad kan man istället 

använda sig av en relativ fuktighet på 75%. 

 

Radon 

Radon är en farlig gas vid höga halter och finns i marken, byggnadsmaterial samt vatten. 

Högsta tillåtna radonhalt i luften inomhus är 200 Becquerel per kubikmeter (Bq/�%) som 

innebär att 200 radonatomer sönderfaller till radondöttrar per kubikmeter.  

 

Skadedjur 

Byggnaden ska konstrueras och byggas på ett sätt som hindrar skadedjur som råttor och fåglar 

att ta sig in då de kan orsaka dålig lukt samt skador. För att undvika skadedjur i ventilationer 

använder man sig av insektsnät som har 5 mm maskvidd. 
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Tappvatten 

Det största problemet med tappvatten är att det kan innehålla för hög halt bly som släpps från 

blandaren. Bly är inte bra för kroppen och detta kan undvikas genom att spola vattnet en stund 

innan användning. Tappvatten ska inte installeras med material som är farliga för hälsan.  

 

Ventilation 

Inomhusluften har en stor påverkan på vår hälsa och behöver ventileras till ren luft. 

Ventilationen dimensioneras olika beroende på storleken på rummet samt fuktfaktorn. 

Ventilationen ska motverka dålig luft att spridas som tex luft från badrum.  

 

det lägsta tillåtna uteluftsflöde är 0,35 
&/'

()
  men kan sänkas till 0,1 

&/'

()
  om ingen befinner sig i 

rummet. På det sättet kan man spara på pengar och energi. 

 

Det finns tre olika ventilationssystem som huvudgrupper:  

1. S-ventilation 

2. Mekanisk frånluftsventilation (F-system, FVP-system, FX-system) 
3. Mekanisk till och frånluftsventilation (FT-system, FTX-system) 

 

S-ventilation eller självdragsventilation vilket innebär att varm luft ventileras genom 

ventilationskanaler medans kall luft kommer in genom otätheter. S-ventilation är den 

vanligaste typen av ventilation som är väldigt beroende av vädret och är som effektivast på 

vintertid då det är en stor skillnad mellan temperaturen inomhus samt utomhus. (Fresh, 2017) 

 

 

 
Fördelar     Nackdelar 

 

Kräver ingen tillförd energi Fungerar som bäst under kallare 

perioder 

Lätt att underhålla   klarar oftast inte myndighetskraven 

 

Tyst klarar inte av ventilation av fukt i 

badrum 
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Mekanisk frånluftsventilation installeras oftast i kök och badrum för att ventilera dålig luft 

samt fukt. Ventilationen ventilerar luften med hjälp av en fläkt och ger ett bättre luftflöde än 

S-ventilation. (Polarpumpen, 2017) 

 

Fördelar     Nackdelar 
 

Smidig    Kräver en energikälla (El) 

 

Bra luftflöde året runt   kan inte återvinna värme  

     

    Okontrollerat flöde 

 
Mekanisk till och frånluftsventilation är den moderna ventilationen som kan balansera 

luften in och ut med hjälp av fläktar. (Polarpumpen, 2017) 

 

Fördelar     Nackdelar 
 
Kontrollerat luftflöde   Kräver en energikälla (El) 

 

Smidig     

 

 

Efter att man har installerat ventilationen måste det göras en besiktning som kallad OVK 

(Obligatorisk ventilationskontroll). Därefter första besiktningen sker det kontroller på 

ventilationen och perioden beror på vilken system som är installerad. Detta krav fastställdes år 

1991 och dokument till det besiktade byggnaden hittas hos kommunen. 

 

Tabell 2. OVK Besiktning 

Typ av byggnad och 
system 

År 

Flerbostadshus med FT-

system samt FTX-system 
3år  

Flerbostadshus med S-

system, F-system samt 

FX-system 

6år 
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2.3 Miljöbyggnad 

År 2009 skapades ett samarbete mellan tretton svenska företag och Sweden Green Building 

Council (SGBC) grundades. Föreningen arbetar med att förbättra produktionskvalitet i 

byggindustrin samt hållbart samhällsbyggande. De har utvecklat ett miljöcertifieringssystem 

som är ständigt under utveckling vilket resulterar till miljövänligare och mer hållbara 

byggnader.  

 
2.3.1 Handlingar till Miljöbyggnad 

För att kunna ansöka om Miljöbyggnad måste vissa handlingar tas fram och detta görs oftast i 

byggprojekteringen. Relevanta handlingar är ritningar, beskrivningar, klimatet inomhus samt 

energiavtal. Om ansökans görs efter projekteringsfasen krävs det fler uppgifter som 

relationshandlingar. (SGBC, 2017) 

 

När man skickar in en tidig ansökan vid byggprojekteringsfasen kan byggnaden certifieras 

tillfälligt tills byggnaden har byggts och kontrollerats och eftersom en miljöcertifiering måste 

uppfylla Sveriges miljö och energikrav kan man vara säker på att BBR-kriterier uppfylls. 

(SGBC, 2017) 

 

2.3.2 Certifieras som Miljöbyggnad 

Byggnader som kan certifieras som Miljöbyggnad är nyproducerade och befintliga småhus, 

flerbostadshus samt lokalbyggnader. Det behöver inte alltid vara en nyproducerad eller en  

befintlig byggnad det kan även vara ombyggnationer, tillbyggnationer, byggnader med flera 

verksamheter samt 3D-fastigheter. (SGBC, 2017) 
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2.3.3 Certifieringsprocess 

Certifieringsprocessen sker i 5 steg: 

1. För att byggnaden ska granskas måste en registrering ske hos SGBC och det datumet 

som byggnaden registreras avgör vilken manual man använder. 

2. En ansökan skickas in till SGBC för undersökning. Ansökan innehåller AF-del, 

Rambeskrivningar, Rumsbeskrivning, betyg på indikator samt vad det är för 

verksamhet. 

3. Ansökan granskas och bedöms under sekretess. 

4. Byggnaden får ett tillfälligt certifikat för nyproduktion som måste verifieras. 

Certifikatet gäller i 10 år om inga större förändringar förekommer samt får 

fastighetsägare ett certifieringsbevis. 
5. Byggnaden kontrolleras och det tillfälliga certifikatet bekräftas.  

 

2.3.4 Bedömning 

Prövningen kan delas upp i tre olika områden Energi, Innemiljö, byggnadsmaterial som syftar 

på att byggnaden ska ha en låg energianvändning trivsam innemiljö samt miljövänliga 

material som minimerar skador på miljön.   

 

Bedömningstabbelen består av 16 olika indikatorer och 12 olika aspekter (se tabell 3). 

Indikatorer är de delar som tillsammans påverkar tex innemiljön. Vid bedömning av en 

nyproduktion som Sländan tittar man på indikation 1 till 15. 

 

Byggnaderna betygsätts med 4 olika miljöklasser Klassad, Brons, Silver och Guld beroende 

på vilka krav de har uppfyllt. (SGBC 2017) 
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Tabell 3. Miljöbyggnads 16 olika indikatorer 12 aspekt samt 3                                                                         

områden för nyproducerade byggnader (SGBC, Manual 2.2, 2017) 

 
 

 

2.3.5 Klassad och Brons 

Miljöklassen Klassad betyder att indikatorn inte verkställer de grundkraven för att nå 

Miljöbyggnad dvs om kravet för Brons som är det näst lägsta klassen inte uppfylls.  

 

Om villkoren från myndigheterna som Boverket och Arbetsmiljöverket och andra 

myndigheter uppfylls uppnår byggnaden betyget Brons. Med endast uppfyllda krav från 

myndigheterna som tex: Folkhälsomyndigheten, kan rumsnivå vid en nyproduktion accepteras 

som Klassad. Detta kan vara ett sätt för sökaren att åtgärda felen och därefter göra en ny 

ansökan. (SGBC 2017)  
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2.3.6 Silver och Guld 

För att uppnå klassen Silver som är det vanligaste klassen i Sverige krävs det förbättringar i 

betyget Brons. Det kan vara allt från en förbättring i Energianvändningen till Utfasning av 

farliga ämnen dvs en högre ansträngning. 

 

Guld är det bästa betyget som man kan nå i Miljöbyggnads certifieringssystem och kräver att 

man har höga ambitioner samt värnar om miljön (SGBC, 2017). Det finns ett fåtal byggnader 

som har uppnått betyget miljöbyggnad guld. Ett av de är Universitetsbiblioteket i Karlstad 

(Akademiskahus, 2017).  

 

2.3.7 Betygsättning 

För att en byggnad ska kunna få ett betyg måste den gå genom fyra steg och metoden kallas 

för betygsaggregering. Bedömning delas upp i byggnadsnivå som påverkar hela byggnaden 

och rumsnivå som är tex: betygsättning av ett kök. Vid nyproduktion bedöms indikator 

3,10,11, och 12 på rumsnivå och resten av indikatorerna på byggnadsnivå. (SGBC 2017) 

 

Tabell 4. Betygssteg för Miljöbyggnad  

Steg utförande 

1 Rumsbetyg till indikatorbetyg 

2 Indikatorbetyg till aspektbetyg 

3 Aspektbetyg till områdesbetyg 

4 Områdesbetyg till byggnadens betyg 

 

Tabell 5. Indikatorer som bedöms på rumsnivå för nyproduktion 

Nr Indikator 

3 Solvärmelast 

10 Termiskt klimat vinter 

11 Termiskt klimat sommar 

12 Dagsljus 
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2.3.8 Steg 1 och 2 

Betygsättningen av rumsnivå börjar med rumsbetyget och rummens area har en stor betydelse 

här. Processen skulle kosta mycket och ta alldeles för lång tid om alla rum prövas därför har 

man valt att välja våningar som ska representera byggnaden och i varje våning väljs medvetet 

20% av rummen som människor befinner sig i mer än vanligt som tex: kök. Detta görs för att 

få en balans bland de sämsta och bästa rummens påverkan på betyget. 

 

För att kunna räkna fram ett indikatorbetyg tar man summan av arean för varje betyg och det 

area som är störst med sämst betyg blir indikatorbetyget. indikatorbetyget kan höjas om 

summan av arean av de högre betygen överstiger mer än hälften av det lägsta betygets area. 

 

Om ett rum betygsätts och 20	�+ av rummet får betyg Brons samt 25	�+ får betyget Silver 

blir indikatorbetyget Silver (se tabell 6). 

 

Tabell 6. Exempel på bedömning av indikator 3 Solvärmelast. Höjning av sämsta rummets 

betyg med ett steg.  

 Rumsbetyg 3 rum  Area av rum Indikatorbetyg 

Brons 10 �+ 

SILVER Brons 10	�+ 

Silver 25	�+ 

  

Efter att man har räknat fram betyget på alla indikatorer går man över till aspekterna och kan 

betygsätta de. Det lägsta betyget på indikatorer avgör vilket betyg aspekten får. (SGBC 2017) 

 

 

2.3.9 Steg 3 och 4 

Områdesbetyget beror på vilket betyg aspekten har fått och det lägsta betyget avgör vilken 

miljöklass området får. Likt som indikatorbetyget kan områdesbetyget höjas med ett betyg, 

om 50% av aspekterna har högre betyg. 

 

Områdesbetyget är avgörande för byggnadens betyg som blir det lägsta betyget av de tre olika 

områden. (SGBC 2017) 
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2.3.10 Innemiljö Silver 

Området innemiljö betygsätt av 6 olika aspekter som betygsätts av 9 indikatorer. En stor del 

av området består av luftkvalitet som är viktig för inomhustrivseln. (SGBC 2017) 

 

Tabell 7. Miljöbyggnads 9 olika indikatorer 6 aspekter vid bedömning av innemiljö 

Indikator Aspekt Område 

Ljudmiljö Ljudmiljö 

Innemiljö 

Radon 

Luftkvalitet Ventilationsstandard 

Kvävedioxid 

Fuktsäkerhet Fukt 

Termiskt klimat vinter 
Termiskt klimat 

Termiskt klimat sommar 

Dagsljus Dagsljus 

Legionella Legionella 

 

 

2.3.11 Ljudmiljö 

Bedömningen sker på ljud från installationer, ljudisolering, vibrationsdämpning vid steg och 

blockering av utomhusljud. Material som används vid ljudisolering kan ha tre olika klasser 

(C, B och A). Klass A är den högsta och ljudisolerar bäst samt klass C som är det lägsta som 

isolerar sämst.  

 

Under projektering får en ljudkonsult ansvaret av att se till ljudisolering för den valda 

miljöklassen verkställs och dokumenteras i ett ljudbeskrivningsdokument. Om byggnaden inte 

uppnår kraven så ska ljudkonsulten komma med lösningar. (SGBC 2017) 

 

Tabell 8. Ljudkrav för att uppfylla Miljöbyggnad Silver 

Byggnad Silver  

Flerbostadshus 

Minst 2 av de betygsatta 

ljudparametrarna ska uppfylla ljudklass 

B och resten kan ha minst ljudklass C 
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2.3.12 Radon 

Radon finns naturligt i marken och i Sverige är en normalhög radonhalt vanligast. 

Undersökningar utförs och o§m radon upptäcks åtgärder man det genom att förbättra 

ventilationssystemet samt grundkonstruktionen.  

 

Radonhalten kan mätas i olika relevanta punkter nära byggnaden under tiden man gör 

geotekniska undersökningen. Man kan även göra värderingar utifrån tidigare mätningar nära 

byggnaden vilket ska användas med försiktighet då radonhalten kan skilja sig mycket. 

 

Figur 1. Radonhalt i marken i Sverige 

 
 

Grundkonstruktionen kan tätas om radonhalten är normalhög (10 000 – 50 000 Bq/�%) eller 

hög (> 50 000 Bq/�%) som kallas för Radonskyddat samt Radonsäkert utförande vilket 

innebär att byggnaden tätas mot inkommande Radon från marken. (SGBC 2017) 

Bedömningen baseras på radonhalten i ett vistelserum och mätningar ska ske mellan 

månaderna september och maj som kallad uppvärmningssäsongen. 

 

 

Tabell 9. Krav på Radonhalt för Miljöbyggnad Silver 

Byggnad Silver 

Flerbostadshus  ≤ 100	Bq/�% 

 
2.3.13 Ventilationsstandard 
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Dimensionering av ventilationen görs oftast av en VVS-konsult och kraven skrivs i VVS-

beskrivningar samt ritas i VVS-ritningar. För ett flerbostadshus använder man sig av 

boverkets ventilationskriterier, BFS 1998:38. (SGBC 2017) 

 

Tabell 10. Krav på ventilation för Miljöbyggnad Silver 

Byggnad Silver 

Flerbostadshus 

Uteluftsflöde ≥ 0,35 
&/'

()
  

Möjlighet till att höja flödet på frånluft i 

tex: kök med hjälp av en fläkt 

 

2.3.14 Kvävedioxid  

Kvävedioxid är en gas som släpps ut vid förbränning av fossila bränslen och mäts i µg/m3 

(mikrogram/ kubik). 

 

Kommunen gör mätningar på kvävedioxidhalten i luften konstant och man kan använda sig av 

de för att få en uppfattning om kvävedioxidhalten i just det området som byggnaden ska 

byggas i. Kvävedioxidundersökning behöver inte göras om byggnaden är placerad utanför 

tätort (minimum 200 invånare med avstånd 200 m mellan husen) där trafiken är minimal. 

(SGBC 2017) 

 

Tabell 11. Krav på Kvävedioxid för Miljöbyggnad Silver 

Byggnad Silver 

Flerbostadshus  ≤ 40	µg/m3		 

 

2.3.15 Fuktsäkerhet 

Ett fuktsäkerhetsarbete görs för att minimera skador av fukt som tex: mögel. I ett 

fuktsäkerhetsarbete ingår många deltagare och för att kunna få en tydlig struktur så skrivs 

vilka kontroller, genomförande, uttorkningsplaner och övrig viktig information i ett dokument 

som kallad fuktsäkerhetsbeskrivning. (SGBC 2017) 

  



MILJÖCERTIFIERINGAR MILJÖBYGGNAD & SVANEN 

 

 18 

Tabell 12. Krav på fuktsäkerhet för Miljöbyggnad Silver 

Byggnad Silver 

Flerbostadshus  

Våtrum görs enligt uppdaterade 

branschregler 

 

Projektering av fuktsäkerheten ska ske 

enligt Bygga F eller jämförlig 

 

Alla fuktmätningar som görs i betong 

ska vara enligt RBK (Rådet för 

Byggkompetens) 

 

 

 

2.3.16 Termiskt klimat vinter 

Bedömning av termiskt klimat vintertid för ett flerbostadshus sker genom en ”datorsimulering 

av inneklimat” som sedan jämförs med PPD-krav och simuleringarna kan göras med olika 

datorprogram som tex: Proclim samt IDA Klimat. 

 

Bedömning går ut på att göra en datasimulation som sker med den nuvarande DVUT värdet 

av inneklimatet i det valda rummet och räkna operativa temperaturen i den punkt som kan ge 

sämre trivsel än andra punkter i rummet. 

 

Tabell 13. Krav på termiskt klimat vintertid för Miljöbyggnad Silver 

Byggnad Silver 

Flerbostadshus  

 

Termiskt klimat motsvarande PPD≤

15%   
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2.3.17 Termiskt klimat sommar 

Bedömning av termiskt klimat vintertid för ett flerbostadshus sker genom en förenklad 

solvärmefaktor som baseras på sommartidens värme som kommer in från fönster och värmer 

upp rummet. (SGBC 2017) 

 

Solvärmefaktor = SVF=�'9': ∗ 	
<=>?@

<=A>B
 

 

�DEF'= Area glas 

�DGEH= Area golv 

 

�'9':= g-värde för fönsterglas och solskydd som räknas med programmet ParaSol  

 

 

Tabell 14. Krav på termiskt klimat sommartid för Miljöbyggnad Silver 

Byggnad Silver 

Flerbostadshus 

 

SVF <0,036 öppningsbara fönster 

 

 

 

2.3.18 Dagsljus 

Dagsljus har en stor påverkan på hur människan mår och bedöms i de rum där man befinner 

sig i regelbundet. Betygsättningen avgörs av en dagsljusfaktor, fönsterglasandel samt 

tillgången till vy/utblick. (SGBC 2017) 

 

Dagsljusfaktor är en faktor som baseras på relationen av ljuset utomhus samt inomhus. 

Faktorn kan räknas med både grafisk metod samt simuleringsmetod som tex: Radiance. 
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Figur 2. En illustration på vart man mäter dagsljusfaktorn ute och inomhus 

(Energy.extweb.sp.2017) 

 

 
 

 

 

Fönsterglasandel (AF) beräknas med en förenklad formel och svaret skrivs i procent. 

 

AF = 100 ∗ 	
<=>?@

<=A>B
 

 

Metoden beror på horisontens skärmning och glasets ljustransmisson samt kan delas upp i 4 

alternativ. 
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Alternativ: 

1. Metoden används om vinkeln mellan horisontalplanet till fönstrets mittpunkt är mer än 

20 grader samt om glaset ljusgenomsläppning är större än 3 glas som är lika med LT> 
0,7. 

 

Figur 3. En illustration av alternativ 1(SGBC, 2017) 

 

 
 

2. Om vinkeln är större än 20 grander kan man använda sig av ett diagram som är från 

SS914201 där man endast tar hänsyn till � ≥ 20° och AF kan avläsas. 

 

 

Figur 4. En illustration av alternativ 2  

(SGBC, 2017) Diagram 1. Fönsterglasandel beroende av 

avskärmning (SGBC, 2017) 
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3. Rummets area ökas om himlen blockeras av tex: en balkong 

 

Figur 5. En illustration av alternativ 3(SGBC, 2017) 

 
 

4. Fönsterglasandel godkäns vid en blandning av alternative 2 och 3 

 

 

Vy/utblick i ett vistelserum får inte blockeras och minsta avståndet mellan ett fönster och 

vägg ska vara på 5 m. Utblick innebär att ”på 1,5 meter höjd inomhus kunna se ut 5 grader 

eller mer både horisontellt och vertikalt”. 

 

Tabell 15. Krav på dagsljus för Miljöbyggnad Silver 

Byggnad Silver 

Flerbostadshus 

Dagsljusfaktor 

 

Fönsterglasandel 

 

DF ≥ 1,2 % AF≥ 15%  

 

 

2.4 Legionella 

Legionella bakterier kan växa i tappvattensystem och kan orsaka bristfällig kvalité på vattnet. 

Bakterierna existerar i vattnet normalt och förökar sig som bäst när vattnet är 37 grader varm. 

Bakterierna har dåliga hälsoeffekter på människan och kan orsaken sjukdomar som 

lunginflammation.  
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Spridningen av legionella bakterier hindras med hjälp av Branschreglerna Säker Vatten. 

(SGBC, 2017) 

  

 

Tabell 16. Krav på Legionella för Miljöbyggnad Silver 

Byggnad Silver 

Flerbostadshus 

 

En bedömning görs på riskerna med 

hänsyn till Legionella bakterier och 

spridning av de och återfärder 

genomförs.  

 

Legionellaskydd enligt "Branschregler 

Säker Vatteninstallation"  

 

 

2.5 Svanen 

År 1989 grundades miljömärket Svanen av Nordiska ministerrådet som gjorde det lättare för 

konsumenter att hitta miljövänligare varor. Svanen har varit aktiva i snart 30 år utan några 

vinstintressen och har haft en bra utvecklingskurva. Företaget började med att märka små 

prylar som tvättmedel och batterier men idag jobbar de bland annat med småhus, skolor och 

bostadshus. (Svanen, 2017) 

 

Svanenmärkta varor granskas noggrant under hela varans tillverkningsprocess och krav som 

bland annat minskning av energianvändning, utsläpp av kemikalier ställs för att kunna få en 

hållbar och miljövänlig produkt. (Svanen, 2017) 
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Figur 6. Exempel på olika fördelar med Svanenmärkt hus (Svanen.2017) 
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2.5.1 Licenes samt ansökning 

Svanenmärkning av en byggnad kräver en licens och licenssökaren är den parten som har den 

totala ansvaren för byggnaden. Oftast är licensinnehavaren byggentreprenören, 

fastighetsägare eller hustillverkare. (Svanen. 2017) 

 

Ansökningsprocessen sker i 5 steg  

1. Licensökaren skickar in en ansökan till Svanen  

2. Ansökan undersöks och kraven som är uppfyllda bockas av 

3. Under produktionstiden sker det kontroller av Svanen för att säkerställa att kraven 

uppfylls i praktiken 

4. Om allting går som det ska beviljas licensen men om företagen inte följer kriterierna 

vid produktion kan licensen avslås. Slumpmässiga prov görs av Svanen under 

produktionstiden 

5. Licenshavaren kontrolleras efter några år och måste bevisa att de nya projekten följer 
Svanens reviderade kriterier.  

 

2.6 Bedömning 

Bedömningen av en Svanenmärkt flerbostadshus sker genom att 41 obligatoriska krav som 

måste uppfyllas samt 17 av 44 poängkraven i Svanens poängsystem. De obligatoriska 

poängen förkortas med (O) och poängkraven förkortas med (P). 

Svanens har 6 bedömningsområden samt 7 delområden. (Svanen. 2017) 
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Tabell 17. Svanens bedömningsområden, delområden och antal obligatoriska krav 

Antal obligatoriska krav  Delomårde Område 

Från O1 till O3  Allmänna krav 

Från O4 till O8 
Energi och klimat 

Avfall 
Resurseffektivitet 

Från O9 till O14  

OBS! O12 ej för 

flerbostadshus 

 Innemiljö 

Från O15 till O29 

Allmänt 

Kemiska produkter 

Byggprodukter, byggvaror 

och material 

Trävirke, bambu och 

fiberråvara  

 

Kemiska produkter, 

byggprodukter, byggvaror 

och material  

 

Från O30 till O34  
Kvalitetsstyrning av 

byggprocess 

Från 035 till O40  Kvalitets och lagkrav 

O41  
Instruktioner för boende 

och förvaltare 

 

2.7 Innemiljö Svanen 

2.7.1 Radon (O9)  

Radonhalten i mark och fyllnadsmassor ska undersökas samt åtgärder ska utföras om 

radonhalten överstiger myndighetskraven. Undersökningarna kan vara geotekniska 

undersökningar och åtgärder som görs ska dokumenteras skriftligt. (Svanen, 2017) 

 

2.7.2 Fuktförebyggande arbete (O10) 
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En riskanalys av fukt behöver göras för att man ska kunna få en sån trivsam innemiljö som 

möjligt. Fukt kan skada material och orsaka mögel samt dålig lukt. Därför ska man använda 

sig av material som klarar av det fuktnivå som byggnadens olika rum kräver som tex: badrum. 

Materialet ska även skyddas under byggtiden för nederbörd och fuktkontroller för de olika 

materialen ska göras. Fuktmätningar ska göras i betong och för att få en så säkert värde som 

möjligt så ska man borra hål i betongen och undersöka torrheten i botten. (Svanen. 2017) 

Säkerhetsåtgärderna ska dokumenteras utföras av en fuktkonsult som har minst 2 års 

erfarenhet av fuktskadeutredning. 

 

2.7.3 Ventilation (O11) 

Ventilationssystemet kontrolleras innan användning. Vid kontroll av ventilationssystem för ett 

flerbostadshus använder man sig av ett stickprov på 10% av flerbostadshuset. Detta görs för 

att kunna spara på tid och pengar. (Svanen. 2017) 

 

Kontrollerna går ut på att ventilationssystemet ska fungera för byggnaden den är 

dimensionerad till utan att föroreningar sprids. Det ska även finnas instruktioner om hur man 

sköter systemet. (Svanen. 2017) 

 

2.7.4 Ljudmiljö (O12) 

Området gäller endast för förskolor samt skolor 

 

2.7.5 Dagsljus (O13) 

Nationella krav ska uppfyllas för dagsljus och detta göras genom mätningar av dagsljusfaktor 

(DF) i ett vistelserum per lägenhet i ett flerbostadshus. Om mätningarna passerar 5 % DF ska 

den ansvarige bevisa att kraven för inomhustemperatur sommartid tas hänsyn till. (Svanen. 

2017) 

 

2.7.6 Emissioner av formaldehyd (O14) 

Formaldehyd är en gas som finns naturligt i organiskt material och används vid tillverkning 

av plywood. Människan utsätts för formaldehyd dagligen från tex: matlagning och avgaser.   

 

Gasen är skadlig i höga halter och kan orsaka irritation samt i värsta fall cancer. 

(Naturvårdsverket, 2004) 
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Svanens krav på formaldehyd riktas mot skivor som är tillverkade av trä dock inte fasadskivor 

och innehåller mer än 3 viktprocent ämnen som är baserade av formaldehyd. 

 

För byggskivor som används i golv och dörrar får det maximala utsläppet av formaldehyd för 

MDF-skivor vara 0,124 mg/�%luft samt 0,07 mg/�%luft för andra sorters byggskivor som 

testas av Kammarmetoden EN 717–1. (Svanen, 2017) 

 

Svanen godkänner nedanstående certifikat 

1. E1 och M1-certifikat för MDF-skivor 

2. Skivor av trä med CARB PHASE II-certifikat 
3. Skivor av trä med Indoor Comfort eller Indoor air comfort Gold certifikat 

 

2.8 Svanens poängsystem  

Svanen poängsystem har 14 olika delområden och varje delområde ger ett antal poäng 

beroende av vilka krav byggnaden har uppnått. För ett flerbostadshus kan man totalt få 44 

antal poäng och för att byggnaden ska endast bli Svanenmärkt måste 17 av poängen uppfyllas. 
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Tabell 18. Svanens poängsystem för ett flerbostadshus 

Nummer Delområde 
Maxpoäng per 
delområde 

P1 
Energiåtervinning från tex: solfångare eller 

varmvatten 
6 

P2 Individuella mätningar av tappvarmvatten 1 

P3 Beräknade VVC-förluster 1 

P4 Vitvaror av bästa energiklass 3 

P5 Energieffektiva sanitetsarmaturer 3 

P6 
Cement och betong med reducerad energi och 

klimatbelastning  
2 

P7 Träkonstruktion 2 

P8 
Bättre ljudmiljö (gäller enbart småhus och 

flerbostadshus)  
3 

P9 Miljömärkta byggprodukter och byggvaror  10 

P10 Produkter i klorfri plast  2 

P11 Lister i trä från certifierat skogsbruk  2 

P12 
Återvunnet eller återanvänt material i 

byggprodukter  
3 

P13 Materialåtervinning av byggavfall  3 

P14 Gröna grepp  3 

Totalt  44 
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3 BESKRIVNING AV RESULTAT 

I detta kapitel besvaras frågeställningarna 

3.1 Miljöbyggnad Silver Sländan 

Certifiering av Sländan sker i 5 steg: 

1. För att flerbostadshuset Sländan ska granskas måste en registrering ske hos SGBC och 

det datumet som handlingarna registreras avgör, vilken manual som används. 

2. En ansökan skickas in till SGBC för undersökning. Ansökan innehåller: AF-del, 

Rambeskrivningar, Rumsbeskrivning, betyg på indikator samt vad det är för 

verksamhet. 

3. Ansökan granskas och bedöms under sekretess. 

4. Byggnaden får ett tillfälligt certifikat för nyproduktion som måste verifieras. 

Certifikatet gäller i 10 år om inga större förändringar förekommer samt får 

fastighetsägare ett certifieringsbevis. 
5. Byggnaden kontrolleras och det tillfälliga certifikatet bekräftas.  

 

3.2 Svanenmärkning av Sländan 

Svanenmärkning av en byggnad kräver en licens och licenssökaren är den parten som har den 

totala ansvaren för byggnaden. Oftast är licensinnehavaren byggentreprenören, 

fastighetsägare eller hustillverkare. 

 

Ansökningsprocessen sker i 5 steg: 

1. Licensökaren skickar in en ansökan till Svanen  

2. Ansökan undersöks och kraven som är uppfyllda bockas av 

3. Under produktionstiden sker det kontroller av Svanen för att säkerställa att kraven 

uppfylls i praktiken 

4. Om allting går som det ska beviljas licensen men om företagen inte följer kriterierna 

vid produktion kan licensen avslås. Slumpmässiga prov görs av Svanen under 

produktionstiden 

5. Licenshavaren kontrolleras efter några år och måste bevisa att de nya projekten följer 
Svanens reviderade kriterier.   
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3.3 Jämförelse av inomhusmiljö  

Tabell 19. Miljöbyggnads indikatorer samt Svanens obligatoriska krav för inomhusmiljö för 

nybyggnation av ett flerbostadshus.  

Indikatorer 
Miljöbyggnad 

Krav för 
Miljöbyggnad 
Silver  

Obligatoriska 
krav Svanen 

Krav för 
Svanenmärkning 

Område 

Ljudmiljö 

Minst 2 av de 

betygsatta 

ljudparametrarna 

ska uppfylla 

ljudklass B och 

resten kan ha 

minst ljudklass C 

Ljudmiljö  

Området gäller 

endast för  

förskolor samt 

skolor 

 

Innemiljö 

Radon ≤ 100	Bq/�% Radon  Myndighetskrav 

Ventilationsstandard 

Uteluftsflöde ≥

0,35 
&/'

()
  

Möjlighet till att 

höja flödet på 

frånluft i tex: kök 

med hjälp av en 

fläkt 

Ventilation 

Rätt 

dimensionering 

Enkel skötsel 

Manual 

Dagsljus 

AF≥ 15%  

DF ≥ 1,2 % 

Utblick 

Dagsljus DF 

Fuktsäkerhet 

Branschregler 

Bygga F/ 

jämförlig 

Fuktförebyggande 

arbete 

Skyddat material 

Riskanalys 

Fuktmätningar 
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Fuktmätningar 

enligt RBK 

Riskanalys 

 

Termiskt klimat 

vinter 

Termiskt klimat 

motsvarande 

PPD≤ 15%   

Emissioner av 

formaldehyd 

MDF-skivor vara 

0,124 mg/�%luft  

 Andra sorter 0,07 

mg/�%luft 

Termiskt klimat 

sommar 

SVF <0,036 

öppningsbara 

fönster 

  

Kvävedioxid ≤ 40	µg/m3		   

Legionella 
Riskanalys 

Branschregler 
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4 ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras samt analyseras resultatet 

 

4.1 Miljöbygganad Silver Sländan 

4.1.1 Registrering 

Certifieringsprocessen för flerbostadsbygget Sländan för Miljöbyggnad Silver börjar med en 

registrering av byggnaden hos Miljöbyggnad och en granskning av de olika kriterier som 

behöver uppfyllas.  

 

De tre första frågorna som dyker upp under registreringsprocessen besvaras utan några 

kostnader därefter tillkommer en avgift för ytterligare frågor. Det är viktigt att man väljer 

frågorna noggrant  

 

4.1.2 Ansökning 

Efter att registreringen av byggnaden har godkänds har man tre år på sig att skicka in en 

ansökan. Detta görs genom att fylla i ett ansökningsdokument som finns på SGBC-s hemsida. 

Ansökan för flerbostadsbygget Sländan ska innehålla AF-del, rambeskrivningar, 

rumsbeskrivning, betyg på indikator samt vad det är för verksamhet. 

 

Förhandsbesked 

Man kan även få ett förhandsbesked vilket innebär att man kan få reda på om de olika 

indikatorerna är godkända för det avsedda målet som är Miljöbyggnad Silver. Dokumentet för 

ett förhandsbesked ska skickas in samtidigt som Ansökan. 

 

4.1.3 Granskning av ansökan 

En oberoende handledare undersöker ansökningen och om brister i ansökan upptäcks skickas 

ansökan tillbaka till den sökande för korrigering. Det är viktigt att skicka in korrigeringen så 

snart som möjligt annars riskerar man att få en förseningsavgift och i värsta fall avbryts 

granskningen. 
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Det man kan göra är att vara noga under projekteringsfasen med att alla kontroller, mätningar 

och undersökningarna uppfyller Miljöbyggnad Silver-s kriterier. Man kan spara på tid och 

pengar på detta sätt. 

 

4.1.4 Certifiering av Sländan 

Efter att alla inskickade uppgifter har undersökts och uppfyllt Miljöbyggnad Silver-s kriterier, 

får byggnaden en preliminär certifiering som behöver verifieras. 

 

4.1.5 Verifiering av Sländan  

Verifiering av byggnaden skickas in på SGBC-s hemsida mellan ett till 2 år från tiden 

byggnaden har tagits i bruk. För att undvika missförstånd bör man meddela SGBC den dagen 

byggnaden tas i bruk. 

 

4.1.6 Betygsättning av Sländan 

För att kunna betygsätta flerbostadshuset Sländan behöver man hyra in konsulter som kan 

göra undersökningarna. Eftersom det är en nyproduktion bedöms endast indikator 3,10,11 och 

12 på rumsnivå. Representativa våningar behöver väljas ut och undersökningar utförs på 20% 

av våningarnas rumsarea. Det betyget med störst area dominerar.  

Indikatorer som behöver bestämmas på byggnadsnivå bestäms med hjälp av konsulter och det 

sämsta betyget på indikatorer blir aspektens betyg samt det sämsta betyget på aspekterna blir 

områdesbetyget som kan höjas med ett betyg om 50% av betygen är av högre klass. Till slut 

bestäms byggnadsbetyget som är mest intressant och detta blir det lägsta betyget av de tre 

olika områden (se tabell 19). 
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Tabell 20. Ett exempel på samarbete av betygen Brons och Silver som resulterar till ett 

nyproducerat flerbostadshus med betyget Silver. 

 

 

  

Num

mer 
Indikatorer Aspekter Område Byggnad 

1 Energianvändning  Silver 
Energianvän

dning 
Silver 

Energi Silver 

SILVER 

2 Värmeeffektbehov Silver 
Effektbehov Silver 

3 Solvärmelast  Silver 

4 Energislag  Brons Energislag Brons 

5 Ljudmiljö  Brons Ljudmiljö Brons 

Innemiljö Silver 

6 Radon  Brons 

Luftkvalitet Brons 7 Ventilationsstandard  Silver 

8 Kvävedioxid  Silver 

9 Fuktsäkerhet  Silver Fukt Silver 

10 
Termiskt klimat 

vinter  
Silver 

Termiskt 

klimat 
Silver 

11 
Termiskt klimat 

sommar 
Silver 

12 Dagsljus Brons Dagsljus Brons 

13 Legionella Silver Legionella Silver 

14 
Dokumentation av 

byggvaror 
Silver 

Dokumentati

on av 

byggvaror 

Silver 

Material Silver 

15 
Utfasning av farliga 

ämnen 
Brons 

Utfasning av 

farliga ämnen 
Brons 
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4.2 Svanenmärkning av Sländan 

4.2.1 Ansökan  

 

Processen för Sländans Svanenmärkning börjar med inskickning av en ansökan till Svanen. 

Svanens obligatoriska krav samt 17 av poängen bör vara uppfyllda innan inskickningen av 

ansökan. Ansökan är en dokumentation som innehåller generella redogörelser om byggnaden. 

Ansökningen kostar 28 000 kr samt en licensavgift på 45 SEK / kvm boyta (Svanen. 2017). 

 

Punkter som bör vara med i beskrivningarna: 

 

1. Beskrivningar	om	varje	våning.	Antalet	våningar,	storlek	samt	rum.	

2. Självkontrollerande	hushållsel	för	varje	lägenhet	

3. Redogörelse	om	byggnadens	grund,	fasad,	tak,	ventilation	samt	uppvärmning	

4. Redovisning	av	utbyggnad	som	garage	etc.	

5. Redogörelse	av	lift	och	balkong	

6. Dokumentation	av	material	

4.2.2 Granskning av ansökan 

En handledare tittar på ansökan och ser till att Sländan uppfyller kriterierna och bygget kan 

starta. Under produktionstiden besöks bygget av handledaren och stickprov utförs så att 

bygget följer kriterierna i praktiken. 

 

4.3 Jämförelse av inomhusmiljön 

4.3.1 Radon 

Radonhalten är en viktig faktor för inomhustrivseln och både Miljöbyggnad Silver och 

Svanen tar hänsyn till det fast med olika krav. Svanen nöjer sig med uppfyllda 

myndighetskrav och detta är BBR kraven som ligger på 200 Bq/�% som motsvarar 

Miljöbyggnad Brons. Miljöbyggnad Silver har högre krav på Radonhalten 100 Bq/�%. 

 

4.3.2 Ventilation 

Både Svanen och Miljöbyggnad tar hänsyn till ventilationssystemet. Det som skiljer de åt är 

att Svanen skriver i helhet att ventilationen ska fungera för den anpassade byggnaden till 
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skillnad från Miljöbyggnad som har skrivit tydliga krav för ventilationssystemet. Hantering av 

ventilationssystemet och skötseln är lika hos båda systemen. 

 

4.3.3 Fukt 

Fuktförebyggande arbete utförs av båda systemen och är ett komplex arbete. I stort sätt så 

utförs det liknande kontroller hos de båda certifieringssystem och protokoll skrivs. 

 

4.3.4 Ljudmiljö 

Miljöbyggnad har tydliga krav för vad som behöver uppfyllas för att bostäder ska kunna 

uppnå betyget Silver. Svanen tar inte hänsyn till ljudmiljö inomhus för flerbostadshus och det 

är myndigheternas krav som gäller. 

 

4.3.5 Dagsljus  

Dagsljusfaktorn har en stor påverkan på inomhustrivseln och både Svanen samt Miljöbyggnad 

tar hänsyn till det. Miljöbyggnad bedömer dagsljuset med hjälp av 3 faktorer DF, AF samt 

utblick. Svanen bedömer dagsljuset med endast DF.  

 

4.3.6 Övrigt  

Emissioner av formaldehyd bedöms endast av miljöcertifieringssystemet Svanen. 

 

Legionella, kvävedioxidhalt, termiskt klimat sommar och vinter bedöms endast av 

Miljöbyggnad. 
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5 SLUTSATSER 

I detta kapitel beskrivs slutsatserna för delmålen 

 

Syftet med rapporten har varit att ta reda på hur flerbostadshuset Sländan och få en 

Svanenmärkning samt Miljöbyggnad Silver. Syftet har även varit att jämföra inomhusmiljön 

för de två miljöcertifieringssystemen. 

 

De tre olika delmålen har uppfyllts och nedanstående slutsatser: 

1. Analysera vad som krävs för att ett flerbostadshus som den utvalda Sländan ska uppnå 

miljömärkning Svanen. 

Flerbostadshuset behöver uppfylla Svanens obligatoriska krav och 17 av poängkraven. 

1. Ansökan	skickas	till	Svanen	

2. Undersökning	av	ansökan	

3. Kontroller	görs	under	produktionstiden	

4. Licenssökaren	får	licens		

5. Kontroller	görs	för	reviderade	kriterier		

 

2. Analysera vad som krävs för att Sländan ska uppnå miljömärkning Miljöbyggnad 

Silver 

Flerbostadshuset behöver gå genom 5 olika steg och uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver 

1. Registering	av	byggnaden	hos	SGBC	

2. Ansökning	

3. Granskning	av	ansökan	

4. Tillfälligt	certifikat	

5. Certifikat	

 
3. En jämförelse av de studerade certifieringssystemen 

Miljöbyggnad Silver har tuffare och fler krav än Svanen på inomhusmiljön vilket kan leda 

till bättre inomhustrivsel.  
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5.1 Metodkritik 

Metoden som valdes för detta arbete var en noggrann sortering av litteraturstudie och en 

fördjupning av de två olika miljöcertifieringssystemens kriterier. Metoden passar studien 

väldigt bra och ger ett bra resultat. Möjligt skulle den kunna kompletteras med intervjuer med 

SGBC samt Svanen. 

 

 

5.2 Förslag till fortsatt utveckling 

Det finns många olika sätt att avgränsa detta arbete vilket kan leda till nya undersökningar 

samt nytt studie. 

 

Det kan till exempel vara: 

1. Jämförelse	av	inomhusmiljön	mellan	Miljöbyggnad	guld	och	Svanen	

2. Jämförelse	av	inomhusmiljön	mellan	Miljöbyggnad	Brons	och	Svanen	

3. Jämförelse	av	inomhusmiljön	med	hänsyn	till	ekonomi	

4. Undersökning	av	hur	småhus,	sjukhus	eller	skola	kan	bli	miljö	

5. Jämförelse	av	material	mellan	de	två	olika	certifieringssystem	

6. Jämförelse	av	energi	mellan	de	två	olika	certifieringssy
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