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Abstract 
The environmental certification system BREEAM-SE has been studied and the 
parts that create an economical increase in value seen from the property 
owner’s perspective, has been located in the environmental certification 
system. The study was done by qualitative interviews so the interviewed 
people were able to explicate their answers about why or why not they 
thought that the indicators created a value. A complete grade has been 
compiled regard to the economical increase in value according to BREEAM-SE. 
The study only considered the economical increase in value regarded to the 
property owner and delimitated studies for other job types. An immerse to the 
indicators that creates an economical increase in value has been restricted due 
to time which led to that partly the indicator energy, wasn’t fully optimized 
regarding the objective point that need to be reached for the greatest 
economical increase of value. Those parts in this environmental certification 
system that creates the greatest economical increase in value are decreasing 
energy consumption, localization of the building and choice of material. These 
indicators decreased the management- and maintenance cost the most for the 
property owner and therefor it increases the marginal profit for the property 
owner. The buildings comfort contributes to the tenants will to pay a higher 
rent, the lowered production cost contributes to a lower investment cost and 
the critical break-even point is, in theory, reached faster by the property owner. 
Even the environmental certification contributes to an economical increase in 
value, partly because the tenant request higher environmental standards and 
they almost demands some kind of an environmental certification, and partly 
because the environmental certification system ‘’forces’’ the planning group to 
handle certain questions in an early stage of the process which otherwise 
might have been left for a later occasion. This leads to that the cost of changes 
in the project can be avoided and becomes lower in an early stage of the 
project, then it would be if the changes were met later in the process. The grade 
that was reached regarding to an optimized economical BREEAM-SE 
evaluation was VERY GOOD because the obtained BREEAM-points was 59,55 
%, and all of the minimum criteria’s were executed. 

Keywords: BREEAM-SE, economical value, environmental certification system 
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Sammanfattning 
Miljöcertifieringssystemet BREEAM-SE har granskats och de delar som skapar 
ett ekonomiskt ökat värde för fastighetsägaren har lokaliserats i 
certifieringssystemet. Undersökningen genomfördes genom kvalitativa 
intervjuer där de intervjuade personerna fick utveckla sina svar om varför de 
ansåg att indikatorerna skapar eller inte skapar något värde. Ett betyg för 
högste ekonomiska värdeökningen enligt BREEAM-SE har sammanställts. 
Undersökningen tog enbart hänsyn till den ekonomiska värdeökningen för 
fastighetsägaren och avgränsade undersökning för andra yrkeskategorier. En 
fördjupning i de indikatorer som skapar ett ekonomiskt värde har begränsats i 
mån av tid vilket lett till att dels indikatorn energi, inte är helt optimerad vad 
gäller målpoängen som ska nås för högsta ekonomiska värdet. De delar i 
miljöcertifieringssystemet som skapar högst ekonomiskt värde är lägre 
energiförbrukning, lokalisering av byggnaden och materialvalen Dessa 
indikatorer sänker drift- och underhållskostnaderna mest för fastighetsägaren 
och därmed ökar vinstmarginalen för fastighetsägaren. Byggnadens komfort 
bidrar till att hyresgästen kan vara villig att betala en högre hyra och lägre 
byggproduktionskostnader bidrar till en lägre investeringskostnad och break-
even nås i teorin tidigare för fastighetsägaren. Även själva miljöcertifieringen 
bidrar till ett ökat ekonomiskt värde, dels för att hyresgäster ställer högre och 
högre miljökrav och de nästan kräver en miljöcertifiering idag, och dels att 
miljöcertifieringen ”tvingar” projektgruppen att ta tag i frågor i ett tidigare 
skede än vad som i vanliga fall hade gjorts. Detta leder till att 
ändringskostnader kan undvikas och blir lägre i ett tidigt skede, än om 
ändringar skulle göras i ett senare skede. Betyget som nåddes vid en 
ekonomiskt optimerad BREEAM-SE bedömning blev VERY GOOD eftersom 
nådd BREEAM-poäng blev 59,55 % och alla minimikriterier uppfylldes. 

Nyckelord: BREEAM-SE, ekonomiskt värde, miljöcertifieringssystem 
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Terminologi 
Miljöutvecklingstermer 

Biologisk mångfald: artrikedom, genetisk variation inom arter samt 
mångfalden av ekosystem.[1] 

BREEAM: Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method. Ett miljöcertifieringssystem. 
[2] 

BREEAM AP: En person som ska ge expertråd till 
projekteringsgruppen i projektet baserat på de 
principer som gäller för hållbart byggande, 
miljöriktig utformning och BREEAM-SEs 
bedömningsprocess.[12]sid 48] 

CIE:  International Commission on illumination, 
Organisation som inriktar sig på 
belysningsstyrka.[3] 

Green guide  Ett användarvänligt onlineverktyg som visar 
miljökonsekvenser av byggnadselements 
materialspecifikation.[17]sid 163] 

GWP:  Global warming potential, mått på förmågan hos 
en växthusgas att bidra till växthuseffekten. [4] 

Legionella: Namnet på bakteriefamilj som orsakar 
legionärssjuka i form av lunginflammation och 
pontiacfeber som är influensaliknande.[5] 

LZC-teknik  Low or Zero Carbon, I svenskt tal förnyelsebar 
energi.[14]sid 105] 

NOx:  Förorenade gaser som uppkommer vid 
förbränning, NOx är ett samlingsnamn för 
föreningar som bildas av syre och kväve.[20]sid 
240] 

ODP:  Ozone delpeition potential, mått på marknära 
ozon som kan vara skadligt för människa och 
växtliv.[1] 

Viktning:  Tilldela viss grad av betydelse åt vissa faktorer.[1] 

VOC:  Alla organiska föreningar som har en kokpunkt 
på 250 grader Celsius. Bidrar bland annat till att 
det kan bildas marknära ozon. [6] 
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Byggtekniska termer 

Bitominösa material: Material som innehåller bitumen, ett material 
med bindande förmåga, huvudsakligen 
bestående av en blandning kolväten.[1] 

Exploatera:  Ta i anspråk och bearbeta.[1] 

Fastighet Ett bestämt markområde som enligt jordbalkens 
regler utgör fast egendom.[1] 

Isoleringsindex: Mått på prestanda som används i BREEAM-SE 
för bedömning av termiska egenskaper hos 
isoleringsprodukter i byggnaden och som är 
relevant för att åskadliggöra effekterna av det 
isolerande materialet.[17] 

Köldmedium:  Det arbetsmedium som används i en 
kylanläggning.[1] 

Nettoarea:  Den brukbara arean, dvs. mått från insida 
yttervägg.[1] 

Ekonomiska termer 

Break-even:  Ekonomisk nollpunkt, där vinst och förlust är lika 
med noll.[1] 

Direktkostnad: En kostnad som går att härleda till en specifik 
försäljning. [7] 

Driftkostnad:  Kostnad för den löpande driften.[1] 

Vinsmarginal:  Överskottsgrad, avser vanligen årsvinstens andel 
av omsättningen, ibland även resultatet i 
förhållande till priset.[1] 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 

Bygg- och fastighetsbranschen stod år 2005 för 20 % av samhällets totala 
växthusutsläpp när byggnadens förvaltning och uppvärmning räknas med.[8] 
Detta gör att ett större ansvar hos bygg- och fastighetsbranschen måste tas 
gällande påverkan på miljön jämfört med andra branscher. Fastighetsägaren är 
ansvarig för fastigheten som ska byggas åt eventuell hyresgäst och även om 
fastighetsägaren är villig att ta ett stort steg för att sänka miljöpåverkan så 
finns det ofta påtryckningar från exempelvis styrelser och aktieägare som inte 
är villig att ta detta steg om den ekonomiska vinsten påverkas negativt. 

Miljöfrågorna blir mer och mer ett vardagligt samtalsämne och privatpersoner 
såväl som företag börjar få bättre och bredare förståelse över hur viktigt en låg 
miljöpåverkan från oss människor egentligen är. Detta innebär att 
hyresgästerna ställer högre miljökrav på fastighetsägarna att deras kontor ska 
vara ”miljövänligare” är tidigare.[9] Ett enkelt sätt för hyresgästen att 
kontrollera att fastigheten är ”miljövänlig” är genom olika miljöcertifieringar. 
Det finns idag ett antal olika miljöcertifieringar som exempelvis Miljöbyggnad, 
LEED, BRREAM och nu även BREEAM-SE som är anpassad för den svenska 
byggkvaliteten och de svenska byggreglerna och standarderna.  

Fastighetsägaren måste alltså tillfredsställa två olika behov, ett från aktieägare 
och styrelser som kräver ekonomisk tillväxt i företaget, och ett från 
hyresgästerna som kräver miljöcertifierade byggnader. Måste fastighetsägaren 
välja vilken av parterna som ska tillfredställas eller går det att tillfredsställa 
båda parterna samtidigt? Det vill säga miljöcertifiera byggnaden och samtidigt 
göra en ekonomisk vinst. 

Miljöcertifieringen som valts att se över om det skapar något ekonomiskt värde 
är BREEAM-SE, som är ett nytt miljöcertifieringssystem som härstammar från 
BREEAM Europé Commercial 2009.[2] BREEAM-SE har utvecklats av Sweden 
Green Building Council (SGBC) i samarbete med BRE Global. BREEAM är 
världens ledande och mest använda system med över 115 000 certifierade och 
runt 700 000 registrerade enheter.[2] BREEAM-SE består av tio olika områden 
som tillsammans beskriver byggnadens miljöprestanda.[2] Det svenska 
systemet lanserades 2013 och idag finns bara fyra pilotprojekt som är 
registrerade för BREEAM-SE certifiering, MaxIV i Lund, Nya Överby 
Handelsplats i Trollhättan, Torsplan i Stockholm och SEB kv. Antwerpen i 
Norra Djurgårdstaden.[10] 
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1.2 Syfte 
Genom att undersöka BREEAM-SE, som är ett nytt miljöcertifieringssystem i 
Sverige, och lokalisera om och vilka delar i certifieringen som skapar ett 
ekonomiskt värde, uppmuntras fastighetsägarna att bygga miljövänligare 
byggnader samtidigt som vinsten för företaget ökar om en godkänd 
certifiering kan skapa en ökad ekonomisk vinst. 

1.3 Forskningsfråga? 
Vilka delar i BREEAM-SE certifieringen bidrar till ett ökat ekonomiskt värde i 
en kontorsbyggnad för fastighetsägaren? 

Hur ser en optimerad BREEAM-SE bedömning ut för den högsta ekonomiska 
värdeökningen för en kontorslokal och vilket betyg uppnås då? 

1.4 Avgränsningar 
Undersökningen riktar sig enbart till ekonomisk värdeökning för 
fastighetsägaren. Detta medför att de andra två hållbarhetsfaktorerna, social 
hållbarhet och ekologisk hållbarhet, bortses som värdeökning. Det innebär 
även att andra yrkeskategorier för byggnaden, entreprenör och brukare, inte 
har beaktats. 

Fallstudier för de olika indikatorerna inom BREEAM-SE har begränsats i mån 
av tid. Det vill säga att delar inom indikatorerna inte är helt optimerad med 
jämförelser mellan investeringskostnader, driftkostnader och omkostnader 
kontra vinst vid uthyrning och försäljning. Indikatorerna som skapar värde har 
lokaliserats men till vilken grad har inte detaljundersökts. 

BREEAM-SE kan användas som certifieringssystem för nybyggnad eller 
ombyggnad av handelslokaler, industrier och kontor. Undersökningen berör 
enbart certifiering vid nybyggda kontorslokaler.  
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2 Teori 
2.1 Certifieringsprocess BREEAM-SE 

BREEAM-SE är den svenska modellen av ett tidigare utvecklat 
miljöcertifieringssystem från Storbritannien. Den svenska modellen är 
anpassad efter svenska förhållanden, byggregler och standarder för att passa 
den svenska byggkvaliteten. Certifieringen riktar sig till nyproduktion, större 
ombyggnader och byggnadsinredning för industrilokaler, kontor och 
handelslokaler.[11] 

Certifieringen går till så att byggnaden får poäng beroende på vilka delar som 
genomförts och implementerats från SGBCs (Sweden green building council) 
framtagna manual. Det finns 10 olika huvudområden innehållande olika delar 
kallat indikatorer där varje indikator har ett visst antal poäng som kan erhållas 
beroende på vilka kriterier som ställs under de olika indikatorerna. Inom vissa 
indikatorer kan det uppnås innovationspoäng, detta förklaras vidare under 
kapitel 2.1.1 innovationspoäng, på sida 9.[11] 

De 10 BREEAM-SE områdena är: 
- Ledning och styrning 
- Hälsa och innemiljö 
- Energi 
- Transport 
- Vatten 
- Material 
- Avfall 
- Mark och ekologi 
- Föroreningar 
- Innovation 

De erhållna poängen från varje indikator inom ett område sammanställs till 
BREEAM-SE områdets totala poäng. Den poängen som uppnås för området 
jämförs med den totala poäng som är möjlig att uppnås inom det området och 
procentsatsen av de erhållna poängen jämfört med tillgängliga poäng räknas 
fram. Detta värde viktas sedan enligt BREEAM-SEs viktningstabell, se Tabell 1. 
Alla BREEAM-SE områdens nya procentsats efter viktningen summeras och en 
Slutlig procentsats fastställs. Beroende på vilken procentsats som uppnås får 
byggnaden ett betyg, se Tabell 2. För att byggnaden ska vara godkänd för det 
tilldelade betyget krävs även att byggnaden uppfyller de minimikrav som 
ställs i BREEAM-SE se Tabell 3.[11] 
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BREEAM-område Tillgängliga poäng Viktning (%) 
Ledning och styrning 17 12 
Hälsa och 
inomhusmiljö 

17 15 

Energi 25 19 
Transport 9 8 
Vatten 9 6 
Material 15 12,5 
Avfall 7 7,5 
Mark och ekologi 10 10 
Föroreningar 12 10 
Innovation 10 10 

Tabell 1: Tillgängliga poäng för de olika BREEAM områdena och viktning per 
område.[11] 

BREEAM-SE betyg % uppnådda 
poäng 

PASS ≥30 
GOOD ≥45 
VERY GOOD ≥55 
EXCELLENT ≥70 
OUTSTANDING ≥85 

Tabell 2: BREEAM-SE betyg beroende på vilken procentsats som uppnås där PASS är 
det lägsta godkända betyget och OUTSTANDING är det högsta betyget.[11] 
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 Minimikrav på poäng 
för respektive betyg 
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Man 1 – Idrifttagning av byggnad - - - 1 2 
Man 3 – Påverkan från byggarbetsplatsen - - - 1 2 
Man 4 - Brukarvägledning - 1 1 1 1 
Hea 4 – Högfrekvent belysning 1 1 1 1 1 
Ene 1 - Energianvändning - - - 5 9 
Ene 2 – Delmätning av betydande 
energianvändning 

- - 1 1 1 

Ene 5 – Energiförsörjning med låga 
koldioxidutsläpp 

- - - 1 1 

Wat 1 - Vattenförbrukning - - 1 1 2 
Wat 2 - Vattenmätare - - - 1 1 
Wst 3 – Utrymme för avfallshantering - - - 1 1 
LE 4 – Påverkan på ekologiska värden - - - 2 2 

Tabell 3: Minimikrav för de olika betygen i BREEAM-SE. I den vänstra spalten är de 
indikatorer där ett visst antal poäng måste uppfyllas för vissa betyg.[11] 

Exempel för minimikrav: 
För att en byggnad ska nå betyget VERY GOOD krävs det först att den 
uppnådda totalpoängen efter viktning och sammanställning når ≥55 %. För att 
erhålla betyget VERY GOOD krävs det även att minimikraven uppfylls, dvs. 
att indikatorerna Man 4, Hea 4, Ene 2 och Wat 1 har uppnått minst 1 poäng 
vardera. 
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Ledning och styrning 7 17 41% 0,12 4,94% 
Hälsa och inomhusmiljö 11 17 65% 0,15 9,71% 
Energi 15 25 60% 0,19 11,40% 
Transport 5 9 56% 0,08 4,44% 
Vatten 6 9 67% 0,06 4,00% 
Material 8 14 57% 0,125 7,14% 
Avfall 5 7 71% 0,075 5,36% 
Mark och ekologi 6 10 60% 0,10 6,00% 
Föroreningar 5 12 42% 0,10 4,17% 
Innovation 3 10 30% 0,10 3,00% 
Byggnadens BREEAM-poäng 60,16% 
Byggnadens BREEAM-betyg VERY GOOD 
Tabell 4: exempel på beräkning av poäng och vilket betyg som uppnås i BREEAM-
SE.[11] 

Minimistandard för betyget VERY GOOD Uppnådd? 
Man 4 - Brukarvägledning  

Hea 4 - Högfrekvent belysning  

Ene 2 - Delmätning av betydande energianvändning  

Wat 1 - Vattenmätare  
Tabell 5: tabell som visar om de olika minimikraven har uppfyllts enligt kraven från 
tabell 3, minimikrav för poäng i respektive betyg.[11] 

2.1.1 Innovationspoäng 
Innovationspoängen ska uppmuntra projektgruppen att utveckla byggnadens 
prestanda och bidra till att marknaden utvecklar innovativ teknik och 
lösningar. Innovationspoängen nås genom att kriterier för exemplarisk nivå 
uppfylls enligt BREEAM-SE manualen. Dessa exemplariska nivåer finns enbart 
inom vissa indikatorer, se tabell 6.[11] 

För varje uppnådd kriterie för exemplarisk nivå tilldelas 1 innovationspoäng. 
Dock tilldelas max 10 innovationspoäng oavsett vilket betyg som uppnås i 
BREEAM-SE trots att det finns totalt 13 innovationspoäng tillgängliga för 
innovations området.[11] 
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Kod Indikator 
Tillgängliga 
innovations-
poäng 

Man 3 Byggarbetsplatsens påverkan 1 
Hea 1 Dagsljus 1 
Hea 9 Flyktiga organiska föreningar, VOC 1 
Hea 14 Mindre kontorsutrymmen i handel och industri 1 
Ene 5 Energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp 3 
Tra 3 Alternativa transportsätt 1 
Wat 2 Vattenmätare 1 
Mat 1 Materialval utifrån livscykelperspektiv 1 
Mat 5 Materialval utifrån ansvarsfull utvinning och 

tillverkning 
1 

Wst 1 Avfallshantering på byggarbetsplatsen 1 
Pol 4 NOx-utsläpp från värmekällor 1 
Tabell 6: Indikatorer där innovationspoäng kan uppnås. Notera att Hea 14; Mindre 
kontorsutrymmen i handel och industri inte bedöms då den inte bedöms för kontor.[11] 

2.2 Kriterier för att uppnå de olika BREEAM-SE poängen 
Nedan följer de 9 olika områdena som inkluderas i BREEAM-SE certifieringen 
och dess indikatorer vars kriterier bedöms och poängsätts. Inom vissa av 
indikatorerna kan kriterier för exemplarisk nivå uppnås och då tilldelas 
innovationspoäng, detta anges då under de olika indikatorerna som kriterier 
för exemplarisk nivå. 

2.2.1 Ledning och styrning 
Ledning och styrningsområdet består av 7 indikatorer. Inom detta område kan 
det tilldelas totalt 17 poäng och ytterligare 1 innovationspoäng. De indikatorer 
som inkluderas i ledning och styrnings området är: 

Man 1 – Idrifttagning av byggnad 
En poäng uppnås om en eller flera lämpliga personer utses till samordnare för 
idrifttagningen i projektgruppen. Dessa ska övervaka planering och 
förberedelse för idrifttagning inklusive eventuella efterjusteringar. Andra 
poängen nås om första kriteriet är uppfyllt och idrifttagningen sker enligt 
nationella riktlinjer för bästa praxis.[12]  

Man 2 – Entreprenörens riktlinjer för miljö och socialt ansvar 
En poäng uppnås om sex av punkterna i varje kategori i checklista A2 följs, se 
Bilaga A. Andra poängen uppnås om första kriteriet är uppfyllt och om 
huvudentreprenören följer alla delar i checklista A2, se Bilaga A.[12] 

Man 3 – Byggarbetsplatsen påverkan 
En poäng uppnås om det dokumenteras att två eller fler av punkterna a-g 
uppfylls. Två poäng uppnås om 4 eller fler punkter i listan a-g uppfylls och tre 
poäng erhålls om sex eller fler punkter i listan a-g uppfylls. För listan a-g se 
Bilaga B. Ytterligare ett poäng kan erhållas om det kan styrkas att minst 80 % 
av trävirket till byggarbetsplatsen är ansvarsfullt inköpt och 100 % lagligt 
avverkat.[12] 
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För att uppfylla kriterierna för exemplarisk nivå fås en innovationspoäng om 
100 % av trävirket till byggarbetsplatsen är ansvarsfullt inköpt och 100 % 
lagligt avverkat.[12] 

Man 4 – Brukarvägledning 
En poäng uppnås om en brukarvägledning för byggnaden har utarbetats och 
brukarvägledningen är anpassad för icke teknikkunniga brukare. Två poäng 
uppnås om byggvarudeklarationer införskaffas och samlas i en loggbok. 
Loggboken ska innehåll minst 70 % av produkterna som definieras i Tabell A, 
se Bilaga E, och en beskrivning av respektive byggvaras mängd och 
placering.[12] 

Man 12 – Analys av livcykelkostnader, LCC 
En poäng uppnås om en livscykelanalys gjorts enligt BREEAM-SE LCC analys, 
se Bilaga C. Två poäng uppnås om första kriteriet är uppfyllt och om resultaten 
från livscykelanalysen implementeras i handlingar, utformningar och färdig 
byggnad.[12] 

Man 14 – Ackrediterad Professionell (AP) för BREEAM-SE 
En poäng uppnås om BREEAM-SEs prestandamål bestäms under 
projekteringsskedet och en BREEAM-AP ges möjlighet att delta ifrån start 
under skisskedet och fram till projekteringensskedets slut. Två poäng uppnås 
om första kriteriet är uppfyllt och BREEAM-AP gjort en utvärdering i projektet 
över vilka BREEAM-SE betyg som ska uppnås och AP får delta i viktiga möten 
fram till överlämning. Tre poäng uppnås om första och andra kriterierna är 
uppfyllda och om projektet kan dokumentera målnivån enligt första kriteriet 
eller högre har uppnåtts.[12] 

Man 15 – Fuktsäkerhet 
En poäng uppnås om byggnaden utformas, planeras, projekteras och byggs 
enligt BBR kap 6:5, aktuella branschregler följs, I fuktsäkerhet används ’’Bygga 
F’’ eller motsvarande och mätning av fukt i betong utförs enligt riktlinjerna 
från RBK (Rådet för byggkompetens). Två poäng uppnås om första Kriteriet är 
uppfyllt och en diplomerad fuktsakkunnig anlitas.[12] 

2.2.2 Hälsa och innemiljö 
Hälsa och innemiljö området består av 14 indikatorer. Inom detta område kan 
det tilldelas totalt 17 poäng och ytterligare 1 innovationspoäng. De indikatorer 
som inkluderas i hälsa och innemiljö är: 

Hea 1 – Dagsljus 
En poäng uppnås om minst 80 % av nettoarean för kontor har tillräckligt med 
dagsljus enligt lista a-d, se Bilaga D. Här uppnås kriterier för exemplarisk nivå 
och då en innovationspoäng, om minst 80 % av golvytan har en genomsnittlig 
belysningsstyrka på 300 lux under 2650 timmar per år i flervåningsbyggnad 
eller om kriterier för jämnhet, utblick mot himmel eller rumsdjup är 
uppfyllda.[13] 
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Hea 2 – Utblick 
En poäng uppnås om relevanta utrymmen finns inom 7 meter från vägg med 
fönster eller från permanent öppning som ger tillfredställande utblick, där 
fönster/öppningar är mindre än 20 % av väggens totala area.[13] 

Hea 3 – Bländningskontroll 
En poäng uppnås om brukarstyrda bländningsskydd finns för alla fönster, 
glaspartier och takfönster i alla relevanta utrymmen.[13] 

Hea 4 – Belysning med högfrekvensdon 
En poäng uppnås om alla lysrör och kompaktlysrör har högfrekventa 
drivdon.[13] 

Hea 5 – Ljusnivåer inom- och utomhus 
En poäng uppnås om Belysningsstyrkan inom- och utomhus följer bästa praxis 
för belysning. I utrymmen där datorskärmar används, ska belysningen 
utformas så risken för bländning minimeras och belysningsstyrkans jämnhet 
på alla arbetsfält större än 0,7 Lux och jämnheten i området är minst 0,5 
Lux.[13] 

Hea  6 – Belysningszoner och brukarkontroll 
En poäng uppnås om belysningen är zonindelad med separat 
brukarstyrning.[13] 

Hea 7 – Möjlighet till naturlig ventilation 
En poäng uppnås om tillräckligt många fönster kan öppnas manuellt eller med 
motordrivna ställdon.[13] 

Hea 8 – Luftkvalitet inomhus 
En poäng uppnås om byggnadens uteluftsintag och avluftsutsläpp placeras så 
att inte förorenad luft som lämnar byggnaden förs tillbaka.[13] 

Hea 9 – Flyktiga organiska föreningar, VOC 
En poäng uppnås om färger och lacker har testats mot EN ISO 11890-2:2006 
och minst fem av sex produktkategorier enligt Bilaga E, Tabell A. har testats 
och uppfyller relevanta standarder vad gäller halten av flyktiga organiska 
föreningar (VOC).[13] 

Här kan kriterier för exemplarisk nivå uppnås och då en innovationspoäng om 
första kriteriet är uppfyllt och alla produktkategorier enligt Tabell A, Bilaga E, 
har testats och relevanta standarder uppfylls för halter av flyktiga organiska 
föreningar (VOC).[13] 

Hea 10 – Termisk komfort 
En poäng uppnås om en analys av byggnadens termiska komfort utförts enligt 
SS-EN ISO 7730:2006, Kriterierna för termisk komfort har använts för att 
bestämma byggnadens termiska komfortnivåer och nivåerna för termisk 
komfort uppfyller kraven i SS-EN ISO 7730:2006. Ytterligare en poäng uppnås 
om det termiska klimatet har simulerats. Simuleringsmodellen används vid 
beslut av design så att termisk komfortnivå i vistelserum uppfyller kriterier för 
lokal termisk komfort. Beräkning av termisk komfort under projekteringen 
sker med ett termisk-dynamiskt beräkningsverktyg.[13] 
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Hea 11 – Termisk zonindelning och brukarkontroll 
En poäng uppnås om värme- och komfortkylsystem är utformade för zonvis 
brukarstyrning och zoner med separat brukarstyrning finns i området inom 7 
meter från ytterväggarna och i byggnadens centrala zon mer än 7 meter från 
ytterväggarna.[13] 

Hea 12- Legionella 
En poäng uppnås om vattensystem i byggnaden är utformade enligt aktuell 
version av ’’Branschregler säker vatteninstallation’’ och gällande BBR.[13] 

Hea 13 – Ljudmiljö 
En poäng uppnås om alla akustiska parametrar uppfyller ljudklass C enligt SS 
25268:2007. Två poäng uppnås om alla akustikparametrar uppfyller ljudklass B 
enligt SS 25268:2007.[13] 

Hea 15 – Radon 
En poäng uppnås om radonhalten i byggnaden inte överstiger 100 bq/m3 luft. 
Två poäng uppnås om radonhalten i byggnaden inte överstiger 50 bq/m3 
luft.[13] 

2.2.3 Energi 
Ene 1 – Energianvändning 
Antal poäng baseras på förbättring av byggnadens beräknade energiprestanda 
i kWh/m2Atemp. Energiprestanda, det vill säga levererad energi till byggnaden 
beräknas enligt tolkning av bedömningskriterier. Antal poäng baseras på tabell 
7, se nedan.[14] 

Antal BREEAM-
SE poäng 

Nyproduktion 

1 1 % 
2 4 % 
3 7 % 
4 10 % 
5 14 % 
6 18 % 
7 22 % 
8 28 % 
9 36 % 
10 50 % 
11 66 % 
12 82 % 
13 100 % 
Tabell 7: Poäng som erhålls beroende på  
minskad levererad energi till byggnaden  
för nybyggda kontorslokaler.[14] 

BBR-krav för byggnadens energiprestanda är 66 kWh/m2 vilket gör att en 
byggnad med energiprestandan 66 kWh/m2 inte erhåller några poäng. Är 
byggnadens energiprestanda 33 kWh/m2 är den minskade tillförda energin 50 
% och då erhålls 10 poäng.[14] 
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Ene 2 – Separat mätning av system med betydande energianvändning 
En poäng uppnås om separata och tillgängliga undermätare för energi, märkta 
med slutanvändning av den energi som mäts finns för uppvärmning av rum 
och ventilationsluft, varmvatten, luftbefuktning, komfortkyla, fläktar- och 
cirkulationspumpar, belysning och mindre teknikutrustning förutsatt att dessa 
system finns i byggnaden.[14] 

Ene 3 – Separat mätning av hyresgäster eller betydande energianvändare 
En poäng nås om installation av tillgängliga undermätare för varje hyresgäst 
genomförs. Undermätarna ska vara märkta med energins slutanvändning.[14] 

Ene 4 – Utomhusbelysning 
En poäng uppnås om all belysning för byggnader, tillfartsvägar och vägar har 
ett ljusutbyte på minst 50 lm/W och färgåtergivningsindex större än 60, 
altenativt 60 lm/W med färgåtergivningsindex mindre än 60. All belysning för 
parkeringsytor, tillhörande vägar och strålkastare har ett ljusutbyte på minst 
70 lm/W med färgåtergivningsindex större än 60 eller ljusutbyte på 80 lm/W 
för färgåtergivningsindex mindre än 60. Belysningen ska styras via timer eller 
regleras med dagsljussensor.[14] 

Ene 5 – Energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp 
En poäng uppnås om en energispecialist genomfört en förstudie för att komma 
fram till bästa LZC-teknik eller organisationen som ska använda byggnaden 
har avtal med energileverantör att elleveransen ska bestå av 100 % 
förnyelsebar energi och det ska finnas ett avtal som ska vara giltigt i minst 3 år 
från att byggnaden tas i bruk. Två poäng uppnås om något av de första 
kriterierna är uppfyllt och om lokal LZC-teknik installeras, ska denna teknik 
minska byggnadens årliga CO2-utsläpp med 10 %. Tre poäng fås om något av 
de första kriterierna är uppfylld och om lokal LZC-teknik installeras ska 
byggnadens årliga CO2-utsläpp minskas med 15 %.[14] 

Kriterier för exemplarisk nivå kan genomföras här och det kan tilldelas upp till 
tre innovationspoäng. För samtliga kriterier för exemplariska nivåer krävs att 
första kriteriet är uppfyllt, dvs att en energispecialist anlitats att genomföra en 
studie om bästa LZC-teknik eller att ett avtal som gäller minst 3 år gällande 100 
% förnyelsebar energi till organisationen finns. För att få en innovationspoäng 
krävs också att byggnadens årliga CO2-utsläpp minskas med 50 %. För två 
innovationspoäng krävs att byggnadens årliga CO2-utsläpp minskas med 100 
%. För tre innovationspoäng krävs att byggnadens årliga CO2-utsläpp minskas 
med 100 % vad avser all energi till byggnaden, det vill säga en byggnad utan 
koldioxidutsläpp.[14] 

Ene 6 – Klimatskalets energiprestanda och lufttäthet 
En poäng uppnås om klimatskalets lufttäthet tryckprovas enligt SS-EN 13829. 
Luftläckaget får vara högst 0,4 l/s,Aomm2, vid 50 Pa. Aom är byggnadens 
omslutningsyta enligt definition i BBR.[14] 

Ene 8 – Hissar 
En poäng nås om projekteringsgruppen genomför en analys av brukarnas 
transportbehov och åkmönster samt energianvändning för minst två olika 
typer av hissar undersöks. Två poäng uppnås om första kriteriet är uppfyllt 
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och tre av funktionerna; ’’hissar i stand-by-läge’’, ’’hissmotorer som använder 
drivkontroller med möjlighet till variabel hastighet’’, ’’hissen har en 
regenererande enhet’’ och ’’korgen har energieffektiv belysning (över 60 lm/W 
eller belysning mindre än 5 W.)’’ genomförs.[14] 

Ene 9 – Rulltrappor och rullband 
En poäng uppnås om alla rulltrappor är utrustade med lastavkänning eller är 
utrustade med sensorsystem för automatisk drift.[14] 

Ene 10 – Inomhusbelysning 
Två poäng uppnås om installerad belysningseffekt, W/m2, för belysning 
inomhus ska vara mindre än eller lika med ”börvärden” i svenska normer ur 
’’Ljus & Rum, 2012’’ eller nyare och lämpliga kontrollmöjligheter för 
belysningen installeras.[14] 

2.2.4 Transport 
Tra 1 – Tillgång till kollektivtrafik 
En poäng uppnås om avståndet från byggnadens entré till knutpunkt för 
kollektivtrafik är mindre än 500 meter, knutpunkten för kollektivtrafiken har 
avgångar till tätortscentrum minst var 15:e minut under högtrafik (mellan 
07:00 – 09:00 och 17:00 – 19:00) på vardagar. Två poäng uppnås om avståndet 
från byggnadens entré till knutpunkt för kollektivtrafik är mindre än 500 meter 
och har avgångar till transportknutpunkt som betjänar lokala och regionala 
infrastruktursystem minst var 30:e minut under arbetsdagar (08:00-19:00).[15] 

Tra 2 – Närhet till service- och tjänsteutbud 
En poäng uppnås om byggnaden är placerad så att minst två av 
bank/bankomat, förskola/skola, frisör, läkare/vårdcentral, apotek och 
kemtvätt finns lokaliserade minst 1000 meter från byggnaden.[15] 

Tra 3 – Alternativa transportsätt 
En poäng uppnås om cykelparkering finns för 10 % av antal brukare upp till 
500, 7 % om antal brukare är mellan 501-1000, eller 5 % om antal brukare är 
över 1000. För två poäng krävs att första kriteriet är uppnått och att antingen 
minst två av faciliteterna duschar, omklädningsrum- och klädskåp eller 
torkutrymme för våta kläder finns, eller om förhandlingar med lokala 
bussbolag har resulterat i en utökning av kollektivtrafiken, eller 
laddningsstationer för elbilar motsvarar 3 % av byggnadens totala 
bilparkeringskapacitet och elen ska vara 100 % förnyelsebar. Eller bilpool för 
samåkning etableras i byggnaden.[15] 

Kriterier för exemplarisk nivå nås om minst två av ovanstående kriterier 
genomförs. Det tilldelas då en innovationspoäng.[15] 

Tra 4 – Säkerhet för gående och cyklister 
En poäng uppnås om väg som delas av fotgängare och cyklister är minst 3 
meter bred, cykelväg ger direkt åtkomst till cykelparkeringen på tomten och 
belysning på cykelvägar på tomten överensstämmer med SS-EN 13201-2 eller 
SS-EN 12464-2.[15] 
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Tra 5 – Resplan 
En poäng uppnås om en förstudie under projekteringsskedet värderar alla 
resealternativ för byggnadens brukare i en resplan. Resplanen ska vara 
formulerad så att den uppfyller projektets behov och resplanen inkluderar ett 
åtgärderspaket som påverkar utformningen av projektet för att uppnå målen i 
resplanen.[15] 

Tra 6 – Maximal bilparkeringskapacitet 
En poäng uppnås om parkeringsantalet är högst 1 plats per 3 brukare. Två 
poäng uppnås om parkeringstalet är högst 1 plats per 4 brukare.[15] 

2.2.5 Vatten 
Wat 1 – Vattenförbrukning 
En poäng erhålls om vattenförbrukningen är mellan 4,5 – 5,5 m3 per person och 
år. Två poäng erhålls om vattenförbrukningen är 1,5 – 4,4 m3 per person och år. 
Tre poäng uppnås om vattenförbrukningen är under 1,5 m3 per person och 
år.[16] 

Wat 2 – Vattenmätare 
En poäng uppnås om vattenmätare finns på vattentillförseln till varje byggnad 
och om vattenmätare har pulsutgång som möjliggör anslutning till styr- och 
övervakningssystem.[16] 

Kriterier för exemplarisk nivå och en innovationspoäng är att det ska finnas 
separata vattenmätare som tillåter mätning av enskilda vattenförbrukare eller 
delar i byggnaden där vattenbehovet är lika med eller större än 10 % av 
byggnadens totala vattenförbrukning. Varje vattenmätare ska även ha 
pulsutgång som möjliggör anslutning till byggnadens styr- och 
övervakningssystem.[16] 

Wat 3 – Detektering av stora vattenläckage 
En poäng nås om det finns system installerade som detekterar stora 
vattenläckage. Systemet ska täcka alla huvudledningar för vattentillförsel inom 
byggnaden och tomten. Systemet för läckdetektering ska även vara hörbart vid 
aktivering, det ska aktiveras när vattenflödet genom mätaren är högre än 
inställt minimivärde, det kan identifiera olika vattenflöden och läckageflöden, 
det ska vara programerbart för att anpassas efter brukarens behov och om det 
är möjligt, vara utformat för att undvika falsklarm vid normal 
vattenanvändning.[16] 

Wat 4 – Avstängning av sanitär vattentillförsel 
En poäng uppnås om magnetventiler är installerade på vattentillförseln till 
varje toalettområde i byggnaden och styrs av antingen infraröda 
rörelsedetektorer i varje toalettfacilitet eller sensorer eller brytare placerade 
vid eller på dörrarna till varje facilitet.[16] 

Wat 6 – Bevattningssystem 
En poäng uppnås om någon av följande bevattningsmetoder eller externa 
planteringar uppfyller; dold vattenbevattning med jordfuktighetssensor, 
återanvändning av vatten från regn- eller gråvattensystem, planteringar 
utomhus bevattnas enbart med den lokala nederbörden, planteringen är 
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begränsad till de arter som trivs i det lokala klimatet eller inget 
bevattningssystem.[16] 

Wat 8 – Bärkraftig lokal hantering av spillvatten 
En poäng uppnås om en förstudie har genomförts av lämplig rådgivare som 
bestämmer de mest lämpliga systemet för bärkraftig lokal hantering av 
spillvatten. Två poäng uppnås om första kriteriet genomförs och ett system för 
bärkraftig lokal hantering av spillvatten installeras som behandlar minst 30 % 
av byggnadens spillvatten, behandlat vatten filtreras och återanvänds till WC- 
eller urinoarspolning eller bevattning och projektör eller installatör ska 
leverera komplett underhålls- och driftinstruktioner till byggnadens 
brukare.[16] 

2.2.6 Material 
Mat 1 – Materialval utifrån livscykelperspektiv 
Poängen baseras på betyg enligt Green Guides betyg för varje 
byggnadselement. För nybyggnad och större ombyggnad bedöms ytterväggar, 
fönster, yttertak och bjälklag, alltså 4 byggnadselement. Beräkningsverktyget i 
Green Guide genererar poäng enligt tabell 8 och beroende på vilken poäng 
som uppnås för byggnadselementen uppnås en viss poäng i BREEAM-SE, se 
tabell 9.[17] 

Betyg i 
Green 
Guide 

Poäng per 
byggnadselement 

A+ 3 
A 2 
B 1 
C 0,5 
D 0,25 
E 0 

Tabell 8: Poäng som fås ur Green Guide.[17] 

 

Totalt antal 
poäng för 
byggnadselement 

BREEAM-SE 
poäng 

2 1 
5 2 
8 3 

10 4 

12 
Ytterligare en 

för 
exemplarisk 

nivå 
Tabell 9: Poäng som fås i BREEAM-SE utifrån poängen som fås i Green Guide.[17] 

Mat 2 – Hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus 
En poäng uppnås om minst 80 % av alla hårdgjorda ytor och gränsskydd 
utomhus (area) uppnår betyget A eller A+ i Green Guide.[17] 
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Mat 3 – Återanvändning fasader 
En poäng uppnås om minst 50 % av byggnadens totala fasad (area) är 
återanvänt och minst 80 % av återanvänd fasad (vikt) består av material 
återanvänt från platsen.[17] 

Mat 4 – Återanvändning av byggnadsstomme 
En poäng uppnås om minst 80 % av befintlig byggnadsstomme (volym) 
återanvänds utan omfattande förstärkningsarbete och vid delvis ombyggnad 
och delvis nybyggnad utgör återanvänd byggnadsstomme minst 50 % av den 
slutliga byggnadens volym. Enligt BREEAM-SE är det nästan enbart 
ombyggnader som erhåller poäng för denna indikator.[17] 

Mat 5 – Materialval utifrån ansvarsfull tillverkning och utvinning 
Upp till tre poäng erhålls om det finns bevis att 80 % av relevanta material i 
byggnadselementen och byggnadsstomme är anförskaffade på ett ansvarsfullt 
sätt, det vill säga grund, mellanbjälklag, yttertak, ytterväggar, innerväggar, 
fundament och trapphus är anförskaffade på ett ansvarsfullt sätt. Relevanta 
material är mursten, betong, glas, plast och gummi, metaller, natursten, 
trävirke, träkomposit, träpaneler, bituminösa material och produkter med 
återvunnet material.[17] 

För att uppnå kriterierna för exemplarisk nivå och en innovationspoäng krävs 
det att 95 % av de material som ingår i relevanta byggnadselement är anskaffat 
på ett ansvarsfullt sätt.[17] 

Mat 6 – Isolering 
En poäng erhålls om isoleringsindex är högre än 2. Detta görs genom att all 
isolering i byggnadselementen ytervägg, grundkonstruktion, yttertak och 
installationssystem får ett betyg enligt Green Guide, Se tabell 8, sid 20.  Detta 
betyg fungerar som en korrigering av det slutliga isoleringsindexet. 
Beräkningen för isoleringsindex görs antingen genom Isoleringsarea (m2) * 
tjocklek (m)/värmeledningsförmåga eller Total isoleringsvolym 
(m3)/värmeledningsförmåga(W/m,K). Se räkneexempel i Bilaga F.[17] 

Mat 7 – Robust konstruktion 
En poäng uppnås om områden runt byggnaden som trafikeras av fordon, 
vagnar och gående identifieras och lämpliga skyddsåtgärder specificeras som 
förhindrar skador på grund av trafik på sårbara delar av byggnaden.[17] 

Mat 8 – Utfasning av farliga ämnen 
En poäng uppnås om ett accepterat system (BASTA, Byggvarubedömningen 
eller Sunda Hus) för bedömning av byggvaror har använts för att fastställa att 
ämnen med utfasningsegenskaper enligt KEMI endast förekommer i mindre 
utsträckning. Byggnadsdelar som granskas är; Platsgjuten betong, Murverk, 
konstruktioner av prefabricerade delar, sektionskonstruktioner, skikt av 
termisk isolering, skikt av byggnadspapper, tätningsmassa, asfalt, folie, 
plastfolie, täckpapper, gips, målning, impregnering, laminat, 
komponentprodukter och konstruktion av olika massor.[17] 
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2.2.7 Avfall 
Wst 1 – Avfallshantering på byggarbetsplatsen 
En poäng uppnås om en plan för avfallshantering utarbetas och genomförs 
enligt checklista A15a, Se Bilaga G. Två poäng uppnås om första kriteriet är 
uppfyllt och mål är formulerade för att minska mängden avfall som genereras 
på byggarbetsplatsen. Dessutom ska minst tre viktiga avfallskategorier enligt 
A15b, se Bilaga H, ha reduceringspotential vid projekteringsskedet. Dessa 
kategorier ska följas upp under byggskedet. Tre poäng uppnås om minst fyra 
viktiga avfallskategorier i checklista A15b, se Bilaga H, har 
reduceringspotential och en är identifierad i planeringsskedet att styras bort 
från deponi.[18] 

För att uppfylla kriterierna för exemplarisk nivå och uppnå en 
innovationspoäng ska alla tre poängen i tidigare kriterier uppnåtts. Alla 
viktiga avfallskategorier som styrs bort från deponi är identifierade i ’’planen 
för avfallshantering’’ och minst fem av de viktiga avfallskategorierna enligt 
checklista A15b, se Bilaga H, har reduceringspotential som ska följas upp 
under byggskedet.[18] 

Wst 2 – Återvunnet fyllnadsmaterial 
En poäng uppnås när specificerad mängd återvunnet och sekundärt 
fyllnadsmaterial är större än 25 % (vikt eller volym) av total mängd 
högkvalitativt fyllnadsmaterial som används för byggnaden. Sådant fyllnads 
material ska vara hämtat från platsen eller hämtat från en plats för bearbetning 
lika med eller kortare än till den plats där råmaterial kunde hämtats. 
Sekundärt fyllnadsmaterial kontrolleras innan användning att 
föroreningshalten inte överskrider aktuella gränsvärden.[18] 

Wst 3 – Utrymme för återvinningsbart avfall 
En poäng uppnås om utrymme reserveras för återvinningsbara material som 
genereras under byggnadens drift, dessa ska vara tydligt märkt för 
återvinning, placerats lätt åtkomligt för byggnadens brukare och placeras så att 
det bli lättillgängligt för fordon för att underlätta hämtning av avfall. För 
kontor ska dessutom de återvinningsbara utrymmena vara minst 2 m2 per 1000 
m2 nettoarea för byggnader under 5000 m2, minimum 10 m2för byggnader över 
eller lika med 5000 m2 och ett tillägg på 2 m2 per 1000 m2 om storkök ingår 
(minst 10 m2 tillägg för byggnader över eller lika med 5000 m2 om storkök 
ingår).[18] 

Wst 5 – Kompostering och rötning 
En poäng uppnås om det antingen finns utrustning för kompostering från 
brukarens dagliga matanfall, det finns tillräckligt med utrymme för förvaring 
och kompostering av organsikt material och det finns minst ett vattenuttag för 
rengöring av och omkring utrustning. Alternativt att det finns reserverat ett 
särskilt utrymme för förvaring av komposterbart avfall som hämtas till en 
anläggning för biologisk behandling (kompostering och rötning) och det finns 
minst ett vattenuttag för rengöring av och omkring utrustningen.[18] 
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Wst 6 – Ytskikt på golv 
Om hyresgästen inte är känd, uppnås en poäng om mattor och golvytskikt 
endast finns i visningsutrymmen. Om byggnaden är uppförd åt en viss 
brukare ska denne själv ha valt eller godkänt de specificerade 
golvytskikten.[18] 

2.2.8 Mark och ekologi 
LE 1 – Återanvändning av mark 
En poäng uppnås om minst 75 % av det förslagna projektets avtryck är på 
tidigare bebyggd mark och har använts för industri, handel eller bostäder 
under de senaste 50 åren.[19]  

LE 2 – Förorenad mark 
En poäng uppnås om risken för föroreningar på tomten har identifierats med 
hjälp av checklista A16a, se Bilaga I, och den mest krävande av ’’nationellt 
erkända strategier för återtagning’’ och ’’en specialist på förorenad mark har 
genomfört tomtundersökningar, riskvärdering och bedömning med avseende 
på föroreningar, dessa omfattar minst kraven i checklista A16b’’, se Bilaga J. 
Om tomtundersökning, riskvärdering och bedömning visar att marken har 
betydande förorening ska detta åtgärdas av byggherre eller entreprenör.[19]  

LE 3 – Platsens ekologiska värde 
En poäng uppnås om marken definieras som ’’mark med lågt ekologiskt värde 
enligt checklista A4, se Bilaga K. Eller en sakkunnig ekolog har identifierat 
marken som ’’lågt ekologiskt värde’’ i en ekologibedömningsrapport. Alla 
befintliga element av ekologiskt värde ska skyddas vid byggområdet under 
röjning, förberedelse och byggaktivitet.[19] 

LE 4 – Påverkan på ekologiska värden 
En poäng uppnås om en sakkunnig ekolog har anlitats för att utarbeta en 
rapport om förbättringar och skydd av ekologin på tomten och de allmänna 
rekommendationerna från ekologirapporten beträffande tomtens skydd och 
förbättring av ekologin har, eller kommer att genomföras. Två, tre och fyra 
poäng uppnås om de första kriterierna är uppfyllda och rekommendationerna 
i ekologirapporten avseende skydd och förbättring av tomtens ekologiska 
värde har genomförts. Sakkunnig ekolog beräknar sedan tomtens ekologiska 
förbättring genom att jämföra mångfallden (antal och area) av växtarter på 
tomten före och efter byggskedet.[19] Förbättringen anges som x i tabell 10. 

Antal erhållna BREEAM-
SE poäng 

Ändring av tomtens 
ekologiska värde, x 

2 -9 ≤ x < 0 
3 0 ≤ x < 3 
4 3 ≤ x < 6 
5 x ≥ 6 

Tabell 10: Erhållna BREEAM-SE poäng utifrån  
förbättring av tomtens ekologiska värde.[19] 
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LE 6 – Långsiktig påverkan på biologiskt mångfald 
En poäng uppnås om det finns förpliktelser att uppfylla de obligatoriska 
kriterierna nedan och minst två av tilläggskriterierna, se Bilaga L för 
tilläggskriterier. Två poäng erhålls om det finns förpliktelser att uppfylla de 
obligatoriska kriterierna nedan och minst fyra av tilläggskriterierna, se Bilaga 
L [19] 

Obligatoriska kriterier 

En sakkunnig ekolog har engagerats innan aktiviteterna på tomten 
påbörjas[19] 

Sakkunnig ekolog bekräftar att all relevant EU-lagstiftning och nationell 
lagstigning vad gäller skydd och förbättring av ekologi följs under 
projekterings- och byggprocessen.[19] 

En förvaltningsplan, anpassad för tomten utarbetas för landskap och livsmiljö 
som ska täcka minst de fem första åren efter projektets slutförande.[19] 

2.2.9 Föroreningar 
Pol 1 – Köldmediers klimatpåverkan, installationssytem 
En poäng uppnås om byggnaden saknar köldmedier eller om köldmediers 
ODP = 0 och GWP < 5 i installationssytem.[20] 

Pol 2 – Förebyggande av köldmedieläckage 
Två poäng uppnås om byggnaden saknar köldmedium. Om byggnaden 
använder köldmedium ska dessa system förvaras i delvis lufttät byggnad eller 
mekaniskt ventilerade rum och läckagedetektering är installerat för systemets 
högriskdelar. Eller ett automatiskt permanent system för läckagedetektering är 
specificerat och baseras inte på principen att upptäcka eller mäta 
koncentrationen av köldmedier i luften.[20] 

Om system för återvinning av köldmedium används ska det vara automatisk 
nedstängning, och nedpumpning av köldmediet sker när höga koncentrationer 
upptäcks. Automatisk nedpumpning till antingen separat lagringstank eller till 
värmeväxlaren och larmgränsen för automatisk nedpumpning är inställd på 
maximalt 2000 ppm(0,2 %), men lägre nivåer ska kunna ställas in.[20] 

Pol 4 – NOx-utsläpp från värmekällor 
Poäng uppnås beroende på tillverkarens uppgifter som visar den värmekälla 
som installeras och som tillgodoser byggnadens uppvärmningsbehov 
genererar högst torra NOx-utsläpp vid 0 % O2 enligt tabell 11, se nedan.[20] 
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Nominell värmetillförsel < 70 
kW 

Nominell värmetillförsel > 70 
kW 

 
BREEAM-
SE poäng Torr NOx-

nivå 
(mg/kwh) 

Värmepannans 
klass (EN 
297:1994) 

Torr NOx-
nivå 

(mg/kwh) 

Värmepannans 
klass (EN 
676:2003) 

1 100 4 120 2 
2 70 5 80 3 
3 40 - 50 - 

Tabell 11: BREEAM-SE poäng beroende på värmepannans klass och torra NOx-
nivåer.[20] 

Pol 5 – Översvämningsrisk 
En poäng nås om utbyggnad sker i ett område med medelhög eller hög 
översvämningsrisk. Två poäng nås om utbyggnad sker i område med låg 
översvämningsrisk. [20] 

Ytterligare en poäng erhålls om dämpande åtgärder har specificerats för att 
säkerställa maximal avrinning från tomt till vattendrag, den antagna 
tilläggsvolymen av regnvattenutsläpp som följd av projektet, för en 1 på 100 
års händelse, har reducerats helt av infiltration eller om detta vatten används 
till exempelvis spolning av WC. Åtgärderna ska även vara dimensionerade 
utifrån dynamiska vågteorier enligt EN 752:2008 och EN 12056-3:2000, 
Kapaciteten hos åtgärderna ska inkludera hänsyn till klimatförändringar och 
eventuella återstående regnvattenvolymer som inte kan hindras från att 
släppas ut ska motiveras.[20] 

Pol 6 – Minimera föroreningar i vattendrag 
En poäng uppnås om avrinning från område med relativt låg föroreningsrisk 
använder sig av ett hållbart urbant dränerginssystem för ytvatten som 
dagvattendammar, infiltrationssystem och permeabla ytor. Där avrinning sker 
från område med hög föroreningsrisk med utsläpp av exempelvis olja och 
bensin ska olje- och bensinavskiljare installeras. Bekräftelse från offentligt 
organ att de planerade lösningarna godkänts och en övergripande och 
uppdaterad plan för ytvattenhantering på tomten ska finnas tillgänglig för 
brukarna och ägarna.[20] 

Pol 7 – Begränsning av ljusföroreningar nattetid 
En poäng uppnås om strategin för utomhusbelysningen ligger inom gränserna 
för ljustekniska parametrar som finns beskrivet i avsnitt 2.7 i CIE 150-2003 och 
tabell 2 i CIE 126-1997. För ljusreklam där det är specificerat ska 
belysningsstyrkan uppfylla kriterierna i tabell 12, se nedan, och maximal 
luminans (cd/m2) ska uppfylla kriterierna enligt tabell 13, se nedan. Dessutom 
ska belysning utomhus utom säkerhetsbelysning, nödbelysning och 
ljusreklam, släckas automatiskt mellan 23:00 och 07:00.[20] 
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Typ av 
belysning 

Belyst area Belysningsstyrkans 
jämnhet 

Utomhus Över 1,5 m2 10:1 
Utomhus Upp till 1,5 m2 6:1 
Inomhus Över och mellan 

ljuskällorna 
1.5:1 

Tabell 12: Kriterier för belysningsstyrkans jämnhet gällande ljusreklam[20] 

Belyst area 
(m2) 

Zon E1 Zon E2 Zon E3 Zon E4 

Upp till 10,00 100 600 800 1000 
Över 10,00 Ej relevant 300 600 600 
Tabell 13: Kriterier för maximal luminans (cd/m2), Zonerna förklaras i tabell 14.[20] 

Zon Omgivning Ljusmiljö Exempel 
E1 Naturlig Huvudsakligen mörkt Nationalparker eller 

skyddat område 
E2 Landsbygd Område med svar belysning Industri- eller 

bostadsområde på 
landsbygd 

E3 Förort Område med medelstark 
belysning 

Industri- eller 
bostadsområe i förort 

E4 Stad Område med stark belysning Stadskärna och 
handelsområde 

Tabell 14: Zonernas betydelse och vad de innebär.[20] 

Pol 8 – Bullerdämpning 
En poäng uppnås om det inte finns bullerkänsliga områden inom 800 meter 
från byggnaden. Om det finns eller kommer finnas bullerkänsliga områden 
inom 800 meter från byggnaden ska en bullerkonsekvensutredning utav en 
ljudsakkunnig göras enligt ISO 1996 och bullernivåer för bakgrundsbullernivå 
är uppmätta. Poängen uppnås om specifik bullernivå på tomten understiger +5 
dB utöver bakgrundsbullernivån dagtid (07:00-22:00) och +3 dB utöver 
bullerbakgrundsnivån nattetid (22:00-07:00). Om bullerkällorna från tomten 
överstiger dessa värden ska åtgärder genomföras för att uppfylla kriterierna 
för att en BREEAM-SE poäng ska uppnås.[20] 
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3 Metod 
Undersökningsmetoden som genomfördes var i huvudsak intervjuer med 
personer som till vardags har en relevant arbetsroll för att ha möjlighet att 
bedöma värdeökningen för de olika indikatorerna som krävs för en BREEAM-
SE certifiering för en kontorsbyggnad. Deltagarna vid intervjuerna var en VD, 
en projektchef och en BREEAM-assessor. En marknadsområdeschef deltog 
också i en intervju som berörde själva miljöcertifieringens värdeökning.  

3.1 Förstudie och förarbete 
För att kunna genomföra intervjun och ställa relevanta frågor behövdes en 
förstudie kring hur BREEAM-SE manualen är uppbyggd, hur den fungerar och 
vad som ingår för att en byggnad ska kunna bli certifierad. Frågeställningen 
gjordes genom att ställa frågor där innehållet speglade sig för kriterierna för de 
olika poängen inom varje indikator. För att frågorna skulle bli så objektivt 
ställda som möjligt inleddes de oftast med; ’’Vilket värde skapas när…, eller 
’’skapas det något värde när… ‘’.  Genom att ställa frågorna på detta sätt fick 
de intervjuade personerna möjlighet att utveckla sina svar och förklara vad 
kriterierna skapade för värde och varför kriterierna skapade eller inte skapade 
något värde. 

Nackdelen med denna typ av frågeställning utifrån BREEAM-SE manualen är 
att indikatorerna kan bli dragna ut sitt sammanhang, det vill säga att vissa 
indikatorer ställda var för sig inte skapar ett värde men där samma indikator 
tillsammans med andra indikatorer kan bidra till ett ökat värde. Dessa 
enskilda indikatorer var tvungna att lokaliseras och frågeställningen för dessa 
fick ändras vilket kunde göra att frågorna kan bli ledande och därför påverka 
resultatet, om frågorna inte var ställda på rätt sätt. Dessa frågor beskrevs först 
för de intervjuade personerna för att sedan bli tillfrågade de frågor som ansågs 
av författaren vara dragna ur sitt sammanhang. 

3.2 Intervju 
Genom att använda intervjuer som undersökningsmetod gavs de intervjuade 
personerna möjlighet att utveckla sina svar och förklara varför det sker en 
värdeökning eller ej. Detta medför att undersökningsmetoden blir kvalitativ 
istället för kvantitativ. I denna undersökning föredrogs en kvalitativ 
undersökningsmetod då detta ger en förklaring på varför värdet ökar och 
svaren tar hänsyn till att vissa indikatorer är utdragna ur sitt sammanhang. 
Det blir även lättare för läsaren att förstå vad författaren har grundat sin 
bedömning på vilka poäng som ska uppnås för högsta värdeökningen vid en 
BREEAM-SE certifiering. Genom en kvalitativ undersökningsmetod blir även 
resultatet av studien mer riktig utifrån de intervjuade personernas 
uppfattningar. 

Då BREEAM-SE manualen innefattar många indikatorer som ska genomföras 
sammanställdes ca 40 frågor, Av denna anledning ignorerades en kvantitativ 
undersökning då tiden var begränsad. En fullt kvantitativ undersökning hade 
heller inte gett ett bra resultat utifrån studiens frågeställning utan hade enbart 
innefattat om deltagarna ansåg att de olika indikatorerna skapade något värde 
och inte vad indikatorerna skapade för något värde. En kvantitativ metod som 
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en frågeställning där ett större antal lämpliga personer hade fått delta och 
svara på frågorna om det skapas något värde eller ej, hade gjort 
poängbedömningen lättare och objektiv, men hänsyn hade inte tagits till 
indikatorer som dras ur sitt sammanhang och vad som bidrar till 
värdeökningen vilket i sin tur hade bidragit till ett oriktigt resultat i vissa delar 
av rapporten. 

För att resultatet för studien skulle bli så riktigt som möjligt krävdes det att 
personer med mycket kunskap och lång erfarenhet inom området intervjuades. 
Då tiden för studien var begränsad var detta desto viktigare eftersom ett 
begränsat antal personer skulle hinna intervjuas och personerna skulle 
utveckla sina svar och veta vad som bidrar till en värdeökning och varför. Det 
innebar att författaren fick göra en bedömning över vilka personer som ansågs 
lämpliga till att göra en bedömning av vad som skapar en värdeökning för 
fastighetsägaren. För att resultatet av studien skulle bli så korrekt som möjligt 
ansåg författaren att individer med olika arbetsroller skulle intervjuas och 
därmed ha olika uppfattningar om samma frågor och därmed bidra till en mer 
korrekt slutsats för studien. 

3.3 Presentation av de intervjuade personerna 
Torbjörn Larson, BREEAM-SE Assessor, WSP  
Torbjörn är Civilingenjör med inriktning väg och vatten och arbetar idag som 
gruppchef för Byggd Miljö i Malmö där han aktivt arbetar med 
miljöcertifieringssystem och byggnadsrelaterade miljöutredningar. 

Han har ca 17 års erfarenhet som miljö- och inomhusmiljökonsult där arbetet 
bland annat har innefattat Miljöklassning av byggnader, 
Inomhusmiljöutredningar, Technical Enviromental Due Diligence, 
Skadeutredningar, Förorenade byggnader, Miljöinveteringar, Fuktmätningar, 
täthetsprovningar, Fuktdimensionering och Undervisning.  

Han har varit BREEAM assessor för bland annat Pilotprojektet Max IV i Lund 
som är Sveriges första projekt att ansöka om BREEAM-SE, Glasvasen 
(Jernhusen), Första huset i kvarteret Masthusen 11(Diligentia) och Emporia 
shoppingscenter (Steen & Ström), alla belägna i Malmö. 

Han är idag även ordförande i SGBCs tekniska råd för BREEAM-SE, Föreläsare 
för SGBCs utbildning av AP för BREEAM-SE och föreläsare i kursen 
’’Miljöklassning i praktiken’’ för Svensk Energiutbildning.[21] 

Ulrika Hallengren, VD, Fastighets AB ML4¤ 
Ulrika är idag VD för bolaget Fastighets AB ML4, som sedan 2010 arbetat med 
att uppföra projektet MAX IV i Lund. Max IV är ett av Sveriges största 
infrastruktursatsningar inom forskning och fastighetsinvesteringen har en 
budget på cirka 2 miljarder kronor. 

Tidigare har Ulrika arbetat som konstruktör, byggledare, projektledare och 
fastighetsutvecklare. Hon har varit verksam i sammhällsbyggnadsbranschen i 
cirka 20 år, de flesta åren anställd på Thyréns. Under största delen av tiden har 
hennes arbetsroll även varit kombinerad med ett ledarskapsansvar där hon 
under cirka 5 år ansvarade för en grupp med både projektledare och 
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miljökonsulter där hon kom i kontakt med de områdena miljökonsulterna 
arbetade med. Hon har även som projektledare varit engagerad i flertal projekt 
där miljö- och energifrågor tagits på allvar. 

Ulrika kom i kontakt med BREEAM främst genom MAX IV projektet där de 
valt och blivit utvalda att vara ett av pilotprojekten för utvecklingen av 
BREEAM-SE. 

Anders Jarl, VD, Wihlborgs Fastigheter AB 
Anders är utbildad civilingenjör med inriktning väg och vatten och arbetar 
idag som VD för börsnoterade fastighetsbolaget Wihlborgs Fastigheter AB. 
Han tillträdde som VD år 2005 och bolaget har från det året ökat sitt 
fastighetsbestånds värde från 7 miljarder kronor till idag 22,5 miljarder kronor. 
Under dessa år har Wihlborgs Fastigheter AB byggt nya kontor för 
sammanlagt 5,8 miljarder kronor. Fastighetsbolaget har anställda specialister 
inom miljöfrågorna men som VD har Anders varit ytterst ansvarig för allt som 
gjorts. 

Tidigare arbeta Anders som konstruktör och sedan i byggproduktionen på 
Skanska. Sedan 1988 har han arbetat med fastigheter och Fastighetsutveckling 
som beställare. 

Idag sitter Anders även i styrelsen för SGBC sedan två år tillbaka och han är 
styrelseordförande i bolaget Fastighets AB ML4, som bygger 
forskningsanläggningen MaxLab 4 i Lund som är det första projektet som 
BREEAM-SE certifieras.[25] 

3.4 Information från internet 
Fakta om riktiga tal som kostnader och mängder har sökts via internet från 
vad författaren anser som pålitliga källor. Pålitliga källor anses som nationella 
eller internationella organisationer som är inriktade på bygg-och/eller 
fastighetsbranschen. Där det inte funnits några organsationer som berör frågan 
som sökts, så har olika företags information inom branschen granskats och det 
fakta som stämmer överens med varandra mellan olika företag har valts. 
Fördelen med denna metod är att det går att få ett direkt svar på en 
detaljinriktad fråga som exempelvis pris och statistik. En negativ aspekt är den 
subjektiva bedömningen av vilka källor som är pålitliga.  

3.5 Rapporter och undersökningar 
Tidigare gjorda rapporter har granskats och information hämtats som var 
relevant till denna rapport. De rapporter där information hämtades från 
bedömdes av författaren att vara trovärdiga genom att rapporten var skriven 
från en nationellt eller internationellt känd organisation, eller att rapporten 
skrivits från svenska välkända universitet och där institutionen varit inriktad 
på det området informationen avser i denna rapport. Det var viktigt för 
författaren att rapporten var publicerad så sent som möjligt för att statistik och 
siffror skulle vara så riktiga som möjligt för denna rapport. 
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3.6 Bedömning av målpoäng 
Under varje indikator kan olika många poäng uppnås beroende på vilka 
kriterier som uppfylls. Bedömningen av vilka kriterier som uppfylls gjordes 
efter vad de intervjuade personerna ansåg skapa ett ekonomiskt värde. För att 
få svar på vilka kriterier som skulle uppnås för ett ökat ekonomiskt värde 
ställdes frågorna till de intervjuade personerna så att kriterierna besvarades, 
Det vill säga att frågorna var utformade på så sätt att kriterierna ingick i 
frågorna antingen som en del av frågan eller som följdfråga. Utifrån vilka 
kriterier som ska uppfyllas utifrån de intervjuade personernas åsikt för ökat 
ekonomiskt värde, jämfördes de med BREAAM-SEs kriterier och vilka poäng 
som tilldelas om dessa BREEAM-SE kriterier uppfylls. Därefter sattes 
målpoängen för ett ökat ekonomiskt värde.  
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4 Resultat 
Resultatet visar vad de intervjuade personerna ansåg om värdeförändringen 
kring de olika indikatorerna och vad de ansåg vara viktigt respektive mindre 
viktigt. 

4.1 Områden och dess indikatorer 

4.1.1 Ledning och styrning 
Man 1 - Idrifttagning av byggnad 
En smidig idrifttagning av en byggnad ger en värdeökning i form av minskade 
kostnader vid idrifttagningen, då det krävs att planera hur idrifttagningen ska 
gå till så kan fastighetsägaren undvika eventuella missar som genom planering 
kan säkerställas under entreprenaden istället för efter. Kostnaderna för att 
reparera ett misstag är betydligt högre än kostnaderna för att planera och 
genomföra. En planerad idrifttagning skapar även en värdeökning i form av 
lägre driftkostnader då fastighetsägaren även kan säkerställa en billigare drift 
framöver.[22] 

De direkta kostnaderna för planeringen av idrifttagningen är högre än om 
valet skulle gjorts att inte planera idrifttagningen. Dock anses det som att 
denna kostnad är relativt låg jämfört med kostnaderna för de åtgärder som 
annars hade varit nödvändigt att genomföras och därför är det värt att lägga 
energi och pengar på planeringen av idrifttagning.[24] 

Man 2 - Entreprenörens riktlinjer för miljö och socialt ansvar 
Genom att hålla god ordning på arbetsplatsen anses det att de direkta 
kostnaderna för produktionen av byggnaden minskas.[24] Det anses även att 
om fastighetsägaren inte har några hyresgäster än, så är god ordning på 
byggarbetsplatsen väldigt viktigt för att locka eventuella hyresgäster genom 
studiebesök. Denna indikator påverkar dock inte en redan färdig hyresgäst då 
de oftast enbart kommer att vara påverkade av den färdigställda byggnaden 
och därför inte blir berörda av produktionen för fastigheten.[22] 

Man 3 - Byggarbetsplatsens påverkan 
Som enskild punkt anses inte byggarbetsplatsens miljöarbete avseende 
resursanvändning, energianvändning och föroreningar skapa något större 
ekonomiskt fastighetsvärde. Däremot så är denna indikator en del av helheten 
för att hålla god ordning på byggarbetsplatsen och det i sig sänker de direkta 
kostnaderna för fastighetsägaren vad gäller produktionskostnaderna.[24] 
Genom att upprätta en miljöplan och sedan följa miljöplanen under byggtiden 
så håller produktionen ner kostnaderna då inga överraskande moment under 
byggtiden uppstår för att till exempel kommunen kräver en oanmäld kontroll 
av byggarbetsplatsen CO2-utsläpp.[26] 
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Man 4 – Brukarvägledning 
En brukarvägledning för icke teknikkunniga brukare uppskattas av 
hyresgästen, eventuella problem som kan uppstå vid användarfel minskas och 
frågan om vem som är skyldig ersättning kan tolkas lättare när dokument kan 
stärka hur produkterna ska brukas. Att utarbeta en byggvarudeklaration där 
minst 70 % av byggnadens produkter ska biläggas i drift- och 
skötselinstruktionerna skapar inget ökat värde för varken hyresgäst eller 
fastighetsägare då kostnad för personal som ska utföra denna dokumentation 
är högre än den ökade intäkten eller minskade drift- och underhållskostnaden 
som denna dokumentation bidrar med. [26] 

Man 12 - Analys av livcykelkostnader 
Med en livcykelkostnadsanalys får fastighetsägaren ett beslutsunderlag som 
fler kan ta del av. Med hjälp av Livscykelkostnadsanalysen kan 
fastighetsägaren visa hyresgästen att genom vissa åtgärder så är det värt att 
betala en högre hyra då hyresgästen får lägre driftskostnader totalt sett.[24]Att 
sedan implementera livscykelkostnadsanalysen i handlingar, utformning och i 
färdig byggnad kräver speciella åtgärder som projekteringsgrupper generellt 
sett inte är vana att arbeta med då det ska skrivas en rapport om 
livcykelkostnaderna för byggnaden. [22] Själva rapporten ger ingen effekt på 
värdeökningen men en livscykelkostnadsanalys kan visa hyresgästen att det är 
värt att betala en högre hyra.   

Man 14 - Ackrediterad Professionell (AP) för BREEAM-SE 
En BREEAM-AP har erfarenhet av en BREEAM inriktad projektering. Detta 
gör att projekteringen för att uppnå de prestandamål som satts tidigare blir 
smidigare vilket gör att det blir billigare än om man inte skulle haft en erfaren 
AP. Genom att använda sig av en AP kan rätt beslut fattas i ett tidigt skede 
vilket leder till färre fördyrande omprojekteringar. Därför anses kostnaden för 
att använda en AP vara väldigt låg jämfört med kostnaderna fastighetsägaren 
sparar på annars eventuell omprojektering.[22] Det anses även att 
projekteringsarbetet underlättas när en erfaren person används. Är det så att 
personen har stor erfarenhet inom rätt område behöver det inte vara ett måste 
att personen är ackrediterad professionell för att projekteringen ska vara 
smidig och att det ska fattas rätt beslut i ett tidigt skede.[24]  

Man 15 – Fuktsäkerhet 
Fuktsäkerheten är viktig då kostnaden för reparationen av fuktskador kan bli 
väldigt höga. Att anlita en diplomerad fuktsakkunnig kan vara nödvändigt vid 
annorlunda projekt.[26] 

4.1.2 Hälsa innemiljö 
Hea 1-Hea 6 - Dagsljus, utblick, bländningskontroll, belysning med 
högfrekvensdon, ljusnivåer och belysningszoner 
Ljusförhållandena är viktiga för hyresgästen och med hjälp av BREEAM-SE 
tvingas projekteringsgruppen att lyfta dessa frågor i ett tidigt skede. Genom att 
projektera dessa delar tidigt kan projektgruppen anpassa ljusförhållandena i 
byggnaden så dessa passar hyresgästen.[22]Vissa av kraven i BREEAM-SE 
angående dessa indikatorer anses dock vara lite för generaliserade för en viss 
typ av kontor.[24] 
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Hea 7 - Möjlighet till naturlig ventilation 
Möjligheten att hyresgästen ska kunna öppna fönster och vädra och därmed ha 
möjligheten till naturlig ventilation kan vara ett sätt att göra användaren mer 
nöjd med sin miljö. Människan vill känna att den innehar kontroll även om det 
innebär små saker som exempelvis kunna bestämma om fönstret ska vara 
öppet eller stängt.[22][24]  

Hea 8 - Luftkvalitet inomhus 
En bra luftkvalitet inomhus förväntas av hyresgästen. Om luftkvaliteten skulle 
testas efter några år och det visar sig att den är dålig så kan kostnaderna för att 
byta ut ventilationen bli väldigt höga. Det kostar inte mer att projektera för 
luftkvaliteten om det görs i ett tidigt skede.[22] Möjligen kan speciella 
luftinsug och utsläpp ha en lite högre direktkostnad men då säkerställer 
fastighetsägaren att luftkvaliteten i byggnaden håller en bra nivå.[22]Det är 
krav att projektera för luftkvaliteten men högre krav på luftkvaliteten kan 
bidra till högre driftkostnader.[24]  

Hea 9 - Flyktiga organiska föreningar, VOC 
När kriterierna som ställs i EN ISO 11890-2:2006 gällande färger och lackers 
halter av flyktiga föreningar inte uppfylls, blir hyresgästen missnöjd. Genom 
att använda färger och lacker i våtrumsutrymmen som inte är resistenta för 
svamp och alger, finns risken att en renovering behövs göras vilket är en 
onödig kostnad som hade undvikts om färgerna kontrollerades under 
projekteringen. Detsamma gäller för de andra produktkategorierna då material 
med icke relevanta halter av flyktiga organiska föreningar kan bidra till en 
missnöjd hyresgäst och eventuella reparationsåtgärder bidrar till kostnader 
som kunnat undvikas om kontroll gjorts under projekteringen.[26] 

Hea 10 - Termisk komfort 
Den termiska komforten ingår i målet att bygga en så bra byggnad som möjligt 
för den framtida brukaren. Med hjälp av en certifiering där denna punkt ingår 
så säkerställer fastighetsägaren att hyresgästen har god termisk komfort när de 
tillträder.[22]Hyresgästen förväntar sig en god termisk komfort men testerna 
som ingår i denna indikator riktar sig mer åt fastighetsägaren för att säkerställa 
att den producerade byggnaden uppfyller en god termisk komfort.[24] 

Hea 11 - Termisk zonindelning och brukarkontroll 
Hyresgästerna blir nöjdare om det finns reglage som individerna kan använda. 
Nöjda hyresgäster ger en värdeökning då de blir lättare att arbeta med dem 
som fastighetsägare.[24] Hyresgästen ställer inga krav på att detta ska 
genomföras men samtidigt förväntar sig hyresgästen att termiken bör vara 
möjlig att påverka med hjälp av enkla medel.[26] 

Hea 12 – Legionella 
Vattensystem i byggnaden ska utformas enligt ’’Branschregler, säker 
vatteninstallation’’ och enligt BBR. Detta måste därför göras eftersom det är 
regler som gäller för byggbranschen.[5] 
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Hea 13 – Ljudmiljö 
Hyresgästen ställer krav på vilken ljudklass de vill ha i de olika 
kontorsutrymmena. Ett bra ljudklimat för hyresgästen är viktigt och beroende 
på vem hyresgästen är har de olika mycket kunskap om vilken ljudklass som 
krävs för att få en behaglig ljudkomfort i de olika kontorsutrymmena.[26] 
Kostnaden för att uppnå en högre ljudklass är inte mycket högre och 
hyresgästen kan bli mer nöjd om en högre ljudklass uppnås i vissa delar av 
byggnaden.[24] 

Hea 15 – Radon 
BBR ställer krav på att radonhalten måste vara under 200 bq/m3 och dessa 
krav kommer förmodligen att skärpas med åren. Kostnaderna för att täta mot 
radonhalten är inte så hög om byggnadens platta ändå består av betong vilket 
det oftast gör i kontorslokaler. Därför kan det vara bättre som fastighetsägare 
att göra en investering mot radonhalten, så det inte behövs göras justeringar 
som kostar mer att genomföra vid färdig byggnad om kraven från BBR 
höjs.[24] Det skapar dock inget värde för hyresgästen att radonhalten är lägre 
än BBRs krav.[26] 

4.1.3 Energi 
Ene 1 – Energianvändning 
När energikostnaderna sänks höjs värdet på fastigheten eftersom 
driftkostnaderna sänks. Genom att sänka den levererade energin till 
fastigheten sänker man energikostnaderna men tvunget vis inte 
energiförbrukningen.[26][24]  

Ene 2 - Separat mätning av system med betydande energianvändning 
Med hjälp av undermätarna kan fastighetsägaren följa upp 
energianvändningen i byggnaden. De kan med hjälp av detta lokalisera om det 
finns någon ``energibov´´ och utifrån det bestämma om det är värt att göra 
åtgärder för denna. Undermätare är inte speciellt kostsamma och kan därför 
vara värt investeringen från fastighetsägaren då eventuella ``energibovar´´ kan 
lokaliseras.[26] 

Ene 3 - Separat mätning av hyresgäster eller betydande energianvändare  
Energikostnaderna kan sänkas när hyresgästen är medveten om hur mycket 
energi som går åt vid olika moment. Med hjälp av mätare kan brukaren 
lokalisera sina stora energiförbrukare och på så sätt reducera verksamhetens 
energiförbrukning.[24] När det finns fler hyresgäster i samma byggnad så 
föredrar fastighetsägaren att installera ett sådant mätsystem så hyresgästen får 
betala rätt summa för energianvändningen.[26]  
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Ene 4 – Utomhusbelysning 
En trevligt belyst utemiljö skapar ett behagligare område och kan locka till sig 
hyresgäster.[22] Utomhusbelysningen är enbart tänd då det är mörkt så i de 
södra delarna av Sverige påverkar inte utomhusbelysningen hyresgästerna 
något. I de Norra delarna av Sverige kan det vara mörkt när personalen 
anländer och lämnar kontorslokalen och blir då påverkade av belysningen. 
Men det handlar snarare om vad det är för belysning och inte vilken effekt 
belysningen använder sig av.[27] 

Ene 5 - Energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp 
Genom att göra en förstudie om bästa LZC-energikällor för byggnaden kan 
energispecialisten komma fram till lösningar som sänker tillskottsenergin 
drastiskt. Detta medför lägre kostnader för energiförbrukningen.[27] Med 100 
% förnyelsebar energi kan hyresgästen vara villig att betala högre hyra just för 
att kontorslokalen inte har någon negativ påverkan på miljön avseende 
koldioxidutsläppen. 

Ene 6 - Klimatskalets energiprestanda och lufttäthet 
Lufttäta byggnader bidrar till lägre energianvändning för uppvärmning och 
kylning. Det medför att energikostnaderna blir lägre.[24] Att bygga lufttäta 
byggnader handlar mycket om tätning vilket inte är så kostsamt. 

Ene 8 – Hissar 
Hissar använder sig av höga effekter vid användning, och därför har de hög 
energianvändning. Men hissar har även en mycket låg driftstid då de enbart 
går i några sekunder i taget.[24] De stora hisstillverkarna utvecklar sina hissar 
att bli energisnålare då hissar som sagt har hög energiförbrukning vid 
användning. 

Ene 9 - Rulltrappor och rullband 
Genom att använda rulltrappor med sensorer som sätter rulltrappan i viloläge 
när den inte används bidrar till lägre energiförbrukning. 

Ene 10 – Inomhusbelysning 
Genom att följa de svenska normerna i ’’Ljus & Rum, 2012’’ underlättas 
projekteringen av genomtänkt belysning. Det krävs då ingen expert som ska 
göra en studie över bästa inomhusbelysningen för fastigheten och hyresgästen 
är inte missnöjd med belysningen om den följer direktiven i ’’Ljus & rum, 
2012’’. 

4.1.4 Transport 
Tra 1 – tillgång till kollektivtrafik 
Tillgången till kollektivtrafiken är något som är svårt att påverka. Det som 
istället går att påverka är var fastighetsägaren väljer att lokalisera sin 
kontorsbyggnad och finns det ont om yta att bygga parkeringsplatser så är 
kollektivtrafiken ett av alternativen hos hyresgästen.[22] När det väl finns god 
tillgång till kollektivtrafik så är det bättre ju närmre det är och ju oftare den går 
under högtrafikstiden. Ofta kan det vara så att desto tätare kollektivtrafiken 
går desto mindre parkeringsplatser finns det i närheten av kontoret och desto 
mer sällan kollektivtrafiken går desto längre ut från centrum befinner 
byggnaden sig och desto bättre parkeringsalternativ finns. 
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Tra 2 – Närhet till service- och tjänsteutbud 
Beroende på lokaliseringen av fastigheten finns det tillgång till olika mycket 
service- och tjänsteutbud. Om hyresgästen har alternativ för vad som kan 
väljas till lunch och om det går att uträtta privata ärenden i närheten av 
kontoret ökar trivseln för individen som brukar fastigheten. 

Tra 3 – Alternativa transportsätt 
De alternativa transportsätten är ett bra komplement när det inte finns 
tillräckligt utrymme för parkeringsplatser nära fastigheten. Känslan att komma 
hela vägen fram till fastigheten är i vissa fall starkare än känslan att komma 
snabbare till området av fastigheten men sedan behöva gå en längre 
sträcka.[24] Genom att erbjuda hyresgästen möjlighet till dusch och 
omklädningsrum uppmuntras hyresgästen att ta cykla, gå eller springa till 
kontoret. 

Tra 4 – Säkerhet för gående och cyklister 
Säkerheten för gående och cyklister är viktigt för hyresgästen under 
brukartiden. Det är oftast inget som hyresgästen kräver då de förväntar sig att 
detta ska fungera. Om det är så att säkerheten för gående och cyklister är låg 
måste åtgärder vidtas som kan kosta mycket pengar, alternativt att 
hyresgästen blir missnöjd och flyttar.[26] 

Tra 5 – Resplan 
Projekteringsgruppen kan utgå från kommunens resplan om denna finns. 
Även om det finns en sådan resplan måste denna kompletteras och projekt 
anpassas om poäng inom denna indikator ska uppnås.[22] Värdet kan öka för 
hyresgästen när fastighetsägaren kan peka på att kommunaltrafiken är väl 
utbyggd och fungerande i området. I de flesta fall räcker det för hyresgästen 
med en kartöversikt av området där det visas var hållplatser, cykelparkeringar, 
bilparkeringar och gång- och cykelbanor finns.[24] 

Tra-6 – Maximal bilparkeringskapacitet 
I tätbebyggda områden är parkeringsantalet ofta begränsat och då kan det vara 
svårt att få till tillräckligt med parkeringsplatser åt hyresgästen.[22] Finns 
möjligheten att bygga fler parkeringsplatser så höjs värdet för hyresgästen om 
detta görs eftersom många använder sig av bil som transportmedel.[24] 
Parkeringsytan som försvinner om poäng ska uppnås för denna indikator kan 
användas till ytor som kan utnyttjas av hyresgästen och går därmed att ta 
betalt för, vilket bidrar till ökade intäkter åt fastighetsägaren.[26] 

4.1.5 Vatten 
Wat 1 – Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen i kontor är normalt väldigt låg då vatten enbart används 
i hygiensyfte och som dricksvatten.[26] Kostnaden för vatten är väldigt låg då 
det i Malmö enligt VA Syd kostar 4,63kr/m3 för vatten och 4,91kr/m3 för 
spillvatten.[28] 
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Wat 2 – Vattenmätare 
Det tillkommer inga större kostnader att installera vattenmätare för 
nybyggnadsprojekt. Valet att installera vattenmätare görs inte av ekonomiska 
skäl utom att fastighetsägaren ska kunna ta betalt för vattenanvändningen.[22] 

Wat 3 – Detektering av stora vattenläckage 
Kostnaderna för att reparera fuktskador i byggnaden varierar väldigt mycket 
beroende på i vilket skede vattenläckaget upptäcks. Upptäcks det tidigt så kan 
skadorna repareras tidigt och kostnaderna behöver inte bli så höga. Upptäcks 
det sent kan kostnaderna bli väldigt höga.[22][24][26] Att installera system som 
kan detektera vattenläckage är väldigt billigt jämfört med vad det kan kosta att 
reparera fuktskador som kan uppstå vid vattenläckage.[24] 

Wat 4 – Avstängning av sanitär vattentillförsel 
Vattenläckage kan medföra fuktskador som kan kosta väldigt mycket. Skulle 
sanitära facilliteter börja läcka när kontoret står tomt kan skadorna bli stora. 
Priset på dessa avstängningssystem är lågt jämfört med vad det kan kosta att 
reparera fuktskadorna.[22][24][26] 

Wat 6 – Bevattningssystem 
Om planteringen är begränsad till arter som trivs i det lokala klimatet räcker 
den lokala nederbörden som bevattning.[27] Om annan växtlighet planteras 
ska dessa underhållas av antingen bevattningssystem eller trädgårdsmästare 
och då växtligheten behövs skötas med klippning, bevattning och 
omplantering osv, kan det bli dubbla kostnader att ha bevattningssystem och 
trädgårdsmästare beroende på hur ofta trädgårdsmästaren sköter 
växtligheten.[26] 

Wat 8 – Bärkraftig lokal hantering av spillvatten 
Vattenförbrukningen är väldigt låg i kontor och kostnaderna som sparas 
genom att återanvända spillvattnet för exempelvis WC och bevattning är 
väldigt låga eftersom vattenkostnaderna är låga.[24] Någon expert som utför 
en förstudie kostar mer än de besparingar som görs vid lägre 
vattenförbrukning.[22] 

4.1.6 Material 
Mat 1 – Materialval utifrån livscykelperspektiv 
Valet av material är en fråga som är på uppgång, fler hyresgäster blir 
medvetna om miljöfrågorna och just materialvalet är en fråga som är lätt att 
kommunicera med hyresgästen. Valet av material kan bidra till ett ökat värde 
då hyresgästen kan tänka sig betala mer för miljövänliga material.[22] När 
materialval görs med hänsyn till miljön ökar intresset från hyresgästen, fler blir 
intresserade och på så sätt kan marknadsvärdet höjas för fastigheten. Olika 
material kan även bidra till olika värmegenomsläpplighet och därför blir huset 
energisnålare.[22][26] 

Mat 2 – Hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus 
Hyresgästen bryr sig sällan om graden miljövänligt material i byggnaden. 
Däremot kan de bry sig om att material de kommer i kontakt med är 
miljövänliga material.[24] 
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Mat 3 – Återanvändning av fasader 
Om fasadmaterialet är återvunnet material påverkar inte det värdet för 
hyresgästen, men återvunnet material kan sänka materialkostnaden.[27] som 
föregående indikator så påverkar inte mängden återvunnet material 
hyresgästen om det inte har ställts speciella krav på detta.[24] 

Mat 4 - Återanvändning av byggnadsstomme 
Vid nybyggnadsprojekt är det minst sannolikt att byggnadsstomme kan 
återanvändas. BREEAM-SE skriver att; endast ombyggnader kommer antagligen 
att erhålla poäng för denna indikator.[17]sid.171] 

Mat 5 – Materialval utifrån ansvarsfull tillverkning och utvinning 
Precis som indikatorn ’’Mat 1 – Materialval utifrån livscykelperspektiv’’ så 
skapar det ett värde när vetskapen om att materialet är ansvarsfullt tillverkat 
och utvunnet. Vad gäller mängden material som är ansvarsfullt tillverkat och 
utvunnet antas det att det räcker att veta att materialet är ansvarsfullt 
framtaget mer än hur mycket av materialet som är ansvarsfullt 
framtaget.[22][24] Det är svårt att motivera att betala mer för material som är 
ansvarsfullt framtagen eftersom det är svårt att motivera för hyresgästen att 
betala mer för dessa typer av material.[26] Att jobba med denna indikator och 
arbeta fram bevis för att materialet är ansvarsfullt tillverkat och utvunnet 
kräver idag mycket arbete.[22] 

Mat 6 – Isolering 
Värdet påverkas inte för hyresgästen beroende på vilket isoleringsmaterial 
som används, dock kan det påverka värdet när valet av isoleringsmaterial har 
gjorts med hänsyn till miljöpåverkan i helhet för ”miljöprofilen” för 
fastigheten.[22][24] Isoleringsförmågan är viktigare än miljöpåverkan då 
isoleringsförmågan bidrar till lägre energiförbrukning.[22][26] 

Mat 7 – Robust konstruktion 
Genom att identifiera delar i byggnaden som är speciellt utsatta för eventuella 
skador både inom- och utomhus går det att sänka de eventuella 
reparationskostnaderna.[26] 

Mat 8 – Utfasning av farliga ämnen 
Värdet kan öka för hyresgästen när fastighetsägaren kan visa att det har 
arbetats aktivt med att undvika farliga material.[22]Hyresgästen anses 
förvänta sig att byggnaden inte innehåller farliga ämnen. Därför minskas 
värdet om farliga ämnen används.[26] 

4.1.7 Avfall 
Wst 1 – Avfallshantering på byggarbetsplatsen 
Avfallshanteringen under byggtiden är inget som påverkar hyresgästen. De 
påverkas inte av vad som händer under byggtiden utan de är enbart berörda 
av den färdiga byggnaden.[22][26] Genom att ha avfallshantering på 
byggarbetsplatsen anses engagemanget öka och därmed 
produktionskostnaderna minska.[24] 
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Wst 2 – Återvunnet fyllnadsmaterial 
Om möjligheten finns att använda återvunnet material till fyllnadsmaterial kan 
kostnaderna för fyllnadsmaterialet sjunka drastiskt. Om fastighetsägaren ska 
exploatera en större yta och möjligheten finns att krossa och återanvända 
material som befunnit sig på tomten, som exempelvis en byggnad som rivs, 
kan stora kostnader sparas för bortforsling, avfallshanteringskostnader, 
kostnad för jungfruligt material och transport till byggarbetsplatsen.[27] Om 
det inte sker någon rivning på den befintliga tomten går det att förhandla med 
andra rivningsprojekt att använda deras rivningsmaterial för en lägre kostnad. 
Detta kan dock vara komplicerat då rivningen på den andra byggarbetsplatsen 
ska pågå i takt med att nyproduktionen ska använda sig av fyllnadsmaterialet. 
Detta påverkar inte hyresgästen men produktionskostnaderna sänks.[26] 

Wst 3 – Utrymme för återvinningsbart avfall 
Utrymmen för återvinnbart avfall förväntas nästan idag ska finnas i anslutning 
till fastigheten.[22]Det är även krav från myndigheten att detta måste 
finnas.[26] Enligt BBR 3:422 måste avfallsutrymmen finnas i anslutning till en 
byggnad för att hantering av avfall ska kunna nyttjas av alla brukare.[29] 

Wst 5 – Kompostering och rötning 
Utrymme eller utrustning för kompostering bidrar inte till någon värdeökning 
för varken hyresgäst eller fastighetsägare. Det är inget som är svårt att 
installera i fastigheten och kostnaderna är låga.[26] 

Wst 6 – Ytskikt på golv 
Hyresgästen godkänner oftast bland annat valet av ytskikt på golvet. Detta 
skapar en liten värdeökning genom att hyresgästen är berättigad till att 
utforma lokalen de själva ska bruka.[26] Om framtida hyresgäst är okänd 
sparas det kostnader genom att inte golvbeklä alla utrymmen utan enbart 
visningsutrymmen. Det ger den framtida hyresgästen möjlighet att göra ett val 
för golvbeklädnaden. 

4.1.8 Mark och ekologi 
LE 1 – Återanvändning av mark 
Var fastigheten väljs att placeras beror på vilka tomter som kan exploateras och 
var hyresgästen vill vara belägen. Centralt placerade kontor kan ha en 
värdeökning för vissa hyresgäster medens andra hyresgäster föredrar att sitta 
utanför centrum. Mark som inte redan är exploaterad är billigare att uppföra 
byggnaden på än om tomten redan har ett hus som måste rivas.[26] 

LE 2 – Förorenad mark 
Lokaliseringen av den tänkta kontorsbyggnaden beror på vad hyresgästen 
eftersöker. Vill hyresgästen vara lokaliserad i ett visst område skapar det ett 
ökat värde för hyresgästen om de får etablera sig där. Skulle det vara så att 
marken är förorenad så måste marken saneras vilket kan kosta mycket. En 
tomt med förorenad mark ökar dock i värdet vid försäljning av tomten om 
marken saneras.[26] 
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LE 3 – Platsens ekologiska värde 
Platsens ekologiska värde innan byggnaden uppförs är inget som påverkar 
hyresgästen eller fastighetsägaren om det rör sig om ekologiska värden i 
normal nivå, dvs. att tomten inte innehåller några utrotningshotade arter med 
mera.[26] Kostnaden för att omhänderta dessa arter kan variera och får i vissa 
fall inte genomföras. 

LE 4 – Påverkan på ekologiska värden 
Värdet för hyresgästen anses inte påverkas när det ekologiska värdet har ökat 
på tomten där byggnaden är uppförd.[26] Däremot kan ett område med ökade 
ekologiska värden, dvs. att arter har tillförts till området, öka värdet för 
hyresgästen då området blir behagligare och “vackrare” och därmed en 
bekvämare arbetsmiljö för hyresgästen.[22] 

LE 6 – Långsiktig påverkan på biologiskt mångfald 
Hyresgästen är oftast inte intresserad av hur den biologiska mångfalden 
behandlats under byggtiden.[26] Den biologiska mångfalden hör ihop med 
den ekologiska mångfalden vad gäller ökat värde. Om området har ett högt 
biologiskt värde kan det området bli mer attraktivt för hyresgästen.[22] 

4.1.9 Föroreningar 
Pol 1 – Köldmediers klimatpåverkan, installationssystem 
Genom att använda naturliga köldmedium som ammoniak, kolväten, 
koldioxid, vatten eller luft klarar fastigheten kraven när restriktioner för 
användning av fluorkolväte, HFC som annars används i köldmedium.[37] 
Genom att installera naturliga värme- och kyl system som bergvärmepumpar, 
fjärrvärmepumpar, solenergi osv. så sjunker energikostnaderna. 

Pol 2 – Förebyggande köldmedieläckage 
Precis som föregående indikator sänks energikostnaderna genom att använda 
naturliga kyl- och värmesystem och eventuella åtstramningar av lagar och 
sanktioner gällande utsläpp av exempelvis fluorkolväte undviks. 

Pol 4 – NOx utsläpp från värmekällor 
Det skapas inget värde för hyresgästen när det används värmekällor med lägre 
NOx-utsläpp.[22] Om fastighetsägaren kan påvisa för hyresgästen att 
miljömärkt el används i fastigheten, dvs. där energitillverkningen står för låga 
NOx-utsläpp, kan värdet öka för hyresgästen då miljömedvetenheten hos 
hyresgästerna blir mer och mer påtaglig.[24] 

Pol 5 – Översvämningsrisk 
Kommunen avgör om fastigheten inte får uppföras i områden på grund av 
översvämningsrisk och fås det byggas i dessa områden så förutsätts det att 
byggnaden ska klara av eventuella översvämningar. Det skapas alltså inte ett 
värde om fastigheten ligger i område med låg sannolikhet för översvämning 
eller om huset ligger i en zon med hög sannolikhet för översvämning så länge 
byggnaden klarar av det.[24] 
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Pol 6 – Minimera föroreningar i vattendrag 
Att minska risken för utsläpp av tungmetaller, kemikalier och olja till naturliga 
vattendrag är inget som påverkar värdet hos hyresgästen. Kontorslokaler har 
inte något större utsläpp av tungmetaller, kemikalier och olja när väl 
byggnaden är i bruk och därför påverkar inte eventuella sanktionsavgifter 
värdet. [26] 

Pol 7 – Begränsning av ljusföroreningar nattetid 
Belysning nattetid sker inte i så stor utsträckning vid kontorslokaler. Det kan 
till sin höjd handla om företagsnamnen och någon reklam för företaget. 
Energikostnaderna för att driva moderna reklamskyltar är låg och vill 
hyresgästen använda sig av dessa skyltar står de oftast för all kostnad själv.[26] 

Pol 8 – Bullerdämpning 
Kontorslokaler har inte så hög bullernivå under driftstiden. Att ta hänsyn till 
andra byggnader och deras bullerkänslighetsnivå skapar inget värde för 
hyresgästen i den BREEAM-SE certifierade byggnaden.[26] 
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5 Diskussion 
De olika avsnitten i kapitlet inleds med vilka poäng som sätts som mål efter 
författarens bedömning av vad de intervjuade personerna ansåg bidra till ett 
ökat värde för fastighetsägaren. 

5.1 Områden och dess indikatorer 

5.1.1 Ledning och styrning 

Kod Indikator Tillgängliga 
poäng 

Mål 
poäng 

Man 1 Idrifttagning av byggnad 2 2 
Man 2 Entreprenörens riktlinjer och socialt 

ansvar 2 2 
Man 3 Byggarbetsplatsens påverkan 4 2 
Man 4 Brukarvägledning 2 1 
Man 12 Analys av livscykelkostnader, LCC 2 1 
Man 14 Ackrediterad professionell (AP) för 

BREEAM-SE 3 3 
Man 15 Fuktsäkerhet 2 1 
Tabell 15: BREEAM-SE indikatorer för området ledning och styrning och antal poäng 
som sätts som mål för ökat ekonomiskt värde på byggnaden. 

Man 1 - Idrifttagning av byggnad 
Målpoängen är 2 poäng då idrifttagningen sänker oväntade 
åtgärdeskostnader. Desto mer tid som läggs ner på att planera idrifttagningen 
desto mer kan fastighetsägaren undvika oväntade problem.  

Man 2 - Entreprenörens riktlinjer och ansvar 
Denna indikator ska uppnå 2 poäng. Om fastigheten inte har juridiskt 
bindande hyresgäster som ska flytta in efter färdigställande ska det vara 
ordning på byggarbetsplatsen då detta lockar hyresgäster. Om hyresgäster är 
klara så sänker ändå ordning på byggarbetsplatsen byggkostnaderna.  

Man 3 - Byggarbetsplatsens påverkan 
Genom att följa 5 av punkterna för denna indikator som anges i Bilaga B, så 
håller byggarbetsplatsen en god ordning och inga oväntade moment bör dyka 
upp. Detta gör att denna indikator ska uppnå 2 poäng. Sista poängen utgår då 
värdet inte förändras om 80 % av trävirket är ansvarsfullt inköpt, dvs. 
ansvarsfullt tillverkat och utvunnet.  

Man 4 – Brukarvägledning 
En brukarvägledning kan styrka vem som ansvarar för reparationskostnader 
vid felanvändning. Denna indikator krävs även för betyget VERY GOOD och 
nås detta betyg bör en brukarvägledning utarbetas eftersom betygsnivån ska 
uppnå VERY GOOD istället för GOOD. Eftersom dokumentationen av 70 % av 
byggnadens produkter inte skapar något värde när de biläggs i drift- och 
skötselinstruktionerna sätts därför bara 1 poäng som mål. 
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Man 12 - Analys av livcykelkostnader, LCC 
Målet är 1 poäng då en livscykelkostnadsanalys kan övertyga hyresgästen att 
högre hyror och lägre driftskostnader är ett bättre val. Kraven som ställs för 2 
poäng är att resultaten ska implementeras i handlingar, utformningar och i 
färdig byggnad. Dessa handlingar skapar inget värde och utesluts då. 

Man 14 - Ackrediterad Professionell (AP) för BREEAM-SE 
Idag finns det inte så många som har någon erfarenhet att projektera BREEAM 
certifierade hus. Därför anses det lämpligt att använda sig av en AP. Genom 
att släppa in en AP i projekteringen och låta denne vara fullt delaktig 
underlättas projekteringen och kostnader hålls nere då ingen omprojektering 
förväntas. Därför bör 2 poäng sättas som mål. Ytterligare 1 poäng tilldelas om 
prestandamålen är uppnådda och då får denna indikator totalt 3 poäng.  

Man 15 - Fuktsäkerhet 
När det gäller kontor är det sällan byggnaderna är annorlunda vad gäller 
fuktsäkerheten. Därför behövs det i flesta fall inte anlitas någon fuktsakkunnig 
när det gäller kontorslokaler. Däremot är det viktigt att fuktsäkerheten är hög 
då fuktskador kan kosta enormt mycket att reparera och därför bör åtminstone 
1 poäng sättas som mål för denna indikator. 

5.1.2 Hälsa och innemiljö 

Kod Indikator Tillgänglig
a poäng 

Mål 
poäng 

Hea 1 Dagsljus 1 1 
Hea 2 Utblick 1 1 
Hea 3 Bländningskontroll 1 1 
Hea 4 Belysning med högfrekvensdon 1 1 
Hea 5 Ljusnivåer inom- och utomhus 1 1 
Hea 6 Belysningszoner och brukarkontroll 1 1 
Hea 7 Möjlighet till naturlig ventilation 1 1 
Hea 8 Luftkvalitet inomhus 1 1 
Hea 9 Flyktiga organiska föreningar, VOC 1 1 
Hea 10 Termisk komfort 2 0 
Hea 11 Termisk zonindelning och brukarkontroll 1 1 
Hea 12 Legionella 1 1 
Hea 13 Ljudmiljö 2 1 
Hea 15 Radon 2 1 
Tabell 16: BREEAM-SE indikatorer för området Hälsa- och innemiljö och antal poäng 
som sätts som mål för ökat ekonomiskt värde på byggnaden. 

Många av de enskilda indikatorerna i hälsa och innemiljö området skapar 
inget värde på fastigheten. Men många av dessa punkter bidrar tillsammans 
till nöjda hyresgäster och som fastighetsägare är nöjda hyresgäster att föredra 
då de trivs bättre i lokalen, de återkommer ofta om de ska omlokalisera sitt 
kontor eller om hyresgästerna växer, de talar gott om fastighetsägaren och det 
kan bidra till att fler företag bli intresserade att sitta i ett kontor ägt av samma 
fastighetsägare och hyresgästen kan även vara beredd att betala lite mer i hyra 
för att förlänga kontraktet eller skriva ett nytt. 
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Hea 1 - Dagsljus 
Vid kontor med öppna landskap uppnås 1 poäng enkelt om det projekteras i 
ett tidigt skede. Dagsljuset skapar inget direkt värde men tillsammans med 
andra inomhusmiljö indikatorer bidrar de till ett ökat värde. Går det att visa att 
dessa punkter är genomtänkta så kan det skapa en värdeökning i form av 
högre hyror från hyresgästen och kostnaderna för att planera och genomföra 
indikatorn dagsljus är inte speciellt höga.  

Hea 2 - Utblick 
Även denna indikator är inte speciellt krävande att genomföra när den 
projekteras i ett tidigt skede och kostnaden för genomförandet är oftast väldigt 
låga. Precis som föregående indikator så är denna, tillsammans med andra 
ljusförhållandeindikatorer en värdeökande punkt. Den är dock inte 
värdeökande om enbart denna indikator genomförs och därför bör denna 
indikator uppnå 1 poäng tillsammans med andra ljusförhållande indikatorer. 

Hea 3 - Bländningskontroll 
Bländningsskydd skapar inget värde för hyresgästen men att inte installera 
bländningsskydd sänker värdet. Därför bör 1 poäng uppnås. 

Hea 4 - Belysning med högfrekvensdon 
Lysrör som inte flimrar skapar inget ökat värde men samtidigt så skapar lysrör 
som flimrar ett minskat värde. Denna indikator bör därför nå 1 poäng 

Hea 5 - Ljusnivåer inom- och utomhus 
Denna indikator är en del av helheten gällande ljuskomforten och bör därför 
utföras och nå 1 poäng. Kostnaden är låg och precis som de andra 
ljuskomfortspunkterna så skapar denna punkt ingen värdeökning men dåliga 
ljusnivåer skapar istället en värdeminskning. 

Hea 6 - Belysningszoner och brukarkontroll 
Denna indikator förväntas av hyresgästen att det ska göras. Det skapar därför 
inget värde när den genomförs men om indikatorn skulle ignoreras så minskar 
värdet. Kostnaden är låg och genom tidig projektering det lätt att uppnå en 
poäng för denna indikator, därför bör det sättas som mål. 

Hea 7 - Möjlighet till naturlig ventilation 
Kontor byggs oftast med mycket fönster och genom att installera öppningsbara 
fönster ges hyresgästen möjlighet att styra den naturliga ventilationen själv. 
Kostnaderna är låga och hyresgästen förväntar sig att det ska gå att ventilera 
naturligt. 1 poäng är lätt att uppnå om det projekteras tidigt. 

Hea 8 - Luftkvalitet inomhus 
Kostnaden för att förbättra luftkvaliteten i en färdig byggnad kan bli mycket 
högre än att projektera ventilationssystemet i ett tidigt skede. 
Värdeförändringen inom denna indikator är att undvika de ökade kostnader 
som hade tillkommit om ventilationen efter ett antal år blir tvungen att bytas 
ut eller byggas om. Därför bör 1 poäng uppnås inom denna indikator. 
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Hea 9 - Flyktiga organiska föreningar, VOC 
Installeras material med flyktiga organiska föreningar sjunker värdet för 
hyresgästen. Att projektera för material som uppfyller relevanta svenska 
standarder kostar inte mer om det genomförs tidigt i projekteringen. Dessutom 
undviks eventuella reparationskostnader för att åtgärda halten av flyktiga 
organiska föreningar om dessa skulle uppstå. Här ska alltså 1 poäng sättas som 
mål. 

Hea 10 - Termisk komfort 
Den termiska komforten skapar inget värde men vid dålig termisk komfort 
minskas värdet då hyresgästen blir missnöjd. Fastighetsägaren bör därför 
genomföra projekteringen med de termiska komfortmålen som en del av 
projekteringen. Genom att genomföra tester för den projekterade byggnaden 
gällande komforten skapas inget värde men testerna säkerställer att 
fastighetsägaren lever upp till komfortkraven. Någon form av lämpliga tester 
gällande den termiska komforten bör genomföras för att säkerställa denna, 
dock behöver det inte vara någon av de tester som BREEAM-SE kräver, därför 
behövs inget poäng sättas som mål för denna indikator. 

Hea 11 - Termisk zonindelning och brukarkontroll 
Nöjda hyresgäster bidrar till ett ökat värde. Genom att installera reglage för 
brukaren säkerställs då att hyresgästen är nöjd gällande en del av den termiska 
komforten. Projekteras reglage och styrsystem i ett tidigt är kostnaderna låga. 
Här bör 1 poäng sättas som mål. 

Hea 12 - Legionella 
Eftersom ’’branschregler säker vatteninstallation och BBR ställer krav hur 
vattensystemen i byggnaden ska utföras så ska det nås en poäng för denna 
indikator. Därför sätts målpoängen till 1 poäng. 

Hea 13 - Ljudmiljö 
Kostnadsskillnaden mellan ljudklass C och ljudklass B är inte så stor och en 
bättre ljudklass kan leda till nöjdare hyresgäster. Genom att enbart uppfylla 
hyresgästens krav så förändras inte värdet men genom att öka ljudkomforten i 
byggnaden så kan denna indikator tillsammans med andra indikatorer bidra 
till en behaglig innemiljö och på så sätt kan hyresgästen vara villig att betala en 
högre hyra. Genom att bygga i ljudklass B bidrar det i sin helhet till en bättre 
byggnad men ljudklass C bör räcka för att få nöjda hyresgäster. Generellt sett 
bör därför 1 poäng räcka för denna indikator men om hyresgästen ställer högre 
krav bör dessa uppfyllas. 

Hea 15 - Radon 
Eftersom det förväntas att BBR kommer höja kraven för radonhalten i 
byggnader så kan det vara klokt att investera i lägre radonhalt än kraven 
ställer, då kostnaderna att radonsäkra i efterhand kan bli väldigt dyrt. Om 
detta projekteras i ett tidigt skede och utförs under rätt tid i produktionen är 
kostnaderna inte speciellt höga och det kan därför vara värt att sänka 
radonhalten till åtminstone 100 bq/m3. Värdet som skapas i denna indikator är 
alltså att undvika extra kostnader för att minska radonhalten i färdig byggnad. 
Alltså bör åtminstone 1 poäng sättas som mål. 
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5.1.3 Energi 

Kod Indikator Tillgängliga 
poäng 

Mål 
poäng 

Ene 1 Energianvändning 13 8 
Ene 2 Separat mätning av system med betydande 

energianvändning 1 1 

Ene 3 Separat mätning av hyresgäster eller 
betydande energianvändare 1 0 

Ene 4 Utomhusbelysning 1 0 
Ene 5 Energiförsörjning med låga 

koldioxidutsläpp 3 3 
Ene 6 Klimatskalets energiprestanda och lufttäthet 1 1 
Ene 8 Hissar 2 0 
Ene 9 Rulltrappor och rullband 1 1 
Ene 10 Inomhusbelysning 2 2 
Tabell 17: BREEAM-SE indikatorer för området Energi och antal poäng som sätts som 
mål för ökat ekonomiskt värde på byggnaden. 

När det gäller energiförbrukning så lönar det sig alltid lägre energikostnader 
på lång sikt. En lägre energikostnad innebär för fastighetsägaren att en större 
del av hyran går till vinst.  

Ene 1 - Energianvändning 
Genom att sänka tillskottsenergin till fastigheten går det att sänka 
driftkostnaderna mycket. Det kan vara lite högre investeringskostnader vid 
installation av system som sänker energiförbrukningen eller tillskottsenergin 
som används. Men efter ett visst antal år så har investeringen tjänats igen då 
energikostnaden är lägre än vad den hade varit om ingen investering hade 
gjort, se Graf 1 nedan. Fastighetsägaren bör därför installera system som bidrar 
till lägre tillskottsenergin och beroende på investeringstiden bör en längre 
investeringstid innebära högre investeringskostnader i energisystemen. Det 
gör även att fastighetsvärdet ökar vid försäljning när siffror kan visa att 
driftkostnaden i byggnaden är låga. Sätts riktlinje för 30 % minskad levererad 
energi i ett 2000 m2 kontor nås break-even point efter 10 år om det nya system 
kostar 158 400 kronor mer att installera än om inga system installeras, se Tabell 
18. Priserna är hämtade från undersökning av svensk energi som skriver att 
genomsnittpriset i Sverige år 2013 var ca 40 öre/kWh.[30] Kostar det mer 
förskjuts break-even punkten men energikostnaderna förblir lägre och en 
större vinstmarginal kan tas ut av fastighetsägaren, se graf 1. Om kostnaderna 
för att installera dessa system är lägre än 158 400 nås break-even snabbare och 
vinstmarginalen kan tas ut tidigare. Eftersom driftkostnaderna minskar med 
lägre energikostnad så är en högre investering för lägre energiförbrukning 
alltid värt kostnaden under lång sikt enligt teorin. Frågan är under hur lång 
period fastighetsägaren förväntas förvalta byggnaden. En riktning på att 
investeringen ska löna sig efter tio år antogs och riktlinje mot 30 % lägre 
tillförd energi sätts då någon bedömning ska kunna göras för en fullständig 
slutsats gällande vilket betyg som uppnås, då nås 8 poäng. 
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Graf 1: visar vad kostnaden ska vara för att installera energisystem som reducerar 
tillskottsenergin med en viss procent när Break-even ska nås efter 10 år. Priset/kWh är 
ca 40 öre enligt ’’Svensk energi’’.[30] I y-riktningen beskrivs kostnad per kvadratmeter 
i kronor och i x-riktningen antal år. 

10 år 
Storlek Minskad levererad energi 
 10 % 30 % 50 % 70 % 
1000 m2 26 400 79 200 132 000 184 800 
2000 m2 52 800 158 400 264 000 369 600 
5000 m2 132 000 396 000 660 000 924 000 
10 000 m2 264 000 792 000 1 320 000 1 848 000 
20 000 m2 528 000 1 584 000 2 640 000 3 696 000 
Tabell 18: visar exempel på vad investeringen ska kosta om break-even ska nås efter 10 
år för olika stora kontorslokaler. Detta när energikostnaderna är 40 öre/kWh. 

Ene 2 - Separat mätning av system med betydande energianvändning 
Mätning av separata system skapar inget direkt värde för varken hyresgäst 
eller fastighetsägare. Men genom att installera dessa system så kan 
fastighetsägaren lokalisera om något system drar onödigt mycket energi. De 
kan även lokalisera om något system går sönder eller ställs om så att 
energiförbrukningen i byggnaden ökar. Denna indikator bör därför uppnå 1 
poäng för att förhindra ökade energikostnader. Även för att nå ett högre betyg 
i BREEAM-SE så krävs det 1 poäng inom denna indikator och ett högre betyg 
skapar ett större intresse från hyresgästen. 

Ene 3 - Separat mätning av hyresgäster eller betydande energianvändare 
Denna indikator skapar inget värde, men den underlättar för fastighetsägaren 
att ta rätt betalt. Detta påverkar dock inte värdet och inga poäng behövs 
uppnås här. 
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Ene 4 - Utomhusbelysning 
Hyresgäster som blir påverkade av utomhusbelysningen ska ha en god 
utomhusbelysningsmiljö för att öka trivseln. Det skapar inget direkt värde men 
nöjdare hyresgäster är lättare att arbeta med. Denna indikator behöver inte nå 
något poäng då ingen värdeökning antas. 

Ene 5 - Energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp 
Genom att anlita en energispecialist som kan avgöra vilka lokala LZC-
energikällor som kan användas, kan fastighetsägaren sänka 
energikostnaderna. Om någon lokal LZC-energikälla inte finns så ska 
byggnaden använda sig av 100 % förnyelsebar energi vilket energibolagen kan 
leverera idag. Detta är en indikator som direkt kan påverka hyresgästen att 
betala högre hyra då vetskapen att byggnaden inte bidrar till att producera 
något CO2-utsläpp. Därför bör åtminstone 1 poäng uppnås. Om ett avtal där 
100 % förnyelsebar energi används så når en kontorsbyggnad 3 poäng och 
därför är målpoängen 3 för denna indikator. 

Ene 6 - Klimatskalets energiprestanda och lufttäthet 
Lufttäta klimatskal bidrar till lägre energianvändning och därmed lägre 
energikostnader. Entreprenören blir bättre och bättre på att bygga lufttäta 
byggnader och det bör ställas som krav på entreprenör att åtminsonde klara ett 
tryck under de krav som BREEAM-SE ställer. Därav ska 1 poäng sättas som 
mål. 

Ene 8 - Hissar 
Den låga drifttiden på hissar gör att driftkostnaden för en hiss är väldigt låg i 
kontorslokaler. Hiss bör därför väljas för sitt ändamål då det står högre för 
hyresgästen än energiförbrukningen. Inga poäng behövs därför uppnås. 

Ene 9 - Rulltrappor och rullband 
Om rulltrappor installeras bör rulltrappor med sensor väljas. Prisskillnaden är 
inte stor och kostnaden för rulltrappan jämfört med hela projektet är ofta bara 
en bråkdel. Här uppnås en poäng enkelt. 

Ene 10 - Inomhusbelysning 
Genom att följa ’’Ljus & Rum, 2012’’ projekteras god inomhusbelysning. Detta 
säkerställer en god inomhusbelysning och nöjda hyresgäster avseende 
inomhusbelysningen. Här nås 2 poäng genom att uppfylla ”börvärden” enligt 
’’Ljus & Rum, 2012’’ vilket även underlättar för projektgruppen och kostnad 
för någon expert utgår. 



  Diskussion 
 
 

46 

5.1.4 Transport 
Kod Indikator Tillgängliga 

poäng 
Mål 
poäng 

Tra 1 Tillgång till kollektivtrafik 2 0 
Tra 2 Närhet till service- och tjänsteutbud 1 0 
Tra 3 Alternativa Transportsätt 2 2 
Tra 4 Säkerhet för gående och cyklister 1 1 
Tra 5 Resplan 1 0 
Tra 6 Maximal bilparkeringskapacitet 2 0 
Tabell 19: BREEAM-SE indikatorer för området Transport och antal poäng som sätts 
som mål för ökat ekonomiskt värde på byggnaden. 

Många av dessa indikatorer är påverkade av var lokalen blir lokaliserad. Inom 
väldigt tätbebyggt område nås många poäng här. Lokaliseringen för ett kontor 
är varierande beroende på vilken hyresgäst som ska bruka den. Därför bör 
lokalisering väljas efter hyresgästens önskemål men det kan vara väldigt 
begränsat var fastighetsägaren äger mark som får exploateras.  

Tra 1 – Tillgång till kollektivtrafik 
Tillgång till kollektivtrafiken handlar mycket om lokalisering av kontoret. 
Därför behövs inget poäng uppnås här då det krävs mycket arbete att göra 
något åt kollektivtrafiken vilket kostar pengar. Därför är det lokaliseringen 
som avgör vilken poäng som nås. 

Tra 2 – Närhet till service- och tjänsteutbud 
Precis som förra indikatorn gällande tillgång till kollektivtrafik så är det 
lokaliseringen av byggnaden som påverkar närheten till service- och 
tjänsteutbud. Här behövs därför inte nås någon poäng för att öka värdet. Dock 
kan det fås poäng beroende på var lokaliseringen sker. 

Tra 3 – Alternativa trasportsätt 
Lokaliseras kontoret i tätbebyggt område finns det sällan utrymme till 
parkeringsplatser och alternativa transportsätt blir då viktigare för 
hyresgästen. Cykelparkering kostar inte mycket att bygga och det tar inte upp 
någon stor yta av den exploaterade marken. Därför bör 1 poäng sättas som 
mål. Omklädningsrum och dusch kan av vissa hyresgäster värderas relativt 
högt beroende på vilken verksamhet som bedrivs och de som väljer ett fysiskt 
ansträngande transportsätt vill ofta ha möjlighet till dusch och 
omklädningsrum. Även ett antal laddningsstationer kan uppskattas av 
hyresgästen då fler individer blir miljömedvetna och fler individer väljer bilar 
med någon form av elektrisk drift. Därför sätts 2 poäng som riktlinje för denna 
indikator. 

Tra 4 – Säkerhet för gående och cyklister 
Säkerheten för gående och cyklister skapar inget värde men en osäker gång 
och cykelbana kan minska värdet. Om ansvaret för säkra gång- och cykelbanor 
ligger inom fastighetsområdet bör dessa projekteras för säkerheten och därför 
uppnås 1 poäng. 
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Tra 5 – Resplan 
Genom en enkel resplan som visar var hållplatser, parkeringar och gång- och 
cykelbanor finns belagda, får hyresgästen sig en god uppfattning av området 
gällande de olika transportmöjligheterna. Detta skapar ett värde för 
hyresgästen men det uppfyller inte kraven som ställs i BREEAM-SE. Därför 
behövs inget poäng för denna indikator. 

Tra-6 – Maximal bilparkeringskapacitet 
Om valet kan göras att bygga färre parkeringsplatser ska detta inte göras. 
Finns det tillräckligt med parkeringsplatser åt hyresgästen ökar värdet och 
denna indikator uppmuntrar till att minska parkeringsantalen till 1:3 
respektive 1:4 parkeringsplatser. Poäng kan fås om lokaliseringen av 
byggnaden är belägen i tätbebyggt område men om möjligheten finns att 
bygga fler parkeringsplatser ska detta anpassas till antal individer i byggnaden 
och därmed behövs inga poäng sättas som mål. 

5.1.5 Vatten 

Kod Indikator Tillgängliga 
poäng 

Mål 
poäng 

Wat 1 Vattenförbrukning 3 1 
Wat 2 Vattenmätare 1 0 
Wat 3 Detektering av stora vattenläckage 1 1 
Wat 4 Avstängning av sanitär vattentillförsel 1 1 
Wat 6 Bevattningssystem 1 1 
Wat 8 Bärkraftig lokal hantering av spillvatten 2 0 
Tabell 20: BREEAM-SE indikatorer för området Vatten och antal poäng som sätts som 
mål för ökat ekonomiskt värde på byggnaden. 

Wat 1 – Vattenförbrukning 
Inga speciella åtgärder behövs göras då mängden vattenförbrukning för en 
person i ett kontor är väldigt liten och kostnaden för vatten är väldigt låg. Ett 
kontor förbrukar mellan 200-600 liter vatten/m2/år[31] och enligt 
arbetsmiljöverket bör en person ha ca 8 m2.[32] Det gör att 
vattenanvändningen/person i ett kontor är som mest 600*8 vilket är 4800 liter, 
motsvarande 4,8m3 vilket gör att det uppnås minst 1 poäng. 

Wat 2 – Vattenmätare 
Kostnaden är låg om mätarna installeras i rätt skede i byggprocessen. 
Anledningen till att fastighetsägaren ska installera vattenmätare är för att 
kunna ta rätt betalt av hyresgästen men det skapar ingen värdeökning på 
fastigheten, därför sätts inga målpoäng.  

Wat 3 – Detektering av stora vattenläckage 
System som detekterar vattenläckage ska definitivt installeras då kostnaden för 
att reparera fuktskadorna som kan uppstå kan vara enorma. Här ska 1 poäng 
uppnås. 

Wat 4 – Avstängning av sanitär vattentillförsel 
Precis som föregående indikator bör 1 poäng uppnås eftersom kostnaderna för 
att installera dessa system är väldigt låga jämfört med vad kostnaderna för 
fuktskador kan uppnå. 
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Wat 6 – Bevattningssystem 
Växtligheten bör begränsas till de växter som trivs i det lokala klimatet. 
Kostnaderna för omhändertagning av dessa växter är betydligt mindre än 
omhändertagning av växtlighet som inte trivs i det lokala området. Här nås 1 
poäng då lokal växtlighet planteras. 

Wat 8 – Bärkraftig lokal hantering av spillvatten 
Här uppnås inga poäng då ingen expert anlitas gällande omhändertagning av 
lokalt spillvatten. 

5.1.6 Material 

Kod Indikator Tillgängliga 
poäng 

Mål 
poäng 

Mat 1 Materialval utifrån livscykelperspektiv 4 3 
Mat 2 Hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus 1 0 
Mat 3 Återanvändning av fasader 1 0 
Mat 4 Återanvändning av byggnadsstomme 1 0 
Mat 5 Materialval utifrån ansvarsfull tillverkning 

och utvinning 3 0 
Mat 6 Isolering 2 1 
Mat 7 Robust konstruktion 1 1 
Mat 8 Utfasning av farliga ämnen 1 1 
Tabell 21: BREEAM-SE indikatorer för området Material och antal poäng som sätts 
som mål för ökat ekonomiskt värde på byggnaden. 

Mat 1 – Materialval utifrån livscykelperspektiv 
Det kan sänka energikostnaderna om materialen har lägre 
värmegenomsläpplighet och på så sätt behålla värme eller kyla i byggnaden. 
Genom att göra materialvalet utifrån ett livscykelperspektiv kan det bidra till 
helheten för byggnadens miljöprofil, vilket kan leda till ett ökat värde för 
fastigheten då fler hyresgästen blir intresserade och marknadsvärdet ökar. Då 
det anses att mängden miljövänligt material inte påverkar lika mycket som att 
det är miljövänligt material, så behövs inte högsta betyget enligt green guide 
väljas för samtliga av ytterväggar, fönster, yttertak och bjälklag. Något av de 
lägre betygen bör inte heller väljas för något av byggnadselementen. Detta gör 
att betyg mellan B och A+ enligt green guide bör väljas. Då samtliga 
byggnadselement inte når fullt betyg nås poäng från 2 till och med 4. Därför 
sätts målpoängen till 3 poäng som är ett medelvärde av dessa. 

Mat 2 – Hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus 
Då hyresgästen inte påverkas av mängden miljövänligt material ökar inte 
värdet på fastigheten när denna indikator uppfylls. 

Mat 3 – Återanvändning av fasader 
För att uppfylla kriterierna för 1 poäng krävs det att 50 % av arean och 80 % av 
vikten är återanvänt material. Då värdet för hyresgästen inte påverkas av 
mängden material behövs ingen poäng uppnås. Om det finns mycket material 
på platsen som kan återanvändas som fasadmaterial kan fastighetsägaren 
sänka kostnaderna för fasadmaterialet och därmed ökar värdet i form av lägre 
direktkostnader. 
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Mat 4 - Återanvändning av byggnadsstomme 
Enligt BREEAM-SE är det högst osannolikt att nybyggnader kan erhålla poäng 
för denna indikator. Genom att anpassa stommen för dess ändamål används 
mindre material. Det materialet som hade valts att återanvändas kan istället 
återvinnas till nya material för nya anpassade ändamål. 

 

Mat 5 – Materialval utifrån ansvarsfull tillverkning och utvinning 
Att arbeta med denna indikator anses väldigt krävande idag. Värdet kan öka 
om material som är ansvarsfull tillverkat och utvunnet inte kostar mer än 
material som bevisar att det är ansvarsfullt tillverkat och utvunnet. 
Kostnaderna för det krävande arbetet bidrar inte till en värdeökning eftersom 
det anses att hyresgästen inte är villig att betala mer för ansvarsfullt tillverkat 
och utvunnet material. 

Mat 6 – Isolering 
Isoleringsmaterial med låg värmeledningsförmåga bidrar till lägre 
energiförbrukning och därmed lägre energikostnader. Här sätts 1 poäng som 
mål. För att uppnå den andra poängen krävs det att 80 % av 
isoleringsmaterialet ska vara ansvarsfullt anskaffat. Med det menas att 
isoleringsmaterialet ska vara certifierat enligt FSC, CSA, SFI med CoC eller 
PEFC. Det kan även vara återanvänt material eller system som är kompatibla 
med BES 6001:2008. Genom att välja material som är certifierade försäkrar sig 
fastighetsägaren om materialvalet på olika sätt. Detta skapar dock inget 
ekonomiskt värde och därför inget poäng för att isoleringsmaterialet är 
anskaffat på ett ansvarsfullt sätt. 

Mat 7 – Robust konstruktion 
Genom att identifiera utsatta delar och skydda dessa, sjunker eventuella 
reparationskostnader och bidrar därför till lägre omkostnad. Detta bör göras 
för ett ökat ekonomiskt värde och därför uppnås 1 poäng. 

Mat 8 – Utfasning av farliga ämnen 
Farliga ämnen ska undvikas i byggnaden då det sänker värdet för hyresgästen 
om byggnadens material innehåller farliga ämnen. Genom att arbeta med 
denna indikator och visa hyresgästen att det arbetats aktivt med detta, kan 
fastighetsvärdet öka då hyresgästen värdesätter byggnaden högre. Därför sätts 
1 poäng som mål. 
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5.1.7 Avfall 
Kod Indikator Tillgängliga 

poäng 
Mål 
poäng 

Wst 1 Avfallshantering på byggarbetsplatsen 3 3 
Wst 2 Återvunnet fyllnadsmaterial 1 1 
Wst 3 Utrymme för återvinningsbart avfall 1 1 
Wst 5 Kompostering och rötning 1 0 
Wst 6 Ytskikt på golv 1 1 
Tabell 21: BREEAM-SE indikatorer för området Avfall och antal poäng som sätts som 
mål för ökat ekonomiskt värde på byggnaden. 

Wst 1 – Avfallshantering på byggarbetsplatsen 
En god avfallshantering på byggarbetsplatsen anses öka engagemanget som 
bidrar till lägre produktionskostnader. För att ta fram en bra 
avfallshanteringsplan behövs denna planeras och det krävs att någon är 
ansvarig för detta. Genom att sortera de nyckelgrupper av byggmaterial som 
används i större utsträckning vid nyproduktion (betong, isolering, virke, gips, 
golvbeläggningar) och under projekteringsskedet identifiera minst ett av 
materialen som ska styras bort från deponi uppnås 3 poäng. Att sortera dessa 
material och styra bort något av dem är inte så kostsamt och kan enligt 
påstående även sänka produktionskostnaden när denna indikator tillsammans 
med andra, som inriktar sig på ordningen på byggarbetsplatsen, bidrar till 
ökat engagemang på byggarbetsplatsen. Därmed blir produktionskostnaderna 
lägre än vid lågt engagemang på byggarbetsplatsen. 

Wst 2 – Återvunnet fyllnadsmaterial 
Om möjligheten finns och fastighetsytan är tillräckligt stor kan det definitivt 
löna sig att återvinna fyllnadsmaterial till tomten. Kostnaderna för 
fyllnadsmaterialet kan hållas nere om förhandlingar med andra 
rivningsprojekt kan genomföras. Möjligheterna bör ses över under 
projekteringsskedet och då sätts 1 poäng som mål.  

Wst 3 – Utrymme för återvinningsbart avfall 
Det är lag att det måste finnas utrymme för avfallshantering i anknytning till 
byggnaden. Därför måste detta genomföras. Kriterierna i BREEAM-SE är låga 
då minst 2m2 per 1000 m2 nettoarea eller 10 m2 för byggnader större än 5000 
m2. Därför sätts 1 poäng som mål. 

Wst 5 – Kompostering och rötning 
Det är inte speciellt kostsamt att installera och skulle lagförändring göras av 
kompostering så är fastigheten redan förberedd. Men då det inte skapar något 
värde för fastigheten idag behövs inte denna indikators kriterier uppfyllas. 

Wst 6 – Ytskikt på golv 
Då hyresgästen godkänner ytskiktet nås en poäng. Genom att inte beklä all 
golvyta när hyresgästen är okänd sparas kostnader för eventuell ersättning av 
nytt golv. Här sätts 1 poäng som mål. 
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5.1.8 Mark och ekologi 

Kod Indikator Tillgängliga 
poäng 

Mål 
poäng 

LE 1 Återanvändning av mark 1 0 
LE 2 Förorenad mark 1 0 
LE 3 Platsens ekologiska värden 1 1 
LE 4 Påverkan på ekologiska värden 5 0 
LE 6 Långsiktig påverkan på biologiskt mångfald 2 0 
Tabell 22: BREEAM-SE indikatorer för området Mark- och ekologi och antal poäng 
som sätts som mål för ökat ekonomiskt värde på byggnaden. 

LE 1 – Återanvändning av mark 
Om hyresgästen vill vara lokaliserad där det redan finns en byggnad på 
tomten bör denna tomt användas för att tillfredsställa hyresgästens krav. 
Omständigheterna för tomten kan variera beroende på om det finns andra 
planer för tomten som anses genererar högre intäkter för fastighetsägaren. 
Detta bör därför has i åtanke om hyresgästen vill lokalisera sitt kontor i ett 
visst område. Om hyresgästen inte kräver att vara lokaliserade på en tomt där 
befintlig byggnad står, sparas kostnader genom att uppföra den nya 
kontorsbyggnaden på mark som inte redan består av en byggnad. Och därför 
nås inget poäng om hyresgästen inte kräver att vara lokaliserade på en tomt 
med befintlig byggnad. 

LE 2 – Förorenad mark 
Om hyresgästen vill etablera sig på en viss tomt som visar sig vara förorenad, 
bör hyresgästen visas alternativ som är lika bra och som uppfyller 
hyresgästens kriterier. Kostnaden för sanering av mark kan bli väldigt hög och 
hyresgästen betalar inte mer för att marken har blivit sanerad då de förväntar 
sig att marken ska vara fri från föroreningar. Här uppnås då ingen poäng 
eftersom valet bör göras att lokalisera hyresgästen på annan tomt som inte 
behövs saneras. Ska tomten säljas kan det dock vara värt att sanera innan 
försäljning då priset vid försäljning av en sanerad mark kan vara högre än 
kostnaden för köpet av förorenad mark och kostnaden för sanering för 
marken. 

LE 3 – Platsens ekologiska värde 
Genom att uppföra byggnad på tomt med ’’lågt ekologiskt värde’’ så sparas 
kostnader som kan tillkomma om tomten har ett högt ekologiskt värde. Genom 
att skydda, ersätta eller omhänderta de arter som bidrar till ett högt ekologiskt 
värde ökar projektkostnaderna. Därför bör tomt med lågt ekologiskt värde 
väljas för att produktionskostnaderna ska bli lägre. Därför sätts 1 poäng som 
mål.  

LE 4 – Påverkan på ekologiska värden 
Genom att förbättra de ekologiska värdena i området kan värdet på fastigheten 
öka, då det anses bli attraktivare med en vacker miljö kring byggnaden. Men 
för den enskilda byggnaden skapas inget värde genom att förbättra ekologin 
på tomten. 
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LE 6 – Långsiktig påverkan på biologiskt mångfald 
Eftersom värdet för en kontorsbyggnad inte ökar om den enskilda 
kontorsbyggnaden tar hänsyn till den biologiska mångfalden behövs ingen 
poäng uppnås för denna indikator. Däremot kan området där kontoret är 
lokaliserat bidra till att vara ett attraktivare område om den biologiska och 
ekologiska mångfalden är hög. 

5.1.9 Föroreningar 

Kod Indikator Tillgängliga 
poäng 

Mål 
poäng 

Pol 1 Köldmediers påverkan, installationssystem 1 1 
Pol 2 Förebyggande av köldmedieläckage 2 2 
Pol 4 NOx-utsläpp från värmekällor 3 0 
Pol 5 Översvämningsrisk 3 1 
Pol 6 Minimera föroreningar i vattendrag 1 0 
Pol 7 Begränsning av ljusföroreningar nattetid 1 0 
Pol 8 Bullerdämpning 1 0 
Tabell 23: BREEAM-SE indikatorer för området Föroreningar och antal poäng som 
sätts som mål för ökat ekonomiskt värde på byggnaden. 

Pol 1 – Köldmediers klimatpåverkan, installationssystem 
Genom att installera naturliga kyl- och värmesystem sänks fastighetens 
energikostnader. Eventuella åtstramningar på lagarna gällande köldmedium 
och dess påverkan på miljö behövs då inte heller tas i åtanke och sanktioner 
vid nya bestämmelser undviks.  

Pol 2 – Förebyggande köldmedieläckage 
Då valet görs att använda naturliga kyl- och värmesystem sjunker 
energikostnaderna. Alltså används inget köldmedium och 2 poäng uppnås. 

Pol 4 – NOx utsläpp från värmekällor 
Eftersom det inte skapas något värde när fastigheten har lägre utsläppsnivå av 
NOx,, Behövs inte heller någon poäng sättas som mål för ökat ekonomsikt 
värde. 

Pol 5 – Översvämningsrisk 
Beroende på i vilket område byggnaden placeras uppnås olika poäng. Vill 
hyresgästen lokalisera sig i ett område som visar sig ha låg sannolikhet för 
översämning uppnås 2 poäng. Visar det sig att området har medelhög eller 
hög översvämningsrisk och byggnaden får placeras där av kommunen, uppnås 
bara 1 poäng. För att nå ett extra poäng krävs det åtgärder som begränsar 
avrinningen på tomten till den avrinning som föregick innan tomten 
bebyggdes, åtgärder ska dimensioneras utifrån vågteorier, åtgärderna ska 
inkludera hänsyn till klimatförändringar och skäl till regnvatten som hindras 
från avrinning ska motiveras. Att uppnå extrapoängen skapar inget värde och 
därför behövs inte detta göras. 1 poäng sätts som mål för denna indikator då 
hyresgästen kan välja ett område med medelhög eller hög översvämningsrisk. 
2 poäng kan fås om lågöversvämningsriskområde väljs. 
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Pol 6 – Minimera föroreningar i vattendrag 
Då det inte skapar något värde att minimera föroreningar i vattendrag för 
kontorslokaler behövs heller ingen poäng uppnås här. 

Pol 7 – Begränsning av ljusföroreningar nattetid 
Det skapar inget ökat värde att begränsa ljusföroreningarna nattetid. Vill 
hyresgästen använda sig av reklamskyltar står de oftast själv ansvariga för 
inköp och driftkostnaderna. Belysning nattetid sker i en väldigt liten skala för 
kontorslokaler och därför uppnås inte någon poäng för denna indikator. 

Pol 8 – Bullerdämpning 
Det skapar inget ökat värde i fastigheten när hänsyn tas till omkringliggande 
bullerkänsliga byggnader. Kontorslokaler utgör inte heller någon högre 
bullernivå under brukstiden. Det sätts därför inte någon poäng som mål här. 

5.1.10 Innovation 

Kod Indikator Tillgängliga 
poäng 

Mål 
poäng 

Man 3 Byggarbetsplatsens påverkan 1 0 
Hea 1 Dagsljus 1 1 
Hea 9 Flyktiga organiska föreningar, VOC 1 1 
Ene 5 Energiförsörjning med låga 

koldioxidutsläpp 3 3 
Tra 3 Alternativa transportsätt 1 0 
Wat 2 Vattenmätare 1 0 
Mat 1 Materialval utifrån livscykelperspektiv 1 0 
Mat 5 Materialval utifrån ansvarsfull utvinning 

och tillverkning 1 0 
Wst 1 Avfallshantering på byggarbetsplatsen 1 1 
Pol 4 NOx-utsläpp från värmekälla 1 0 
Tabell 24: BREEAM-SE indikatorer för området Innovation och antal poäng som sätts 
som mål för ökat ekonomiskt värde på byggnaden. 

Man 3 – Byggarbetsplatsens påverkan 
Det skapar inget ökat värde på fastigheten om 100 % av trävirket är inköpt på 
ett ansvarsfullt sätt och 100 % lagligt avverkat. Därför behöver ingen poäng 
uppnås på denna punkt. 

Hea 1 - Dagsljus 
Kostnaderna för att uppfylla dessa krav är inte så höga om det projekteras i ett 
tidigt skede. Det bidrar till ökad trivsel hos hyresgästerna och möjligt ökad 
hyra från hyresgästerna om det går att visa på att denna indikator är väl 
genomtänkt och projekterad. Därför sätts målet för 1 innovationspoäng här. 

Hea 9 - Flyktiga organiska föreningar, VOC 
När materialvalet görs tidigt i projekteringen bidrar de inte till högre 
kostnader. Genom att välja material som uppfyller relevanta standarder 
säkerställer fastighetsägaren även att hyresgästen är nöjd. Här är målet 1 
innovationspoäng. 

Ene 5 - Energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp 
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Eftersom valet av 100 % förnyelsebar energi görs så kommer 
kontorsbyggnaden inte ha något CO2-utsläpp. Det betyder att byggnaden 
minskar CO2-utsläppen med 100 % avseende all energi och resulterar i en 
byggnad utan koldioxidutsläpp. Därför nås full poäng, dvs. 3 för denna 
indikator gällande innovation. 

Tra 3 – Alternativa transportsätt 
Genom att installera duschar och omklädningsrum uppnås ett av alternativen. 
Är parkeringsplatsantalet litet så kan laddningsstationer sänka värdet om 
parkeringsplatserna inte får nyttjas av hyresgäster utan elektrisk drivna 
fordon. Alternativ för bilpool kan uppskattas av hyresgästen om det redan 
finns få parkeringsplatser. Inom denna indikator varierar värdeförändringen 
mycket beroende på individerna som ska brukar fastigheten. Finns det 
möjlighet att implementera de alernativa transportsätten bör de göras då 
kostnaden är låg men det är inget krav för att öka värdet och därför behövs 
inte några innovationspoäng sättas som mål för denna indikator. 

Wat 2 – Vattenmätare 
För ett ökat fastighetsvärde behövs inte kriterierna för exemplarisk nivå 
uppnås. Vattenanvändningen i ett kontor är väldigt låga och kostnaden för 
vatten är även den väldigt låg. Fastighetsägaren behöver endast ha koll på 
vattenanvändningen för att ta rätt betalt av hyresgästen.  

Mat 1- Materialval utifrån livscykelperspektiv 
Här fås ingen innovationspoäng då samtliga byggnadselement inte anses 
behöva högsta betyg enligt green guide för ett ökat värde. 

Mat 5 – Materialval utifrån ansvarsfull tillverkning och utvinning 
Då ingen poäng uppnås som kräver 80 % av relevanta material ska vara 
ansvarsfullt tillverkat och utvunnet kommer inte heller någon poäng uppnås 
för innovation, då 95 % av relevanta material ska bevisas vara ansvarsfullt 
tillverkat och utvunnet. 

Wst 1 – Avfallshantering på byggarbetsplatsen 
Eftersom tre poäng har uppnåtts för denna indikator går det att nå en 
innovationspoäng här. Genom att identifiera alla avfallskategorier som styrs 
bort från deponi och att minst 5 avfallskategorier har reduceringspotential nås 
en innovationspoäng. Arbetet mellan att nå 3 poäng och 1 innovations poäng 
är inte så stor och eftersom ökat engagemang på arbetsplatsen minskar 
produktionskostnaderna och avgifter för deponering minskas så ska 1 
innovationspoäng sättas som mål för denna indikator. 

Pol 4 – NOx-utsläpp från värmekällor 
Eftersom det inte sätts som mål att klara något av kriterierna för denna 
indikator sätts inte heller mål att klara av kriterierna för exemplarisk nivå. 
Därför nås inte något innovationspoäng för denna indikator. 
 

5.2 Miljöcertifieringen 
Hyresgäster idag kräver nästan att byggnaden ska vara miljöcertifierad.[27] 
Vilket miljöcertifieringssystem spelar mindre roll då hyresgästen i många fall 
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är okunniga inom byggnadsområdet då de oftast bedriver en helt annan 
verksamhet. Därför påverkar en miljöcertifieringen värdet genom att 
byggnaden blir uthyrningsbar till fler hyresgäster eller i vissa fall att 
byggnaden blir uthyrningsbar överhuvudtaget. BREEAM är även erkänt 
internationellt vilket leder till att fler internationella hyresgäster kan bli 
intresserade och de godkänner BREEAM-SE som byggnadens miljöcertifiering 
jämfört med andra certifieringssystem som hyresgästen inte känner igen. 
Utöver att hyresgästen ställer krav på en miljöcertifiering uppmuntrar 
BREEAM-SE projekteringsgruppen att ta tag i frågor i ett tidigt skede och 
tvingar till att projektera delar som annars hade blivit projekterade senare. På 
så sätt blir kostnaderna lägre eftersom ändringar görs tidigare i 
projektfasen[22][35], se graf 2 nedan. 

Tidigare var intresset för miljöcertifierade byggnader begränsat. Det var 
svårare att sälja som ett argument och investeringar för god miljöprestanda var 
svårmotiverat. I takt med att marknaden blir mer och mer miljömedveten ökar 
även intresset från hyresgästerna.[33], sid 11] Detta gör fastigheten lättare att 
hyra ut om ett antal år då det söks nya hyresgäster.  

Catarina Warfvinge påstår i en artikel från Byggnyheter att en miljöcertifiering 
ökar fastighetens värde eftersom miljöprofilen blir allt viktigare för 
hyresgästerna. Hon anser även att de investeringskostnaderna som görs för 
miljöanpassningen kan räknas hem genom lägre driftkostnader och färre 
klagomål på komfort och luftkvalitet.[34] 

Graf 2: Kostnad för att åtgärda fel under projektets gång [35] 

 

Eftersom hyresgästerna blir mer och mer medvetna om miljöcertifieringarnas 
innerbörd så kan ett högre BREEAM-SE betyg betyda mer än ett lägre 
BREEAM-SE betyg, då hyresgästerna förstår innerbörden med arbetet och 
miljöpåverkan för de olika betygen. Inte bara jämfört med varandra utan även 
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jämfört med andra miljöcertifieringssystem.[24] Idag är inte hyresgästen 
generellt sett så insatta i de olika miljöcertifieringssystemen men allt eftersom 
hyresgästen förväntas ställa högre miljökrav kommer de även att bli mer 
insatta i vad de olika miljöcertifieringssystemen betyder.[9] Därför kan ett 
högre betyg i BREEAM-SE vara bättre för framtida fastigheter än ett lägre 
betyg i både BREEAM-Se och andra miljöcertifieringar. Se Tabell 25 för 
skillnad mellan olika miljöcertifieringars betygsnivå. 

   Outstanding 
    
  Platinum Exccellent 
    
   Very Good 
    
 Guld Gold Good 
 Silver   
  Silver  

BBR Brons  Pass 
 Klassad Certified  

Boverkets 
byggregler 

Miljö-
byggnad LEED BREEAM 

Tabell 25: En ungefärlig skillnad i betygsnivå där BREEAM är den internationella 
miljöcertifieringen och inte BREEAM-SE som är den nationellt anpassade modellen 
för Sverige.[36] 
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Slutsatser 
 

5.3 Optimerat betyg för ekonomisk värdeökning 
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Ledning och styrning 12 17 71% 0,12 8,47% 
Hälsa och inomhusmiljö 13 17 76% 0,15 11,47% 
Energi 16 25 64% 0,19 12,16% 
Transport 3 9 33% 0,08 2,67% 
Vatten 4 9 44% 0,06 2,67% 
Material 6 14 43% 0,125 5,36% 
Avfall 6 7 86% 0,075 6,43% 
Mark och ekologi 1 10 10% 0,10 1,00% 
Föroreningar 4 12 33% 0,10 3,33% 
Innovation 6 10 60% 0,10 6,00% 
Byggnadens BREEAM-poäng 59,55% 
Byggnadens BREEAM-betyg VERY GOOD 
Tabell 26: Bedömning av vilket BREEAM-SE betyg som nås för optimerad ekonomisk 
vinst. 

Minimistandard för betyget VERY GOOD Uppnådd? 
Brukarvägledning  
Belysning med högfrekvensdon  
Separat mätning av system med betydande 
energianvändning  
vattenförbrukning  
Tabell 27 : Uppfyllda minimikriterier för att uppnå betyget VERY GOOD. 

I det slutliga BREEAM-SE betyget kan det utläsas att Energi har högst poäng 
och procentsats efter viktning enligt BREEAM-SE(16 poäng och 12,16 %) 
Därefter följer hälsa och inomhusmiljö (13 poäng och 11,47 %)och Ledning och 
styrning (12 poäng och 8,47 %). Fjärde högsta poängen är området Avfall (6 
poäng och 6,43 %). 
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5.4 Vilka delar i BREEAM-SE certifieringen bidrar till ett ökat 
ekonomiskt värde i en kontorsbyggnad för 
fastighetsägaren? 

BREEAM-SE certifieringen 
Eftersom hyresgästen ställer högre och högre krav för miljöcertifiering är det 
nästan ett måste att miljöcertifiera en byggnad för att överhuvudtaget få några 
hyresgäster till fastigheten. BREEAM-SE är inte bara en miljöcertifiering som 
’’ger en stämpel’’ på huset att det är miljöcertifierat utan den ”tvingar” även 
projektgruppen att ta tag i frågor i ett tidigt skede vilket kan hålla ner 
produktionskostnaderna, se Graf 2. 

Energi 
Den absolut viktigaste enskilda indikatorn för ett ökat ekonomiskt värde är 
energieffektiviteten. Med en lägre energiförbrukning sjunker 
energikostnaderna och en större vinstmarginal kan tas ut av fastighetsägaren. 
En energisnål fastighet bidrar inte bara till lägre driftkostnader utan kan även 
bidra till ett högre försäljningspris eftersom driftkostnaderna är låga, vilket gör 
att en eventuell köpare är villig att investera mer för fastigheten eftersom 
driftkostnaderna blir lägre. Enligt en undersökning av KTH tror hyresgästen 
att de kommer ställa högre krav på energianvändningen.[9] sid 31-32] Genom 
att då redan ha sänkt energiförbrukningen för fastigheten kan nya hyresgäster 
vara intresserade av fastigheten då deras krav på energianvändningen redan 
uppfylls. Detta gör att kostnaderna för att installera nya energisnålare system 
bortgår och därmed bli vinstmarginalen för de nya hyresgästerna högre. 

Lokalisering 
Hyresgästen ska lokaliseras i det området de söker, genom att lokalisera 
hyresgästen i det sökta området kan hyresgästen vara villig att betala lite mer i 
hyra eftersom lokaliseringen sker på dennes villkor. När fastigheten placeras i 
ett område där efterfrågan är stor kan hyrorna öka markant och 
fastighetsägaren har en större vinst för samma produktionskostnad som om 
fastigheten hade placerats i ett område som inte var lika attraktivt. I en 
undersökning av KTH visas att läget för fastigheten prioriteras högst följt av 
kostnad, funktionalitet och sist miljö.[9] sid 16] Lokaliseringsfrågorna dyker 
upp inom olika områden som exempelvis Transport, Mark och ekologi och 
Föroreningar inom olika indikatorer. 

Byggnadens komfort 
Byggnadens komfort är något som påverkar hyresgästen direkt och kan 
fastighetsägaren visa att komfortförhållandena gällande ljus, ljud och termik är 
väldigt goda kan även hyresgästen vara villig att betala en högre hyra och på 
så sätt blir vinsten större hos fastighetsägaren. Investeringarna för att uppnå 
komforten i byggnaden tjänas igen snabbare och fastighetsägaren får snabbare 
en större vinstmarginal för kontorslokalen. Komfortfrågorna dyker upp under 
olika områden där huvuddelen finns under Hälsa och inomhusmiljö och även 
under Material och Föroreningar. 
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Byggproduktionen 
Genom att hålla god ordning genom samordning och planering på 
byggarbetsplatsen anses det att direktkostnaderna för produktionen blir lägre, 
då ordning på byggarbetsplatsen bidrar till ökat engagemang hos 
byggnadsarbetarna och produktiviteten ökar. Kriterier gällande ’’god ordning 
på byggarbetsplatsen’’ är återkommande för olika indikatorer men återfinns i 
större del i Ledning och styrnings kapitlet. Indikatorer som påverkar 
byggproduktionen finns i huvudsak inom området Ledning och styrning, men 
återfinns även inom andra områden som Material, Mark och ekologi och 
Avfall. 

Materialval 
För ett ökat ekonomiskt värde så riktar sig materialvalen åt deras funktion att 
hålla ner energiförbrukningen och omkostnaden för byggnaden, det vill säga 
de har låg värmegenomsläpplighet och materialen behövs inte skötas eller 
bytas ut lika ofta. 

Avfallshantering 
Området avfall får det högsta procentuella värdet innan BREEAM-SE 
viktningen. Detta är för att nästan hälften av målpoängen kommer från 
avfallshantering på byggarbetsplatsen som ökar engagemanget och bidrar till 
lägre produktionskostnader. Genom att använda återvunnet fyllnadsmaterial 
kan produktionskostnaderna minska och genom att utforma 
avfallshanteringsutrymmen enligt BREEAM-SE har projektgruppen en bra 
riktlinje för utformningen och eftersom det är lag på 
avfallshanteringsutrymmen så måste det ändå göras.  

5.5 Förslag till fortsatta studier 
BREEAM-SE certifieringen ämnar sig inte enbart åt kontor, utan även 
industrilokaler och handelslokaler. En studie gällande den största ekonomiska 
värdeökningen för någon av dessa två kan genomföras med samma metod 
som använts i denna undersökning. 

Gällande en fördjupning i denna undersökning med andra metodval kan, 
beroende på genomförandetid, en kvantitativ undersökning genomföras där 
frågor kring varje indikator sammanställs och ett större antal hyresgäster och 
fastighetsägare deltar i undersökningen. Ett alternativ kan vara att se närmare 
på områdena som skapar ett ekonomiskt värde enligt undersökning som 
beskrivs i denna rapport. Ett annat alternativ kan vara att se över de områden 
och indikatorer som enligt denna undersökning inte skapade något 
ekonomiskt värde och se om hyresgästen prioriterar dessa högre. 

En liknande undersökning som gjordes i denna rapport kan göras för andra 
miljöcertifieringssystem och slutligen kan de olika miljöcertifieringssystemen 
jämföras och en undersökning över vilket miljöcertifieringssystem som skapar 
det högsta ekonomiska värdet kan genomföras. 

En fördjupad optimering av någon av indikatorerna som skapar ekonomiskt 
värde enligt denna rapport kan genomföras. Genom att jämföra den verkliga 
investeringskostnaden med den verkliga summan för driftkostnad eller 
omkostnad får författaren fram ett verkligt resultat. Detta kräver en längre 
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undersökningstid där ett eller flera projekt kan följas under ett antal år eller om 
det finns tillgång till byggnadens historik avseende projekt- och 
produktionskostnader och drift- och underhållskostnader.  
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Bilaga A – Checklista A2 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

Bilaga B – Checklista a-g 
 

a. Sätta mål, övervaka och rapportera energianvändningen eller CO2 
utsläpp från aktiviteter på byggarbetsplatsen 

b. Övervaka och rapportera energianvändning eller CO2 utsläpp från 
transporter till och från byggarbetsplatsen 

c. Sätta mål, övervaka och rapportera vattenanvändning från aktiviteter 
på byggplatsen 

d. Implementera riktlinjer för bästa praxis vad gäller damm från 
byggplatsen 

e. Implementera riktlinjer för bästa praxis vad gäller vattenföroreningar 
(mark och yta) från byggarbetsplatsen 

f. Huvudentreprenören har en miljöpolicy för byggnadsmaterial, policyn 
följs vid inköp av byggmaterial som ska användas på platsen. 

g. Huvudentreprenören arbetar enligt ett miljöstyrningssystem (EMS) 



 

 

h.  

Bilaga C – LCC analys 
 

1.  LCC-analyser har genomförts på förslag som lagts fram under 
’’concept desigt/design development’’ eller motsvarande 

2. LCC-analyserna baseras på förslag från ’’concept design/design 
development eller tidigare och inkluderar: 

a.  Byggskede 
b.  Drift- inklusive utrustning 
c. Underhåll – Minst planerat underhåll, utbyte reperation, 

rengöring och förvaltningskostnader 
d.  Rivning 

3. LCC-analyser sker för 25 eller 30 år (om lämpligt) och för 60 år, 
redovisade som diskonterat realt kassaflöde. 

4. Minst två av följande byggnadsdelar ska analyseras på strategiskt- och 
systemnivå (se figur 6, ISO 15686-5:2008, Building and Construction 
assets) 

a. Stomme 
b. Klimatskal 
c. Tekniska installationer 
d. Ytskikt 

5. Alternativ med lägst diskonterat realt kassaflöde, LCC under perioden 
föredras och dessa resulterat i minst ett av följande: 

a. Lägst energianvändning under byggnadens driftstid 
b. Minskning av underhållsbehov/frekvens 
c. Längre bytesintervaller för installationstekniska system eller 

byggnadskonstruktioner 
d. Rivning och återvinning eller återanvändning av 

byggnadsdelar. 
6. Modellen uppdateras senast i detaljskedet eller motsvarande. 



 

 

 

Bilaga D – Lista a-d, Dagsljus 



 

 

 



 

 

 

Bilaga E – Tabell A 
Produkt Standard Krav på 

emmisionsnivå 
Träpaneler 
- Spånfiberskiva 
- Träfiberskiva 
- Osb 
- Cement-bundna spånskivor 
- Plywood 
- Massiv träpanel och akustiska 

paneler 

EN 13986:2002 Formeldehyd E1 
(testkrav 1 – se 
nedan) 

Träkonstruktioner 
- Limträ 

EN 14080:2005 Formeldehyd E1 
(testkrav 1 – se 
nedan) 

Trägolv 
- Till exempel parkettgolv 

EN 14342:2005 Formeldehyd E1 
(testkrav 1 – se 
nedan) 

Halvhårda, textil och laminerade 
golvbeläggningar 
- Vinyl/linolem 
- Kork och gummi 
- Matta 
- Laminerat trägolv 

SS-EN 14041:2005 Formeldehyd E1 
(testkrav 1 – se 
nedan) 

Innertaksplattor EN 13964:2004: Formeldehyd E1 
(testkrav 1 – se 
nedan) 

Väggbeklädnad 
- Färdig tapet 
- Väggbeklädnad i vinyl och 

plast 
- Tapet för dekoration 
- Kraftigatapisserier 
- Textil väggbeklädnad 

SS-EN 233:1999 
SS-EN 234:1989 
EN 259:2001 
 
EN 266:1992 
 

Utsläpp av 
formeldehyd 
(testkrav 2) och 
vinylklorid (VCM) 
(testkrav 2) ska vara 
låg och inom EN-
standard för 
materialet. 

1. EN717-1:2004 
2. EN 12149:2997 



 

 

 

Bilaga F – Räkneexempel isolering 
 

Typ 1 Väggar 
Area=450 m2, isoleringstjocklek=100 mm. Värmeledningsförmåg 
=0,023W/m,K 
Green Building betug: A (2 poäng) 
Viktat värmemotstånd/are: ((450*0,100)/0,023)=1956 
Korrigering av betyg i Green Guide: 1956*2,0=3912 

Typ 2 Installationssystem 
Isoleringsvolym=21 m3, Värmeledningsförmåga=0,022W/m,K. 
Betyg i Green Guide = C (0,5 poäng) 
Viktat värmemotstånd/area: (21/0,022)=955 
Korrigering av betyg i Green Guide: 955*0,5=477 

Typ 3 Yttertak 
Area=210 m2, Värmeisoleringstjocklek= 120 mm, 
Värmeledningsförmåga=0,027W7m,K 
Betyg i Green Guide = A+ (3 poäng) 
Viktat värmemotstånd/area: ((210*,120)/0,027) = 933 
Korrigering av betyg i Green Guide: 933*3,0 = 2799 

Typ 4 Grund 
Area=201 m2, Värmeisoleringstjocklek=201 mm, 
Värmeledningsförmåga=0,027W/m,K 
Viktat värmemotstånd/area: ((210*0,120)/0,027) = 933 
Korrigering av betyg i Green Guide: 933*1,0= 933 

Viktat värmemotstånd för hela arean = 1956+955+933+933=4777 
Korrigering av betyg i Green Guide = 3912+477+2799+933=8121 

Isoleringsindex: Korrigerat betyg i Green Guide/viktat värmemotstånd för 
hela arean: 8121/4777 = 1,7 < 2 (inga poäng erhålls)



 

 

 

Bilaga G – Checklista A15a 



 

 

 

Bilaga H – Checklista A15b 



 

 

 

Bilaga I – Checklista A16a 
 

 



 

 

 

Bilaga J – Checklista A16b 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Bilaga K – Checklista A4 

Bilaga L – Tilläggskriterier 
1. Entreprenören utser en ’’talesman för biologisk mångfald’’, en person med 

erforderlig auktoritet för att påverka arbetet på byggplatsen och säkerställa 



 

 

att skadliga påverkan på dess biologiska mångfald begränsas till ett 
minimum i linje med sakkunnig ekologs rekommendationer. 

 
2. Entreprenören utbildar arbetsstyrkan i hur ekologin på byggplatsen 

skyddas under projektet. För att säkerställa medvetenheten ska hela 
arbetsstyrkan få särkild utbildning i hur skador undviks på byggplatsens 
ekologi. Utbildningen ska baseras på att skydda de ekologiska särdragen 
och på de rekommendationer som sakkunnig ekolog har belyst i sin 
rapport. 

 
3. Entreprenören dokumenterar de åtgärder som vidtagits för att skydda den 

biologiska mångfalden och för att övervaka hur effektivt dessa fungerar 
under de viktigaste faserna av byggskedet. Kravet förbinder entreprenören 
att göra dessa dokument tillgängliga på begäran av allmänheten. 

 
4. Ny ekologiskt värdefull livsmiljö skapas relevant för det lokala 

närområdet. Detta inkluderar livsmiljöer som stödjer nationell, regional 
och lokal viktig biologisk mångfald och/eller som i sig själva är nationellt, 
regionalt eller lokalt viktiga, inklusive livsmiljöer listade som är listade i en 
lokal handlingsplan för biologisk mångfald, livsmiljöer som är skyddad i 
lag eller livsmiljöer utan lagstöd men som har identifierats i den lokala 
planen 

 
5. Om det finns livsmiljöer för växter och/eller djur på tomten så ska 

entreprenören planera byggarbetet så att växt- och djurliv störs minimalt. 
Till exempel ska förberedelse av tomt, markarbete och markanläggning 
planeras så att de utförs under en period så att inte växt- och djurliv störs. 
Tidpunkten på året ka ha en betydande inverkan på till exempel, häckande 
fåglar, blommande växter, frögroning, groddjur m.m. Etappvis röjning av 
vegitation kan vara en åtgärd som bidrar till att reducera miljöpåverkan. 
Detta tilläggskrav uppfylls genom att utarbeta en tydlig plan som i detalj 
beskriver hur och när aktiviteter kommer att genomföras för att undvika 
påverkan på tomtens biologiska mångfald i linje med sakkunnig ekologs 
rekommendationer. 


