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SAMMANFATTNING 
 

Redan 2008 satte EU upp klimatmål om att minska utsläppen och spara energi. 

 

 Minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent jämfört med 1990. 

 Den totala energiförbrukningen ska minska med 20 procent jämfört med den 

prognostiserade trenden.  

 20 procent av den totala energiförbrukningen ska komma från förnyelsebara energikällor. 

 

Genom att då tillämpa en miljöcertifiering på byggnader är detta ett steg på vägen för att uppnå de 

satta målen. Med miljöcertifiering menas att byggnaden betygsätts med hänsyn till uppnådd 

miljöpåverkan utifrån en tredjepartsgranskning. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett 

certifikat  som visar dess miljöprestanda.  

 

Det här examensarbetet har som syfte att ta fram ett förslag på miljöcertifieringssystem åt 

Byggbolaget i Värmland med riktlinjer att det skall vara så enkelt och kostnadseffektivt som 

möjligt, för att sedan tillämpa detta på Etapp 3 på Bryggudden i Karlstad. Detta med anledning av 

att Byggbolaget i Värmland ser ett ökat behov på marknaden utav dessa kunskaper. De 

certifieringssystem som ingår i urvalet är, EU GreenBuilding, Leed, Miljöbyggnad och Breeam SE.  

 

Utifrån litteraturstudien kunde slutsatsen dras att det certifieringssystem som var lämpligast att 

tillämpa på Etapp 3 på Bryggudden i Karlstad var Miljöbyggnad. Detta val grundade sig på att 

Byggbolaget i Värmland efterfrågade ett enkelt och kostnadseffektivt miljöcertifieringssystem med 

relevanta miljövärderingar. Den största svårigheten med att tillämpa Miljöbyggnad på Etapp 3 var 

att byggnaden redan var färdigprojekterad när certifieringsprocessen inleddes, vilket begränsade 

möjligheten att styra teknik och systemval. En miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad på Etapp 3 

skulle leda till byggnadsbetyget silver. 
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ABSTRACT 
 

Back in 2008, the EU set climate targets to reduce emissions and save energy.  

 

 Reduce greenhouse gas emissions by 20 percent compared to 1990. 

 The total energy consumption will be reduced by 20 percent compared to the forecasted 

trend. 

 20 percent of the total energy consumption from renewable energy sources. 

 

By applying environmental certification of buildings, this is a step to achieve the set targets. 

Environmental certification means that the building is graded with respect to the achieved 

environmental impact based on a third-party review. Based on a certification, a building 

certification shows its environmental performance. 

 

This degree project aims to produce a proposal of environmental certification for Byggbolaget i 

Värmland based on the guidelines that it should be as simple and cost effective as possible, and then 

apply it to Etapp 3 on Bryggudden in Karlstad. This is to the fact that Byggbolaget i Värmland sees 

a growing need for these skills in the market. The certifications included in the sample is, EU 

GreenBuilding, the LEED, the Miljöbyggnad and the BREEAM SE. 

 

Based on the literature review it could be concluded that the certification appropriate to apply to 

Etapp 3 on Bryggudden in Karlstad was Miljöbyggnad. This choice was based on the request of 

Byggbolaget i Värmland of a simple and cost-effective environmental certification with the relevant 

environmental values. The main difficulty in applying the Miljöbyggnad on Etapp 3 was that the 

building was already fully planned when certification process began, which limited the ability to 

control technology and system selections. Environmental certification according to Miljöbyggnad 

on Etapp 3 would lead to construction grade silver. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 INLEDNING 
Bygg- och fastighetssektorn står för nästan 40% av den årliga energianvändningen i Sverige.

1
 När 

miljöanpassning sker på byggnader och anläggningar i Sverige bidrar detta till positiva 

miljöeffekter då det finns en strävan efter att uppnå de tre målen EU satt upp till 2020:
2
 

 

 Minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent jämfört med 1990. 

 

 Den totala energiförbrukningen ska minska med 20 procent jämfört med den 

prognostiserade trenden.  

 

 20 procent av den totala energiförbrukningen ska komma från förnyelsebara energikällor. 

 

Grunden för det miljötänk vi idag lever i kan anses vara Brundtlandkommissionen som år 1987 

lanserade begreppet "Hållbar utveckling" (Sustainable Development) där definitionen lyder: 

 

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra 

kommanden generationers möjligheter att tillfredställa sina behov." 
3
 

 

På grund av detta har allmänhetens uppfattning om klimatfrågan ändrats då intresset för hållbart 

byggande ökat både utanför och inom bygg- och fastighetssektorn. Detta är grunden till att allt fler 

fastighetsägare väljer att miljöcertifiera sina byggnader. Med miljöcertifiering menas att byggnaden 

betygsätts med hänsyn till uppnådd miljöpåverkan utifrån en tredjepartsgranskning. Utifrån ett 

certifieringssystem får en byggnad ett certifikat  som visar dess miljöprestanda. De vanligaste 

certifieringssystemen i Sverige är Breeam, Leed, EU GreenBuilding och Miljöbyggnad.  

1.2 SYFTE 
Att miljöcertifiera en byggnad kan ibland vara komplicerat då det ställs krav på vissa tekniska 

kunskaper inom ämnet. Därför har jag på uppdrag av Byggbolaget i Värmland i uppgift att ta reda 

på vilket miljöcertifieringssystem som lämpar sig bäst att tillämpa på Etapp 3 på Bryggudden i 

Karlstad. De efterfrågar ett så enkelt och kostnadseffektivt miljöcertifieringssystem som möjligt, 

men samtidigt med relevanta miljövärderingar. Detta med anledning av att Byggbolaget i Värmland 

ser ett ökat behov på marknaden utav dessa kunskaper. 

1.3 MÅL 
Målet med examensarbetet är att kunna redovisa det mest optimala miljöcertifieringssystemet att 

tillämpa på Etapp 3 samt att förbereda för en certifiering.   

1.4  PROBLEMFORMULERING 
Utifrån mål och syfte har följande problemformulering formulerats: 

 

 Vilket certifieringssystem lämpar sig bäst för Etapp 3, 167 lägenheter fördelat på 7 

våningar? 

 Vilka problem/svårigheter medför en sådan certifiering? 

 

 

 

                                                 
1
 Naturvårdsverket (2013) 

2
 Europeiska unionen (2014) 

3
 Ibid.  
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1.5 AVGRÄNSNING 
Detta examensarbete studerar enbart miljöcertifiering i nyproduktion av flerbostadshus. Det finns 

många certifieringssystem som används i Sverige, här betraktas fyra av de vanligaste EU 

GreenBuilding, Leed, Miljöbyggnad och Breeam SE.  

 

1.6 DISPOSITION 
 

Kapitel 1  Kapitlet ger en kort introduktion om    

  rapportens bakgrund, syfte, mål och    

  problemformulering. 

 

Kapitel 2  Kapitlet beskriver metodiken och    

  tillvägagångssättet som använts för  

  att ta fram resultatet. 

 

Kapitel 3  Kapitlet beskriver kortfattat det byggprojekt  

  som skall miljöcertifieras.  

 

Kapitel 4  Kapitlet beskriver vilket miljöcertifieringssystem  

  som väljs att tillämpa på Etapp 3 följt av en  

  praktisk tillämpning.  

 

Kapitel 5  Kapitlet analyserar resultatet och certifieringsprocessen  

  samt för en diskussion om eventuella förbättringar.  

  

Kapitel 6  Kapitlet innehåller de slutsatser som fås utifrån 

  miljöcertifieringen, avslutas med förslag på  

  fortsatta studier.  

 

1.7 BEGREPPSFÖRKLARING 
 

Atemp  Arean av samtliga våningsplan som är avsedda att värmas till mer än 

  10ºC begränsas av klimatskalets insida. 

 

BBR  Boverkets Byggregler 

  

BRE  The Building Research Establishment 

 

Breeam   Building Research Establishment Environmental Assessment Method 

 

ByggaF  Branschstandarden fuktsäkert byggande   

 

DVUT  Dimensionerande vinterutetemperatur  

 

g  Solfaktor  

 

GVK  Golvbranschens Våtrumskontroll 

 

Leed  Leadership in Energy and Environmental Design 
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LT  Ljustransmissionen 

 

Myndighetskrav Krav som olika myndigheter ställer, allt från arkitektur, placering och 

  storlek till arbetsplatsens utformning och tekniska specifikationer  

  exempelvis Boverkets Byggregler. 

 

OVK  Obligatorisk ventilations kontroll  

 

PPD  Predicted Percentage Dissatisfied 

 

RBK  Rådet för ByggKompetens 

 

SGBC  Sweden Green Building Council 

 

SVF  Solvärmefaktor 

 

USGBC  U.S. Green Building Council 

 

Vistelserum  Boverkets definition, det vill säga ”utrymmen där människor vistas mer 

  än tillfälligt”. Sovrum, kök etc. 

 

vvc  Varmvattencirkulation 

 

WGBC  World Green Building Council 
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2 METOD 
Undersökningen grundar sig i att välja ett kostnadseffektivt och enkelt miljöcertifieringssystem med 

relevanta miljövärderingar åt Byggbolaget i Värmland för att sen tillämpa på Etapp 3.  

 

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie i ämnet för att utöka kunskaperna om de olika 

certifieringssystemen. Uppdragsgivaren, Byggbolaget i Värmland, sponsrade även med samtliga 

kurser (arrangerades av Sweden Green Building Council): 

 Allmän kurs i miljöcertifiering A-kurs (mars 2014). Under en halvdag beskrevs översiktligt 

de fyra certifieringssystemen, Leed, Breeam, EU GreenBuilding och Miljöbyggnad. Skillnader, 

likheter, vad de olika innebär, när de lämpar sig bäst, vem kan genomföra en certifiering och hur 

certifieringsprocessen ser ut.  
 

 Miljöbyggnad baskurs B-kurs (april 2014). Under en heldag beskrevs hela 

certifieringssystemet Miljöbyggnad, hur det är uppbyggt, fungerar och hur arbetet med och i 

det är. 

 

 Miljöbyggnad certifieringskurs C-kurs (maj 2014). Under två dagar beskrevs vilka 

redovisningar som krävs till en ansökan och vilka beräkningsverktyg och mätmetoder som 

accepteras. Kursen avslutades med en tentamen. En certifierad miljösamordnare kan leda 

certifieringsarbetet vid nyproduktion, ombyggnad eller vid ett befintligt bestånd så att 

certifieringen sker på ett kostnadseffektivt sätt för beställaren. 

2.1 SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL 
I juni 2009 grundades Sweden Green Building Council (SGBC) utav tretton 

företag och organisationer i Sverige. I dagsläget finns det 225 medlemmar, 

allt från fastighetsbolag till konsulter av olika slag. Sweden Green Building 

Councils uppgift är bland annat:  

 Tillhandahålla, utveckla och marknadsföra certifieringssystem 

som möjliggör benchmarking ur nationellt såväl som 

internationellt perspektiv. 

 Tillhandahålla certifieringar, kurser och seminarier/kongresser för att sprida, implementera 

och utveckla kunskap för ett hållbart byggande. 

 Vara en tung opinionsbildare och som sådan bidra till att lagstiftningen främjar grönt 

byggande. 

 Nå ett tillstånd där samtliga berörda parter premierar hållbara byggnader. 

 

"Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla 

företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för 

grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen." 
4
  

 

Sedan oktober 2011 är SGBC fullvärdig medlem hos World Green Building Council vilket 

möjliggör större samarbete med andra Green Building Councils runt om i världen. Det har skapat ett 

mer intensivt samarbete med styrelsen i World Green Building Council. 

 

"World Green Building Council representerar hela den globala byggsektorn och Green Building 

Councils finns i över 90 länder. Tillsammans utgör dess medlemsländer 50 procent av den totala 

byggverksamheten i världen, och de nationella råden berör mer än tio tusen företag och 

branschorganisationer." 
5
 

                                                 
4
 Sweden Green Building Council (2014h) 

5
 Ibid.  

Figur 2.1.1 Sweden Green Building 

Council logo. (Sweden Green 

Building Council, 2014h) 
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2.2 EU GREENBUILDING  
EU GreenBuilding startades av EU- kommissionen 2004 för att snabba på 

energieffektiviseringen i bygg- fastighetssektorn. Sedan juni 2010 

administreras EU GreenBuilding utav SGBC där energimyndigheten är 

medfinansiär. Certifieringen går att tillämpa på alla sorters byggnader och 

lokaler förutom bostäder. Det skiljer sig något mot de andra systemen i 

Sverige då det bara betygsätter energianvändningen i en byggnad. Vid 

nybyggnation måste energianvändningen vara 25 procent lägre än 

myndighetskrav och vid ombyggnation sänkas med 25 procent jämfört 

med befintlig förbrukning. Det ställs också krav på årlig återrapportering 

av energianvändningen för att upprätthålla certifieringen. En 

certifieringen enligt EU GreenBuilding uppgår till cirka 30 000 kronor 

inklusive de administrativa certifieringsavgifterna och konsultation.   I 

dagsläget finns närmare 300 lokalbyggnader certifierade enligt EU 

GreenBuilding.
6
 Exempel på ett projekt som är certifierat är ÅF:s  

huvudkontor som visas i figur 2.2.2.  

 

  

                                                 
6
 Sweden Green Building Council (2014c)  

Figur 2.2.1 EU Green Building logo. 

(Sweden Green Building Council, 

2014c) 

Figur 2.2.2 ÅF nya huvudkontor. (ÅF-konsult, 2008) 
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2.3 LEED 
LEED, (Leadership in Energy and Environmental Design) grundades 

utav USGBC, United States GreenBuilding Council. Den första 

versionen kom ut 1999 och är det certifieringssystem med störst 

spridning i världen. Systemet är anpassat med olika versioner vilket gör 

det möjligt att tillämpa det på alla typer av byggnader. LEED kan 

användas på både kommersiella byggnader och bostäder, såväl 

nybyggnation som ombyggnation. I dagsläget finns cirka 9000 

certifierade byggnader runt om i världen och cirka 25 000 är på gång. 

En certifieringen enligt Leed uppgår till cirka 1 000 000 kronor 

inklusive de administrativa certifieringsavgifterna och konsultation.
7
 

 

"LEED utmanar designteam att på ett tidigt stadium tänka på en stor bredd av miljöaspekter som  

tar hänsyn till globala prioriteringar som vattenförbrukning och energianvändning. Dessutom är  

LEED- certifierade byggnader extra attraktiva för företag på den internationella arenan." 
8
 

 

Systemet har samma kriterier över hela världen. Det vill säga att ifall en byggnad har uppnått ett 

betyg i Sverige har det uppnått samma kriterier som en byggnad med samma betyg i ett annat land. 

Systemet bedömer totalt sju områden, fem basområden och två bonusområden.  

 

Ingående basområden på 100p: 

 

 Hållbara platser 26p, där valet av mark för byggnation väljs för att ha närhet till befintlig 

infrastruktur och därmed minska vidare exploatering av värdefulla grön- och naturområden.  

 Vattenhushållning 10p, som tar hänsyn till vattenförbrukning där effektiv vattenanvändning 

premieras.  

 Energi & Atmosfär 35p, där energiförbrukning samt användandet av förnyelsebar energi 

bedöms. Målet är ett reducerat användande av fossila bränslen.  

 Material 14p, där minimal miljöpåverkan samt kort transportsträcka ger högre poäng.  

 Inomhusmiljö 15p, som tar hänsyn till inomhusmiljö så som luftkvalitet, ljusinsläpp samt 

ljudnivå.  

Ingående bonusområden på 10p:  

 Innovation & Design 6p, bonusområde som premierar nya miljövänliga tekniska lösningar 

och funktioner och långsiktiga strategier.  

 Regional prioritet 4p, bonusområde som endast är applicerbart i USA.  
 

För att få poäng inom respektive område ska åtta obligatoriska krav samt vissa kriterier uppfyllas. 

Poängsumman skiljer sig beroende på vad det är för område. Totalt finns 100 poäng i basområdet 

plus 10 poäng i bonusområdet. Poängsumman för respektive område återspeglar en bedömning av 

hur stor miljöpåverkan området har. Totalt har LEED 50 kontrollpunkter fördelat på basområdet 

och bonusområdet.  

 

  

                                                 
7
 Sweden Green Building Council (2014d) 

8
 Ibid. 

Figur 2.3.1 Leeds logo.(Sweden 

Green Building Council, 2014d) 
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Samtliga obligatoriska krav som måste uppfyllas i Leed:  

 

1. Förhindra utsläpp under byggskedet. (Hållbara platser) 

2. Reducering av vattenanvändning. (Vattenhushållning) 

3. Idrifttagning av energisystem. (Energi & Atmosfär) 

4. Minimerad energianvändning. (Energi & Atmosfär) 

5. Hantering av köldmedium. (Energi & Atmosfär) 

6. Källsortering. (Material) 

7. Minsta prestanda för inomhusluft. (Inomhusmiljö) 

8. Rökförbud. (Inomhusmiljö) 

 

 

Det finns fyra olika betyg, beroende på uppnådda poäng. Det första betyget i skalan är Certifierad 

som motsvarar 40 poäng, det andra är Silver på 50 poäng, det tredje är Guld på 60 poäng och till sist 

Platina på 80 poäng, se figur 2.3.2. Exempel på ett projekt som är certifierat är Sjögången i 

Karlstad som visas i figur 2.3.3.  

 

  

Figur 2.3.2 De fyra olika betygs nivåer. (Sweden Green Building Council, 2014d) 

Figur 2.3.3 Leed projekt i Karlstad, Sjögången. (KBAB, 2010) 
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2.4 MILJÖBYGGNAD 
Miljöbyggnad, före detta Miljöklassad Byggnad, grundades utav 

ByggaBoDialogen 2009 och är det enda certifieringssystemet som är helt 

anpassat för svenska förhållanden, byggpraxis och lagstiftning. År 2011 

gick huvudmannaskapet till SGBC. Systemet kan tillämpas på bostäder, 

lokaler och handelsbyggnader, nybyggnation som ombyggnation. Ifall 

byggnaden inte varit i bruk mer än två år anses det vara en nybyggnad, 

om inte är det en befintlig byggnad. Detta bestämmer vilken 

certifieringsmetod som skall användas. I dagsläget finns cirka 145 

byggnader certifierade enligt Miljöbyggnad och cirka 950 byggnader är 

på gång. En certifieringen enligt Miljöbyggnad uppgår till cirka 200 000 

kronor inklusive de administrativa certifieringsavgifterna och 

konsultation.
9
 

 

"Miljöbyggnad förser fastighetsägare och konsulter med ett bra underlag för att skapa en sund 

miljö där människor kan känna sig trygga. Systemet driver marknaden mot en mer effektiv 

energianvändning, en sundare innemiljö samt tydliga krav på de byggmaterial som används. En 

investering i Miljöbyggnad ger en sänkning av driftkostnaderna, helt enkelt ett bättre driftnetto. 

Systemet ger mycket för pengarna." 
10

 

 

Miljöbyggnad bedömer totalt 16 kontrollpunkter, indikatorer, fördelat på följande tre områden: 

Energi, Innemiljö och Material, se tabell 2.4.1. Det finns två saker som är unikt med Miljöbyggnad. 

Det första är att systemet bara bedömer själva byggnaden och tar inte hänsyn till omkringliggande 

natur. Det andra är att två år efter slutbesiktning sker en verifiering då det kontrolleras så samtliga 

beräkningsförutsättningar överensstämmer med färdig byggnad. 

 

Ingående indikatorer i området energi: 

1. Energianvändning 

2. Värmeeffektbehov 

3. Solvärmelast 

4. Energislag 

Ingående indikatorer i området Innemiljö: 

5. Ljudmiljö 

6. Radonhalt 

7. Ventilationsstandard 

8. Kvävedioxid 

9. Fuktsäkerhet 

10. Inneklimat vinter 

11. Inneklimat sommar 

12. Dagsljus 

13. Legionella 

Ingående indikatorer i området material: 

14. Dokumentation, loggbok 

15. Utfasning av farliga ämnen 

16. Sanering av farliga ämnen 

 

 

 

Vid nyproduktion bedöms de femton första indikatorerna medan vid en befintlig byggnad bedöms 

                                                 
9
 Sweden Green Building Council (2014e) 

10
 Ibid.  

Figur 2.4.1 Miljöbyggnad logo. 

(Sweden Green Building Council, 

2014e) 

Tabell 2.4.1 Miljöbyggnads struktur med indikatorer för 

nyproducerade byggnader, aspekter och områden. (Sweden Green 

Building Council, 2014g) 
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de första tretton plus indikator sexton. Varje indikator bedöms utifrån hur stor miljöpåverkan 

respektive indikator har. Indikatorerna kan få betyget brons, silver eller guld. Det slutliga betyget på 

byggnaden bestäms utifrån aggregeringsprincipen det vill säga indikatorernas betyg sammanvägs 

till ett byggnadsbetyg. Sammanvägningen sker på ett sätt så att byggnader med brister inte kan få ett 

bra betyg. Ett dåligt betyg på en indikator kan endast begränsat kompenseras med ett högre på en 

annan. Tanken är att ge de sämre betygen stor tyngd för att skapa incitament att åtgärda bristerna.
11

 

 

 "Brons- Motsvarar myndighetskrav från Boverket, Arbetsmiljöverket, 

 Strålsäkerhetsmyndigheten, Socialstyrelsen och "branschkrav". 

 Silver- Högre ambition än normalt byggande eller vanlig byggstandard. 

 Guld- Realistisk spetsteknik eller funktion, i alla fall utifrån miljösynpunkt." 
12

 

 

 

Brons kan tyckas vara för låg ambitionsnivå vid nyproduktion då det motsvarar i princip 

myndighetskrav. Men genom certifieringen får fastighetsägaren bekräftat att byggnadens funktion 

och tekniska lösningar klarar kraven. Brons ställer även krav på områden där myndighetskrav 

saknas.  

 

Det material som behövs för att betygsätta indikatorerna är oftast redan framtaget under 

projekteringsskedet vid nyproduktion, om inte är det relativt enkelt att mäta eller beräkna fram. Ju 

tidigare certifieringsprocessen börjar desto större är möjligheterna att styra teknik och systemval 

mot högre betyg och mindre miljöpåverkan.
13

 Exempel på ett projekt som är certifierat är 

Hagaborgsskolan i Karlstad som visas i figur 2.4.2.  

 

  

                                                 
11

 Sweden Green Building Council (2014f) 
12

 Ibid. 
13

 Ibid.  

Figur 2.4.2 Miljöbyggnad projekt i Karlstad, Hagaborgsskolan. (Karlstads kommun, 

2014) 
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2.5 BREEAM 
BREEAM, (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method) grundades utav BRE (The Building 

Research Establishment) som är en privatägd organisation 

som bedriver forskning och rådgivning utav byggsektorn i 

Storbritannien. BREEAM är det äldsta certifieringssystemet i 

världen (1990). Det har sitt ursprung i Storbritannien och är det mest spridda internationella 

certifieringssystemet i Europa. Det har cirka 115 000 byggnader certifierade, majoriteten i 

Storbritannien. År 2013 lanserade SGBC den svenskanpassade versionen utav systemet, BREEAM 

SE. Den är anpassad för svenska förhållanden, lagstiftning, metoder och arbetssätt. Systemet går att 

tillämpa på både nya byggnader och ombyggnad av kommersiella fastigheter så som kontor, handel 

och industri. En certifieringen enligt Breeam SE uppgår till cirka 1 000 000 kronor inklusive de 

administrativa certifieringsavgifterna och konsultation.
14

 

 

"Internationella hyresgäster uppskattar en BREEAM- certifiering, då systemet är väletablerat i 

Europa. BREEAM är också ett bra alternativ för fastigheter som kan komma att avyttras på en 

internationell arena. Antalet indikatorer är stort, men den som har ett genuint hållbarhetsarbete i 

sin organisation, bra rutiner och fler projekt att certifiera kommer att märka att mervärdet är 

betydligt större än investeringen." 
15

 

 

BREEAM SE bedömer följande kategorier:
16

 

 

 Energi 19%, som premierar energibesparande åtgärder och energieffektivisering för att 

minska utsläpp av koldioxid.  

 Transport 8%, där målet är att minska utsläpp av koldioxid och fokusera på förkortning och 

effektivisering av transporter.  

 Management 12%, som fokuserar på genomförandet av projektet genom hela processen, 

från projektering till underhåll.  

 Hälsa/Inomhusmiljö 15%, som premierar människors hälsa genom en god inomhusmiljö, 

vilket avser ventilation, belysning och buller.  

 Vattenhushållning 6%, där låg vattenkonsumtion premieras då vatten är en bristvara i många 

länder.  

 Material 12,5%, som tar hänsyn till miljöpåverkan i en livscykel hos ett material. 

Återanvändning av befintliga byggnadsdelar och material ger hög poäng.  

 Avfall 7,5%, som tar hänsyn till avfalls- och resurshantering både i konstruktions- och 

dagligt driftsskede.  

 Markanvändning & Ekologi 10%, som bedömer en byggnads placering och ekologiska 

fotavtryck för att minimera markexploatering och därmed bevara natur- och grönområden.  

 

                                                 
14

 Sweden Green Building Council (2014b) 
15

 Ibid. 
16

 Johansson K (2011) 

Figur 2.5.1 Breeam SE logo. (Sweden Green 

Building Council, 2014b) 
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 Förorening 10%, som bedömer användning av kemikalier och utsläpp i form av till exempel 

uppvärmnings- och avrinningssystem. 

 

 Innovation 10%, teknikiska lösningar i byggnaden.  

 

Den totala poängsumman är beroende av hur väl det byggts. Denna poängsumma jämförs med den 

totala poängsumman för kategorin, som då får en procenthalt uppnådda poäng. Denna procenthalt 

jämförs sedan med viktningsprocenten för kategorin. Detta görs för respektive kategori för att sedan 

summera de erhållna poängen i procent efter viktningen. Denna summa motsvarar sedan det slutliga 

betyget på byggnaden. Det finns fem olika betyg beroende på uppnådda poäng. Det första är Pass 

på 30%, andra Good på 45%, tredje Very Good på 55%, fjärde Excellent på 70% och det femte sista 

är Outstanding på 85%. Poängsumman för respektive kategori återspeglar en bedömning av hur stor 

miljöpåverkan kategorin har. Totalt har BREEAM SE 70 kontrollpunkter fördelat på ovannämnda 

kategorier. Det finns vissa minimikrav på poäng som måste uppfyllas.
17

 Dessa skiljs åt beroende på 

eftersträvat för slutbetyg, se tabell 2.5.1.  

 

Minimikrav för betyget Pass: 

 Högfrekvent belysning 1p 

 

Minimikrav för betyget Good: 

 Brukarvägledning 1p 

 Högfrekvent belysning 1p 

 

Minimikrav för betyget Very Good: 

 Brukarvägledning 1p 

 Högfrekvent belysning 1p 

 Delmätning av betydande 

energianvändning 1p 

 Vattenförbrukning 1p 

 

Minimikrav för betyget Excellent: 

 Idrifttagning av byggnaden 1p 

 Påverkan från byggplats 1p 

 Brukarvägledning 1p 

 Högfrekvent belysning 1p 

 Energianvändning 5p 

 Delmätning av betydande energianvändning 1p 

 Energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp 1p 

 Vattenförbrukning 1p 

 Vattenmätare 1p 

 Utrymme för avfallshantering 1p 

 Påverkan på ekologiska värden  2p 

 

Minimikrav för betyget Outstanding: 

 Idrifttagning av byggnaden 2p  

 Påverkan från byggplats 2p 
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 Sweden Green Building Council (2014a) 

Tabell 2.5.1 Bedömningskriterier Breeam SE, minimikrav. (Sweden 

Green Building Council, 2014a) 
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 Brukarvägledning 1p 

 Högfrekvent belysning 1p 

 Energianvändning 9p 

 Delmätning av betydande energianvändning 1p 

 Energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp 1p 

 Vattenförbrukning 2p 

 Vattenmätare 1p  

 Utrymme för avfallshantering 1p 

 Påverkan på ekologiska värden 2p 

 

Eftersträvas Good i slutbetyg är det krav på att erhålla minst 1 poäng i Brukarvägledning och minst 

1 poäng i Högfrekvent belysning.  

 

Huvudsyftet med BREEAM SE är att förse kunder, utvecklare, konstruktörer och andra verksamma 

inom branschen med följande:18  

 

 Försäkran om att de bästa miljölösningarna används i en byggnad.  

 Inspiration att hitta innovativa lösningar som minimerar miljöpåverkan.  

 Ett riktmärke som är högre än gällande myndighetskrav.  

 Ett verktyg som hjälper till att minska driftkostnaderna samt förbättra arbets- och livsmiljön.  

 

Exempel på ett projekt som är certifierat är Triangeln i Malmö som visas i figur 2.5.2.  
 

 

  

                                                 
18

 Ibid.  

Figur 2.5.2 Breeam SE projekt i Malmö, Triangeln. (NCC, 2013) 
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3 PROJEKTBESKRIVNING 
Här nedan följer en kort introduktion om det byggprojekt som skall miljöcertifieras. Allmän 

bakgrund om området, tidigare etapper, byggnadens tekniska egenskaper samt vilka konsulter som 

anlitats för projekteringen presenteras.   

 

OMRÅDET 
Den byggnad som skall miljöcertifieras ligger placerad på Bryggudden i centrala Karlstad.  

Se figur 3.1. 

Bryggudden är ett område där målet inom några år är att det ska finnas cirka 600 nybyggda bostäder 

och 75 000 m
2
 lokaler. Förutom det centrala och vattennära läget är det också ett vitalt område med 

traditionell industrikaraktär, småbåtshamn, verksamheter och serveringar. När allt är klart blir 

Bryggudden en stadsdel att bo, jobba, besöka och promenera i. På den sydvästra sidan om 

Bryggudden finns bland annat kajstråk med bryggor och uteserveringar medan på den östra sidan 

finns mjuka parkstråk längs med pråmkanalen, se figur 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Den byggnad som utmärker Bryggudden mest för tillfället är etapp ett. Ett flervåningshus på 20 

våningsplan med 62 unika lägenheter som är placerad i områdets sydligaste spets. Etapp två består 

utav 14 lägenheter fördelade på 5 våningsplan med restaurang på bottenplan samt ett 

parkeringsgarage med cirka 100 platser.  

 

Figur 3.1 Karta över centrala Karlstad där Brygguden är markerat. (Google Earth, 2014) 

Figur 3.2 Vy över Bryggudden i Karlstad, sett från väst. (Bryggmagasinen AB, 2014) 
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ETAPP 3  
Etapp 3 består utav 167 lägenheter fördelade på 7 våningsplan, se figur 3.3. Projektet påbörjades 

hösten 2013 och är planerat att vara klart hösten 2015. Lägenheternas storlek varierar avsevärt, allt 

från 1:or till 4:or, vilket möjliggör boende för samtliga åldersgrupper. I tabell 3.1 redovisas de 

tekniska egenskaperna i Etapp 3.  

 
 

Tabell 3.1 Kort sammanfattning av de tekniska egenskaperna i Etapp 3. 

Stomme Ventilation Rör 

 Platta på mark med pålar. 

 Ytter- och innerväggar 

består  utav 

sandwichelement av 

betong. 

 Bjälklag i form av 

plattbärlag som gjuts på 

plats.  

 Samtliga lägenheter 

ventileras med separata 

FTX-system. 

 Uteluft tas via galler i 

fasad. 

 Tilluft i vardagsrum och 

sovrum. 

 Frånluft på toalett, 

klädkammare och kök.  

 Uppvärmning sker med 

panelradiatorer.  

 vvc-krets i samtliga 

lägenheter.  

 Anläggningen skall vara 

utförd enligt 

"Branschregler för säker 

vatteninstallation”.  

  

 

Entreprenaden utförs som totalentreprenad av Byggbolaget i Värmland.  

De konsulter som anlitats för projekteringen är följande: 

 

 Arkitekt  Tengbomgruppen AB (Bergfjord & Ivarson Arkitekter). 

 Rör & Luft  KVE Konsult AB, som tagit fram Energiberäkningen  

  se bilaga 1, samt dimensionerat ventilation och  

  rörsystem. 

 El  Elektrotekniska Byrån AB 

 Brand  Brandskyddslaget AB 

 Konstruktion Skåre byggkonstruktioner AB 

 

 

 

 

  

Figur 3.3 Vy över Etapp 3, sett från väst. (Bryggmagasinen AB, 2014) 
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4 RESULTAT 

4.1 VAL AV SYSTEM 
Som beskrivet under litteraturstudien är certifieringssystemen olika omfattande. Inget av dem är det 

andra likt. Vissa går att tillämpa på kontor men inte på bostäder eller liknande. Det som skiljer dem 

åt mest är antal kriterier de betygsätter och de kostnader som uppstår.   

 

 Leed och Breeam SE liknar varandra i certifieringsprocessen och omfattningen men skiljs åt 

i användningsområdena. Leed kan tillämpas på samtliga användningsområden medan 

Breeam SE bara kan tillämpas på kontor, industri eller handel i Sverige.   

 EU GreenBuilding anses vara ett enkelt system då det bara betygsätter energianvändningen. 

Användningsområdet är brett men ej godkänt för bostäder.  

 Miljöbyggnad är ett unikt system då det endast betygsätter byggnaden och att det ställs krav 

på verifiering av certifieringen efter två år. Användningsområdet är brett då det är godkänt 

för samtliga byggnadstyper. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ovanstående tabell 4.1.1 redovisas skillnader mellan de olika certifieringssystemen. Här redovisas 

även de ungefärliga kostnaderna som en certifiering medför. Värt att nämna är att kostnaderna 

exkluderar de åtgärder som måste till för ett högre betyg, bättre fönster, annat ytskikt etc.
19

   

 

Eftersom den byggnad som skall certifieras i detta examensarbete innehåller bostäder kan EU 

GreenBuilding och Breeam SE uteslutas. De certifieringssystem som då är aktuella är 

Miljöbyggnad och Leed, se tabell 4.1.1.   

Valet mellan Leed och Miljöbyggnad sker med avseende på följande punkter: 

 Kostnaderna i Leed är nästan fem gånger så stora mot vad de är i Miljöbyggnad. Detta 

hänger givetvis ihop med dess omfattning. 

 Miljöbyggnad är anpassad för svensk lagstiftning och byggpraxis medan Leed är anpassad 

för den amerikanska lagstiftningen.   

 Leed betygsätter byggnaden och dess omgivning medan Miljöbyggnad endast betygsätter 

byggnaden.  

 Både Leed och Miljöbyggnad certifierar efter projekterade handlingar vid nyproduktion men 

Miljöbyggnad kräver också en verifiering efter två år.  

Med tanke på att Byggbolaget i Värmland efterfrågar ett så enkelt och kostnadseffektivt 

miljöcertifieringssystem med relevanta miljövärderingar väljs Miljöbyggnad som 

certifieringssystem.  
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 Sweden Green Building Council (2014i)  

Certifieringssystem 
EU 

GreenBuilding 
Miljöbyggnad Breeam SE Leed 

Användningsområde 
Samtliga 

förutom 

bostäder 

Samtliga 

Kontor, 

industri, 

handel 

Samtliga 

Antal 

kontrollpunkter 
1 15 70 50 

Pris kkr. 30 200 1 000 1 000 

Tabell 4.1.1 Sammanställning av de olika systemen. 



21 

 

4.2 CERTIFIERINGSPROCESS 
Certifieringsprocessen för Miljöbyggnad är indelad i sex delmoment, se figur 4.2.1.  

 

1. Under det första momentet skall den sökande registrera den byggnad som skall certifieras i 

Miljöbyggnads databas.  

 

2. Under det andra momentet skall den sökande fylla i ansökningsformuläret på 

Miljöbyggnads hemsida. Till formuläret bifogas förklarande handlingar som också ska 

styrka riktigheten i de lämnade uppgifterna och sökandes förslag på betyg per indikator och 

på byggnaden. 

 

3. Under det tredje momentet granskas ansökan av en oberoende granskare hos Miljöbyggnad. 

Det kan hända att den sökande måste komplettera med handlingar efter granskarens 

önskemål. 

 

4. Under det fjärde momentet erhålls ett beslut om byggnadsbetyg då granskaren har godkänt 

ansökan. Detta beslut skickas vidare till en högre instans hos Miljöbyggnad för kontroll.  

 

5. Under det femte momentet erhålls en preliminär certifiering på byggnaden då ansökan är 

godkänd från den högre instansen. 

 

6. Det sista momentet i certifieringsprocessen för Miljöbyggnad är att verifiera ansökan på den 

färdiga byggnaden. Detta skall ske max två år efter att byggnaden tagits i bruk. När 

verifieringen är godkänd gäller certifieringen på byggnaden i tio år framåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
BYGGNADS - OCH RUMSINDIKATORER 
I Miljöbyggnad bedöms de flesta indikatorer på byggnadsnivå men vissa på rumsnivå, se figur 

4.2.2. De indikatorer som bedöms på byggnadsnivå är dom som berör hela byggnaden som 

energianvändningen, ventilationsstandard, legionella etc. Medan de indikatorer som bedöms på 

rumsnivå är de som skiljer sig från rum till rum som dagsljus, solvärmelast etc.  

 

Figur 4.2.1 Certifieringsprocess. (Sweden Green Building Council, 2014g) 
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ENKÄTUNDERSÖKNING 
Ett moment i Miljöbyggnad är att vid verifiering genomföra en enkätundersökning för vissa 

indikatorer som klassats guld vid den preliminära certifieringen. 

 

Dessa indikatorer är: 

 5: Ljudmiljö 

 7: Ventilationsstandard 

 9: Fuktsäkerhet 

 10: Termiskt klimat vintertid 

 11: Termiskt klimat sommartid 

 12: Dagsljus 

 

"En enkätundersökning ger en indikation av brukarnas upplevelse. För de aktuella indikatorerna 

krävs att minst 80 % av svarande brukare är nöjda, det vill säga har i enkätsvar uppgett att 

resultatet är mycket bra, bra eller acceptabelt. För indikator nr 9 Fuktsäkerhet krävs för GULD att 

minst 90 % av svarande brukare uppger att de saknar byggnadsrelaterade hälsobesvär." 
20
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 Sweden Green Building Council (2014f) 

Figur 4.2.2 Redovisning av indikatorer som bedöms på byggnadsnivå och på 

rumsnivå. (Sweden Green Building Council, 2014g) 
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4.3 INDIKATORER 

4.3.1 ENERGIANVÄNDNING 
Under den första indikatorn bedöms byggnadens årliga specifika energianvändning enligt Boverkets 

definition i kWh/m
2
,Atemp.

21
 Syftet är att det skall löna sig med byggnader med låg 

energianvändning. Den framräknade årliga specifika energianvändningen jämförs sedan med BBR:s 

krav. Den energi som ingår i den årliga specifika energianvändningen är följande: 
22

 

 

 Energi för uppvärmningen, det vill säga den energi som krävs för att erhålla den önskade 

inomhustemperaturen vid normalt brukande. 

 Energi för tappvarmvatten. 

 Komfortkyla. 

 Fastighetsenergi, det vill säga den energi som de mekaniska systemen kräver ventilation etc. 

 

Det som inte ingår i den årliga specifika energianvändningen är den hushållsel samt verksamhets- 

och processenergi som tillförs byggnaden. Utifrån hur låg byggnadens specifika energianvändning 

är erhålles ett indikatorbetyg. Ju lägre desto bättre betyg, se tabell 4.3.1.1. 

 

 

Verifiering sker genom att energianvändningen mäts under en 12-månadersperiod. Den ska avslutas 

senast 24 månader efter att byggnaden tagits i bruk. Driftstatistiken för uppvärmning skall vara 

normalårskorrigerad, det vill säga oberoende av utomhustemperaturen.   

 

BOVERKETS MYNDIGHETSKRAV 
Boverkets myndighetskrav på årlig specifik energianvändning beror på 

geografisk placering, se figur 4.3.1.1, lokal eller bostad, elvärmd eller ej, se 

tabell 4.3.1.2. 

 
ETAPP 3 
Enligt den framtagna energiberäkningen framgår den årliga specifika  

energianvändningen till 65,2 kWh/m
2
,Atemp. Se bilaga 1.  

 Uppvärmning radiatorer/ventilation=20,3/6,3 kWh/m
2
. 

 Tappvarmvatten=29,5 kWh/m
2
 

 Komfortkyla=0 kWh/m
2
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 Atemp= Arean av samtliga våningsplan som är avsedda att värmas till mer än 10 ºC.  
22

 Sweden Green Building Council (2014f) 

Tabell 4.3.1.2 BBR:s krav på specifik energianvändning för bostäder, ej elvärmda. (Boverket, 

2011) 

Tabell 4.3.1.1 Bedömningskriterier för nyproducerade bostäder indikator 1. (Sweden Green Building Council, 2014f). 

Figur 4.3.1.1 Sveriges 

indelning i klimatzoner. 

(Boverket, 2011) 
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 Fastgihetsenergi=9,2 kWh/m
2
  

Indikator Energianvändning erhåller det preliminära betyget: GULD 

4.3.2 VÄRMEEFFEKTBEHOV 
Under den andra indikatorn bedöms byggnadens värmeeffektbehov i W/m

2
,Atemp vid DVUT.

23
 

Syftet är att det skall löna sig med byggnader med lågt värmeeffektbehov vintertid. Byggnader med 

lågt värmeeffektbehov minskar påfrestningen på energinätet vintertid.
24

 I Miljöbyggnad kan 

värmeeffektbehovet beräknas med hjälp av två metoder. Den första metoden är att addera 

byggnadens värmeförluster Ptransmission, Pluftläckage och Pventilation fördelade på Atemp. 

 

 Värmeeffektbehov  
                                       

     
   W/m

2
,Atemp  

 

 Ptransmission: U-värde, klimatskalets delareor, köldbryggor. 

 Pluftläckage: Totalt luftläckageflöde vid normal tryckskillnad i byggnaden.. 

 Pventilation: Totalt ventilationsflöde i byggnaden. 

 

Den andra metoden är att använda ett beräkningsverktyg som är anpassat för Miljöbyggnad, se 

bilaga 2. I beräkningsverktyget ska det bland annat anges delareor för byggnaden, inomhusluftens 

temperatur, luftläckage vid normal tryckskillnad över klimatskalet, klimatskalets 

värmegenomgångskoefficienter, Atemp för byggnaden samt mängden köldbryggor. Vid 

indikatorbetyget brons och silver accepteras att köldbryggorna approximeras med ett schablonvärde 

mellan 10-25% av totala tranmissionsförlusterna. För guld ska köldbryggorna beräknas och 

redovisas.
25

 Utifrån hur lågt byggnadens värmeeffektbehov är erhålls ett indikatorbetyg, se tabell 

4.3.2.1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Verifiering sker genom kontroll av att beräkningsförutsättningarna överrensstämmer med färdig 

byggnad. 

 
ETAPP 3 
Det beräknade värmeeffektbehovet för byggnaden uppgår till 23 W/m

2
,Atemp. Värdet är framräknat 

med hjälp utav den förstnämnda metoden ovan. Indata är hämtat från energiberäkning, se bilaga 1.  

 

 Atemp = 11 477m
2
 

 Ptransmission + Pluftläckage = 215kW 

 Pventilation = 50kW 

 

 Värmeeffektbehov  
                                       

     
 
              

     
    W/m

2
,Atemp. 

 

Indikator Värmeeffektbehov erhåller det preliminära betyget: GULD 
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 DVUT, Dimensionerande vinterutetemperatur, skiljer sig åt beroende på geografisk placering och tidskonstant.  
24

 Betongföreningen (2013) 
25

 Sweden Green Building Council (2014f) 

Tabell 4.3.2.1 Bedömningskriterier för nyproducerade bostäder indikator 2. (Sweden Green Building 

Council, 2014f) 
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4.3.3 SOLVÄRMELAST 
Under den tredje indikatorn bedöms solvärmelasten i W/m

2
golv. Solvärmelast är ett mått på hur 

mycket sol som belastar rummet. Syftet är att det skall löna sig med byggnader med begränsat 

solvärmetillskott under den varma årstiden. Detta för att minska behovet av komfortkyla eller 

obehagliga övertemperaturer.
26

 I Miljöbyggnad beräknas solvärmelasttalet med en förenklad formel 

som tar hänsyn till den maximala solinstrålningen mot en vertikal yta, den sammanvägda 

solfaktorn, glasarean samt rumsarean.  

 

                        
     

    
     W/m

2
 

 

 Den maximala solinstrålningen mot en vertikal yta kan uppskattas ligga omkring 

800W/m
2
.
27

 

 Solfaktorn g är den totalt transmitterade solenergin som består av direkt transmitterade 

solenergi plus den andel av absorberad solenergi som efterstrålas inåt. gsyst motsvarar den 

sammanvägda solfaktorn för fönster och avskärmning. Avskärmning kan vara allt från 

invändiga persienner till utstickande byggnadsdelar som balkong, takfot etc. gsyst kan bland 

annat beräknas med hjälp utav Parasol.
28

 

 Glasarean och rumsarean motsvarar det valda rummets respektive totalarea.   

 

Beräkningen ska ske på ett representativt våningsplan i de vistelserum
29

 som har sämst förutsättning 

för lågt solvärmelasttal. De valda rummen måste vetta mot antingen väster, söder eller öster. Den 

bedömda arean ska motsvara 20% av våningsplanets totala area. Det totala indikatorbetyget erhålls 

beroende på det sämsta rumsbetyget i de bedömda vistelserummen. Indikatorbetyget kan höjas ett 

betyg så vida mer än hälften av den bedömda arean har ett högre betyg. Exempelvis ifall Atemp för 

ett våningsplan är 100m
2 

måste solvärmelasttalet beräknas i 20m
2
 utav de vistelserum som vetter 

mot antingen väster, söder eller öster. Ifall 5m
2
 utav de utvalda vistelserummen får betyget brons 

och de resterande 15m
2 

får silver blir indikatorbetyget då silver eftersom mer än hälften av den 

bedömda arean har ett högre betyg. Utifrån hur låg solvärmelast byggnaden har erhålles ett 

indikatorbetyg, se tabell 4.3.3.1. 

 

 

 
 
 
 
Verifiering sker genom kontroll av att beräkningsförutsättningarna överrensstämmer med färdig 

byggnad. 

 

ETAPP 3 
Det översta våningsplanet (vån 7) valdes som det representativa våningsplanet för byggnaden vid 

solvärmelastuträkningen. I energiberäkningen framgår den sammanvägda solfaktorn för fönstren. 

De valda vistelserummens storlek och placering framgår av bilaga 3, samma gäller fönsterstorlek. 

 Area med indikatorbetyg Brons=339,6 m
2
 

 Area med indikatorbetyg Silver=27,2 m
2
 

 

Indikator Solvärmelast erhåller det preliminära betyget: BRONS 

                                                 
26

 Sweden Green Building Council (2014f) 
27

 Ibid. 
28

 Parasol är ett gratisprogram som erbjuder bland annat uträkning av till exempel solfaktor och energiförbrukning.  
29

 BBR:s definition, det vill säga ”utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt”. Sovrum, kök etc.  

Tabell 4.3.3.1 Bedömningskriterier för nyproducerade bostäder indikator 3. (Sweden Green Building 

Council, 2014f) 



26 

 

4.3.4 ENERGISLAG 
Under den fjärde indikatorn bedöms vad för energislag som tillförs byggnaden. Syftet är att det 

skall löna sig att använda förnyelsebar energi som ger upphov till lägre utsläpp och avfall. I 

Miljöbyggnad delas all den köpta energin in under vilken miljökategori den tillhör. Det finns totalt 

fyra kategorier som skiljer sig åt beroende på huruvida energikällan är förnyelsebar, flödande, ger 

upphov till avfall, föroreningar eller andra problem vid hantering. Miljökategori 1 orsakar minst 

miljöbelastning medan miljökategori 4 mest miljöbelastning.
30

 

 

I Miljökategori 1 ingår: 

 Solenergi det vill säga värme från solfångare och el från solceller. 

 El från vind- och vattenkraft. 

 Industriell spillvärme som saknar försäljningsvärde och som annars skulle gå förlorad. 

 

I Miljökategori 2 ingår: 

 Energi som härrör från biobränsle i värme- och kraftvärmeverk. 

 Miljöprövad biobränslepanna. 

 

I Miljökategori 3 ingår: 

 Icke miljögodkända pannor. 

 

I Miljökategori 4 ingår: 

 Energi som varken är förnybar eller flödande, till exempel naturgas, olja, torv, kol, kärnkraft  

(uran). 

 

Det finns ett anpassat beräkningsverktyg i Miljöbyggnad där majoriteten av Sveriges 

fjärrvärmeleverantörer redovisar sin statistik på bränslemix samt vilken miljökategori det hamnar 

under. Resultatet från indikator 1 används som indata för denna indikator, men även den beräknade 

hushållsenergin. Detta görs för att skapa ett helhetsgrepp på den totala tillförda energin, även den 

som brukarna köper (hushållsenergin).
31

 Utifrån hur miljövänlig energi byggnaden använder erhålls 

ett indikatorbetyg, se tabell 4.3.4.1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Verifiering sker genom att fördela den uppmätta energin under verifiering av indikator 1 för att sen 

stämma av den mot det preliminära betyget 

 

ETAPP 3 
Resultatet av fördelningen av den årliga energianvändningen enligt miljökategorier i Miljöbyggnads 

beräkningsverktyg, (se bilaga 4):  

                                                 
30

 Sweden Green Building Council (2014f) 
31

 Ibid.  

Tabell 4.3.4.1 Bedömningskriterier för nyproducerade bostäder indikator 4. (Sweden Green Building 

Council, 2014f) 
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 Miljökategori 1=38,0%,  

 Miljökategori 2=43,0%  

 Miljökategori 4=19,0%.  

 

Den indata som har använts framgår av energiberäkningen gjord av vvs-konsult, se bilaga 1.  

 

Indikator Energislag erhåller det preliminära betyget: GULD 

4.3.5 LJUDMILJÖ 
Under den femte indikatorn bedöms byggnadens ljudmiljö enligt den svenska standarden  

SS 25267 
32

. Syftet är att det skall löna sig med byggnader med så god ljudmiljö som möjligt för att 

öka trivseln och sundheten i byggnaden. De ljudparametrar som ska klassas i Miljöbyggnad är 

följande:  

 Ljud från installationer - Fläktar, pumpar, hissar etc. 

 Luftljudsisolering - Ljudspridning från ett utrymme till ett annat via tal etc.  

 Stegljudisolering - "Klackljud", stolsskrap från lägenheten ovan etc. 

 Buller utifrån - Trafikbuller från närliggande vägar etc.  

 

"Ljudklassningsstandarderna innehåller fyra klasser: A, B, C och D. Klass C motsvarar samhällets 

minimikrav som behöver uppnås vid nybyggnad. Därutöver är det fritt att välja mellan klass A och 

B. Klasserna A och B anger bättre ljudstandard än vad minimikraven i klass C anger." 
33

 

 

De ställda kraven på ljudklasser ska vara dokumenterade i programhandlingar så respektive 

projektör vet vilka krav de ska följa. I Miljöbyggnad ställs det krav på att en ljudsakkunnig ska 

medverka i projektet för att säkerställa att projekterade lösningar och utföranden svarar mot valda 

bedömningskriterier.  

 

Värt att nämna är att SS 25267 behandlar fler akustiska parametrar än Miljöbyggnad, exempelvis 

efterklangstiden. Detta för att rummets inredning spelar stor roll, vilket inte fastighetsägaren kan 

påverka. Dock är det en viktig parameter vid utbildningslokaler. Utifrån hur bra  

ljudmiljö byggnaden har erhålls ett indikatorbetyg, se tabell 4.3.5.1. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifiering sker genom kontroll av att ljudmiljön överrensstämmer med önskat indikatorbetyg. 

                                                 
32

 SS 25267-Ljudklassning av utrymmen i byggnader för bostäder. 
33

 Boverket (2008) 

Tabell 4.3.5.1 Bedömningskriterier för nyproducerade bostäder indikator 5. (Sweden Green Building 

Council, 2014f) 
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Ljudmätning skall ske på samtliga ljudparametrar utav ljudsakkunnig och en representant för 

brukarna.  

 
ETAPP 3 
Under projekteringen har det saknats en ljudsakkunnig. Detta för att det inte har ställts några krav 

från beställaren. Eftersom Miljöbyggnad efterfrågar samtliga aktuella ljudklasser är detta på gång i 

skrivandets stund. En ljudsakkunnig beräknar samtliga ljudklasser utifrån gällande bygghandlingar. 

Preliminärt antas ljudklass C på samtliga ljudparametrar då det motsvarar myndighetskrav.  

 

Indikator Ljudmiljö erhåller det preliminära betyget: BRONS 

4.3.6 RADON 
Under den sjätte indikatorn bedöms inomhusluftens radonhalt i Bq/m

3
. Syftet är att det skall löna 

sig med byggnader med så minimal radonhalt som möjligt i inomhusluften. Radon är en ädelgas 

som ger upphov till joniserande strålning som kan vara farlig för hälsan. Gasen kan ha sitt ursprung 

från byggnadsmaterial, men det vanligaste i Sverige är markradon. Utifrån markens uppmätta 

radonhalt klassas den som antingen hög-, normal- eller lågradonmark. I Sverige uppskattas cirka 

10% till högradonhaltig mark, 70% normal och 20% låg.
34

 Det är markens klassning som avgör 

vilken grundkonstruktion byggnaden ska ha, för att förhindra att radongasen ska tränga igenom 

otätheter i  grundkonstruktionen. Klassas marken som högradonhaltig ska grundkonstruktionen 

uppfylla kraven för ett radonsäkert utförande, se tabell 4.3.6.1. Klassas marken som normalhaltig 

bör grundkonstruktionen minst uppfylla kraven för ett radonskyddat utförande, men radonsäkert är 

givetvis att rekommendera. Vid lågradonhaltigmark är det godkänt att inte vidta några åtgärder med 

hänsyn till radon.   

 
Tabell 4.3.6.1 Beskrivning av typexempel på grundkonstruktioner. (Radonassistansen, 2014) 

Radonsäkert utförande Radonskyddat utförande 

 Kantförstyvad betongplatta utförd så att den 

blir så tät att jordluft inte kan sugas in. 

 Genomföringar av rör görs lufttäta. 

 Källarytterväggar utförs i betong. 

 Dräneringsslangar i det kapillärbrytande lagret 

under huset. Dessa kopplas samman till ett rör 

som dras upp genom huset eller ut till plattans 

ytterkant. Om lufttrycket under huset måste 

sänkas, monteras en fläkt på röret. 

 

 Golv och väggar som inte ger uppenbara 

otätheter mot mark. 

 Undvik kantisolering som släpper igenom 

jordluft längs ytterkanterna på betongplattan. 

 Bygg så att sättningar undviks. 

 Täta där rör går genom husets bottenplatta och 

källarytterväggar. 

 

Genom att mäta inomhusluften i färdig byggnad fås ett mått på hur stor radonhalt inomhusluften 

innehåller, därav vilket betyg byggnaden erhåller. I Miljöbyggnad bedöms högsta uppmätta 

radonhalten i vistelsezonen. Mätning ska ske under två till tre månader i uppvärmningssäsongen.
35

 

Utifrån grundutförandet i byggnaden erhålls ett indikatorbetyg, se tabell 4.3.6.2. 

 

 

 

 

                                                 
34

 Sweden Green Building Council (2014f) 
35

 Ibid.  
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Verifiering sker genom uppmätning av radonhalten inomhus enligt samma instruktion som ovan.  

 

ETAPP 3 
Marken vid byggnaden anses vara låg- till normalradonhaltig enligt planbeskrivning, se bilaga 5. 

Men grundkonstruktionen uppfyller ändå kraven för radonsäkert utförande på grund av att marken 

blivit sanerad för föroreningar. Därav inga mätningar.  

 

Indikator Radon erhåller det preliminära betyget: GULD 

4.3.7 VENTILATIONSSTANDARD 
Under den sjunde indikatorn bedöms byggnadens ventilationssystem. Syftet är att det skall löna sig 

med byggnader med så god luftkvalitet som möjligt, just för att bibehålla en bra inomhusmiljö. 

Kraven i Miljöbyggnad är de samma som myndighetskraven i Sverige.  

 

"Byggnader och deras installationer ska utformas så att de kan ge förutsättningar  

för en god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än tillfälligt." 
36

 

 

För att uppfylla dessa krav får inte ventilationsflödet understiga 0,35 l/s golvarea i bostaden.
37

 Det 

ska även finns möjlighet till forcering av frånluftsflödet i kök, bad-, dusch eller tvättrum beroende 

på önskat indikatorbetyg. Utifrån vad för ventilationssystem byggnaden har erhålls ett 

indikatorbetyg, se tabell 4.3.7.1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifiering sker genom kontroll av protokoll som visar godkänd OVK (obligatorisk 

ventilationskontroll) med luftmätning.  

 

ETAPP 3 
Enligt den framtagna energiberäkningen från vvs-konsult framgår byggnadens ventilationsflöde till 

0,4 l/s golvarea. Se bilaga 1.  

 

                                                 
36

 Boverket (2012) 
37

 Sweden Green Building Council (2014f) 

Tabell 4.3.6.2 Bedömningskriterier för nyproducerade bostäder indikator 6. (Sweden Green Building 

Council, 2014f) 

Tabell 4.3.7.1 Bedömningskriterier för nyproducerade bostäder indikator 7. (Sweden Green Building 

Council, 2014f) 
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I kapitel 3 i projektbeskrivningen framgår det att byggnaden skall använda ventilationssystemet 

FTX (från och tilluft med återvinning). FTX-aggregatet kommer installeras över spisen i samtliga 

lägenheter. Aggregatet är av typ Systemair VR300, där funktionen för forcering finns, av/på väljs 

på spiskåpa. Se bilaga 6. 

 

Indikator Ventilationsstandard erhåller det preliminära betyget: SILVER 

4.3.8 KVÄVEDIOXID 
Under den åttonde indikatorn bedöms inomhusluftens kvävedioxidhalt i µq/m

3
. Syftet är att det 

skall löna sig med byggnader med låg tillförsel av kvävedioxid via uteluften. Kvävedioxid är en 

trafikrelaterad luftförorening som bildas vid förbränningsprocesser av olika slag. Vid för stora halter 

kvävedioxid kan det irritera luftvägarna, försämra lungfunktionen samt förvärra astma. Den bidrar 

också till försurning av mark och vatten.
38

  

 

"Miljöbalken började gälla den 1 januari 1999. Med balken infördes miljökvalitetsnormer (MKN) 

för olika föroreningar. Normerna är bestämda utifrån EU-direktiv för utomhusluft och är satta för 

att skydda mot ohälsa och gäller främst i miljöer där människor vistas utomhus. I dagsläget finns 

normer för bl.a. kvävedioxid, partiklar PM10 och PM2,5, svaveldioxid, ozon, bensen, benso (a) 

pyren och metallerna arsenik, kadmium, bly och nickel." 
39

  

 

Kommunerna runt om i landet gör regelbundna mätningar för att se till att inte dessa normer 

överskrids. Skulle dom överskridas måste åtgärdsprogram upprättas där det beskrivs vilka åtgärder 

som måste till för att klara normerna.  

 

Om byggnaden ligger innanför tätort
40

 kan risken för höga kvävedioxidhalter avgöra var 

uteluftsintagen för ventilationen ska vara placerade för att minska halten inomhus. Detta är vanligt 

då byggnaden ligger i närheten av en högtrafikerad väg. Ifall byggnaden istället ligger utanför tätort 

och avståndet till en högtrafikerad väg
41

 är större än 250m krävs inga mätningar för 

indikatorbetyget guld. Indikatorbetyget kan inte bli lägre än brons då denna indikator är 

platsberoende. Utifrån halten kvävedioxid i inomhusluften erhålls ett indikatorbetyg, se tabell 

4.3.8.1. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifiering sker genom mätning av kvävedioxidhalten inomhus för indikatorbetyget silver eller 

guld. 

 

                                                 
38

 Miljöförvaltningen (2012) 
39

 Ibid.  
40

 Tätort definieras som ett område med minst 200 invånare och där avstånden mellan husen är mindre än 200 meter. 
41

 På www.trafikverket.se finns uppgifter om trafikflöden för de flesta vägarna i Sverige. 

Tabell 4.3.8.1 Bedömningskriterier för nyproducerade bostäder indikator 8. (Sweden Green Building 

Council, 2014f) 
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ETAPP 3 
Karlstads kommun gör regelbundna mätningar i centrala Karlstad. Den mätplats som ligger närmast 

byggnadens placering ligger på Hamngatan 16 där årsmedelvärdet av kvävedioxidhalten är uppmätt 

till 24,2 µq/m
3 

och har fordonsflödet beräknat till cirka 15 800 fordon per dygn. Eftersom denna 

mätplats är placerad jämte en högtrafikerad väg och på ett så stort avstånd som cirka 400m från 

Etapp 3 bör kvävedioxidhalten i inomhusluften understiga 20 µq/m
3
. Se bilaga 7.  

 

Indikator Kvävedioxid erhåller det preliminära betyget: GULD 

4.3.9 FUKTSÄKERHET 
Under den nionde indikatorn bedöms de fuktskyddsåtgärder som vidtagits i projektet. Syftet är att 

det skall löna sig med byggnader där risken för framtida fukt- och vattenskador är minimal.  

 

"Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd om en byggnads utformning så att 

fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan 

påverka människors hälsa." 
42

 

 

För att minimera risken för fuktproblem i ett projekt bör de konstruktioner som kan vara 

fuktkritiska identifieras redan under projekteringsskedet. De krav som ställs i projektet bör vara 

formulerade, dokumenterade i program- och projekteringshandlingar i form av 

fuktsäkerhetsbeskrivning där det framgår hur fuktarbetet ska fortskrida från projektering till 

produktion. Respektive indikatorbetyg erhålls utifrån omfattning av fuktarbetet i projektet, se tabell 

4.3.9.1. Vid fuktsäkert byggande nämns olika begrepp, bland annat följande: 

 

 ByggaF, består utav elva mallar och dokument som beskriver fuktsäkert byggande. Mallar 

för fuktsäkerhetsbeskrivning, fuktrondsprotokoll, fuktsäkerhetsdokumentation etc.  

 GVK, Golvbranschens Våtrumskontroll. Branschregler för tätskikt i våtrum. Reglerna är det 

juridiska underlaget som beställare och hantverkare kan luta sig mot för att säkra att ett 

våtrumsarbete utförs lagenligt och fackmässigt.
43

 

 Diplomerad fuktsakkunnig representerar beställaren vad gäller fuktfrågor, 

fuktsäkerhetsansvarig representerar entreprenören.  

 RBK, Rådet för ByggKompetens. Utför kvalitetssäkra fuktmätningar i betong.  
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 Boverket (2012) 
43

 GVK (2011) 

Tabell 4.3.9.1 Bedömningskriterier för nyproducerade bostäder indikator 9. (Sweden Green Building 

Council, 2014f) 
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Verifiering sker genom att kontrollera så samtlig fuktdokumentation är komplett för respektive 

indikatorbetyg.  

 

ETAPP 3 
Samtliga aktörer i projektet har projekterat byggnaden för att minimera eventuella framtida 

fuktproblem. Fuktarbetet i produktion följer ByggaF. Det finns även en utsedd 

fuktsäkerhetsansvarig i produktion. GVKs branschregler följs i våtrum samt att det sker 

fuktmätningar i betongen före golvläggning. 

 

Indikator Fuktsäkerhet erhåller det preliminära betyget: SILVER 

4.3.10 TERMISKT KLIMAT VINTER 
Under den tionde indikatorn bedöms hur bra det termiska klimatet vintertid är. Syftet är att det skall 

löna sig med byggnader med så bra termiskt klimat vintertid som möjligt för att öka trivseln och 

sundheten i byggnaden. I Miljöbyggnad kan det termiska klimatet beräknas med hjälp utav en 

simulering där  PPD-index
44

 beräknas. Den indata som behövs för en simulering är bland annat den 

operativa temperaturen, lufthastighet, förväntad klädsel och aktivitet för det valda vistelserummet. 

Ett PPD-index på 10% innebär att 10% utav brukarna förväntas vara missnöjda med det termiska 

klimatet under vinterhalvåret. Utifrån vad för PPD-index byggnaden har erhålls ett indikatorbetyg, 

se tabell 4.3.10.1.    

 

Simuleringen ska ske på ett representativt våningsplan i de vistelserum som har sämst förutsättning 

för lågt PPD-index. Bedömningen gäller i rummets vistelsezon för en punkt högst en meter innanför 

det största fönstrets mittpunkt vid maximal dimensionerande vintertemperatur och utan inverkan av 

solinstrålning.
45

 Den bedömda arean ska motsvara 20% av våningsplanets totala area. Det totala 

indikatorbetyget erhålls beroende på det sämsta rumsbetyget i de bedömda vistelserummen. 

Indikatorbetyget kan höjas ett betyg så vida mer än hälften av den bedömda arean har ett högre 

betyg. Exempelvis ifall Atemp för ett våningsplan är 100m
2 

måste beräkningen ske i 20m
2
 utav de 

vistelserum som inte har någon inverkan av solinstrålning. Ifall 5m
2
 utav de utvalda vistelserummen 

får betyget brons och de resterande 15m
2 

får silver blir indikatorbetyget då silver eftersom mer än 

hälften av den bedömda arean har ett högre betyg.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifiering sker genom kontroll så att den indata som använts för simuleringen överrensstämmer 

med färdig byggnad. 

 
ETAPP 3 
Det andra våningsplanet (vån 2) valdes som det representativa våningsplanet för byggnaden vid 

                                                 
44

 PPD= Predicted Percentage Dissatisfied vilket på svenska översätts till förväntad andel missnöjda brukare. 
45

 Sweden Green Building Council (2014f) 

Tabell 4.3.10.1 Bedömningskriterier för nyproducerade bostäder indikator 10. (Sweden Green Building 

Council, 2014f) 
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simulering av det termiska klimatet. De valda vistelserummen framgår enligt bilaga 8. PPD-index 

har beräknats med hjälp av ett verktyg
46

 där den operativa temperaturen, lufthastighet, fuktighet, 

klädsel och aktivitet anges. Den operativa temperaturen har beräknas med hjälp utav programvaran 

ProClim
47

. Indata är hämtade ifrån den framtagna energiberäkningen utav vvs-konsult.  

 

 Area med rumsbetyget Brons=90,9m
2
 

 Area med rumsbetyget Silver=28,2m
2
 

 Area med rumsbetyget Guld= 79,6m
2
 

 

Indikator Termiskt klimat vintertid erhåller det preliminära betyget: SILVER 

4.3.11 TERMISKT KLIMAT SOMMAR 
Under den elfte indikatorn bedöms hur bra det termiska klimatet sommartid är. Syftet är att det skall 

löna sig med byggnader med så bra termiskt klimat sommartid som möjligt för att öka trivseln och 

sundheten i byggnaden. I Miljöbyggnad kan det termiska klimatet sommartid beräknas med samma 

simuleringsmetod som under indikator tio men det går även att använda sig utav solvärmefaktorn. 

Solvärmefaktorn påminner om solvärmelasttalet under indikator tre. Solvärmefaktorn, SVF, är ett 

mått på hur värmen från fönster sommartid påverkar det termiska inneklimatet.
48

 Det ställs även 

krav på minst ett öppningsbart fönster per vistelserum.  

 

                      
     

    
   W/m

2 

 
 

 Solfaktorn g är den totalt transmitterade solenergin som består av direkt transmitterad 

solenergi plus den andel av absorberad solenergi som efterstrålas inåt. gsyst motsvarar den 

sammanvägda solfaktorn för fönster och avskärmning. Avskärmning kan vara allt från 

invändiga persienner till utstickande byggnadsdelar som balkong, takfot etc. gsyst kan bland 

annat beräknas med hjälp utav Parasol. 

 Glasarean och rumsarean motsvarar det valda rummets respektive totalarea.   

 

Beräkningen ska ske på ett representativt våningsplan i de vistelserum som har sämst förutsättning 

för låg SVF. De valda rummen måste vetta mot antingen väster, söder eller öster. Den bedömda 

arean ska motsvara 20% av våningsplanets totala area. Det totala indikatorbetyget erhålls beroende 

på det sämsta rumsbetyget i de bedömda vistelserummen. Indikatorbetyget kan höjas ett betyg så 

vida mer än hälften av den bedömda arean har ett högre betyg. Exempelvis ifall Atemp för ett 

våningsplan är 100m
2 

måste SVF beräknas i 20m
2
 utav de vistelserum som vetter mot antingen 

väster, söder eller öster. Ifall 5m
2
 utav de utvalda vistelserummen får betyget brons och de 

resterande 15m
2 

får silver blir indikatorbetyget då silver eftersom mer än hälften av den bedömda 

arean har ett högre betyg. Utifrån hur låg solvärmefaktor byggnaden har erhålles ett indikatorbetyg, 

se tabell 4.3.11.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
46

 Healthyheating (2014) 
47

 ProClim är ett webbaserat program för att beräkna värmebalansen i ett rum. 
48

 Sweden Green Building Council (2014f) 

Tabell 4.3.11.1 Bedömningskriterier för nyproducerade bostäder indikator 11. (Sweden Green Building 

Council, 2014f) 
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Verifiering sker genom kontroll av att beräkningsförutsättningarna överrensstämmer med färdig 

byggnad. 

 
ETAPP 3 
Det översta våningsplanet (vån 7) valdes som det representativa våningsplanet för byggnaden vid 

solvärmefaktorn. I energiberäkningen framgår den sammanvägda solfaktorn för fönstren. De valda 

vistelserummens storlek och placering framgår av bilaga 3, samma gäller fönsterstorlek. 

 

 Area med indikatorbetyg Brons=339,6 m
2
 

 Area med indikatorbetyg Silver=27,2 m
2
 

 

Indikator Termiskt klimat sommartid erhåller det preliminära betyget: BRONS 

4.3.12 DAGSLJUS 
Under den tolfte  indikatorn bedöms hur bra dagsljusinsläpp byggnaden har. Syftet är att det skall 

löna sig med byggnader med så mycket dagsljus som möjligt för att öka trivseln och sundheten i 

byggnaden.  

 

"Byggnader ska utformas så att tillfredsställande ljusförhållanden är möjliga att uppnå, utan att 

skaderisker och olägenheter för människors hälsa uppstår. Ljusförhållandena är tillfredsställande 

när tillräcklig ljusstyrka och rätt ljushet (luminans) uppnås samt när ingen störande bländning eller 

inga störandes reflexer förekommer och därmed rätt belysningsstyrka och luminansfördelning 

föreligger." 
49

 

 

I Miljöbyggnad beräknas dagsljuset i ett vistelserum med hjälp utav dagsljusfaktorn. 

Dagsljusfaktorn är ett mått på förhållandet mellan ljusstyrkan utomhus och inomhus en mulen dag, 

och beror på följande faktorer: fönstrets glasarea, glasets LT-värde
50

, golvarea, omkringliggande 

avskärmning, rummets ytskikt och mätpunkt. Dagsljusfaktorn ska beräknas i en punkt 0,8 meter 

över golv, 1 meter från mörkaste sidovägg och på halva rumsdjupet. I Miljöbyggnad kan 

dagsljusfaktorn simuleras med hjälp utav datorprogram.  

 

Beräkningen ska ske på ett representativt våningsplan i de vistelserum som har sämst förutsättning 

för hög dagsljusfaktor. Den bedömda arean ska motsvara 20% av våningsplanets totala area. Det 

totala indikatorbetyget erhålls beroende på det sämsta rumsbetyget i de bedömda vistelserummen. 

Indikatorbetyget kan höjas ett betyg så vida mer än hälften av den bedömda arean har ett högre 

betyg. Exempelvis ifall Atemp för ett våningsplan är 100m
2 

måste dagsljusfaktorn beräknas i 20m
2
 

vistelserum. Ifall 5m
2
 utav de utvalda vistelserummen får betyget brons och de resterande 15m

2 
får 

silver blir indikatorbetyget då silver eftersom mer än hälften av den bedömda arean har ett högre 

betyg. Utifrån byggnadens dagsljusfaktor erhålls ett indikatorbetyg, se tabell 4.3.12.1.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49

 Boverket (2012) 
50

 LT är värdet på det transmitterade synliga ljuset angivet i procent av det mot glaset infallande ljuset. 
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Verifiering sker genom kontroll av att beräkningsförutsättningarna överrensstämmer med färdig 

byggnad.  

 
ETAPP 3 
Det andra våningsplanet (vån 2) valdes som det representativa våningsplanet för byggnaden vid 

simulering av dagsljusfaktorn. De utvalda vistelserummen framgår av bilaga 9. Simuleringen 

gjordes i datorprogrammet Velux Daylight Visualizer. Se bilaga 9.  

 Area med indikatorbetyg Brons=186,7 m
2
 

 Area med indikatorbetyg Silver=95,2 m
2
 

Indikator Dagljus erhåller det preliminära betyget: BRONS 

4.3.13 LEGIONELLA  
Under den trettonde indikatorn bedöms vilka åtgärder som vidtagits för att minimera risken för  

legionellabakterier. Syftet är att det skall löna sig med byggnader som utformas för att minska 

risken för tillväxt och spridning av legionellabakterier i tappvattensystemet.
51

 

 

"Legionella är namnet på en bakteriefamilj som orsakar två olika sorts sjukdomar: legionärssjuka 

som är en form av lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtom är influensaliknande." 
52

 

 

För att minimera risken för legionellabakterier finns det vissa branschregler som ska tillämpas vid 

samtliga rörinstallationer i byggnaden. "Branschregler för Säker Vatteninstallation" är en av dessa. 

Genom att anlita installatörer som är certifierade enligt dessa branschregler minimeras risken för 

legionellabakterier i vattensystemet. 

 

"Branschregler för Säker Vatteninstallation" innebär bland annat följande: 

 Temperaturen i en vvc-krets
53

 får inte understiga 50°C. 

 Tappkallvattenledningar får inte placeras i utrymmen med hög temperatur. 

 Tappkallvattenledningar får inte vara i kontakt med tappvarmvattenledningar.  

 

Utifrån vilka åtgärder som vidtagits vid utformning av tappvattensystemet erhålls ett indikatorbetyg, 

se tabell 4.3.13.1. 
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 Sweden Green Building Council (2014f) 
52

 Boverket (2013) 
53

 Varmvattencirkulation, vvc är ett sätt att reducera tiden det tar att få varmt varmvatten till ett tappställe. 

Tabell 4.3.12.1 Bedömningskriterier för nyproducerade bostäder indikator 12. (Sweden Green Building 

Council, 2014f) 
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Verifiering sker genom mätning av varmvattentemperaturen enligt "Branschreglerna Säker 

Vatteninstallation".  

 

ETAPP 3 
I kapitel 3 i projektbeskrivningen framgår det att samtliga rörinstallationer utförs enligt 

"Branschregler för Säker Vatteninstallation".  

 

Indikator Legionella erhåller det preliminära betyget: SILVER 

4.3.14 DOKUMENTATION AV BYGGVAROR 
Under den fjortonde indikatorn bedöms byggnadens loggbok. Syftet är att det skall löna sig med 

byggnader där byggvaror och byggnadsmaterial som byggs in dokumenteras. Detta för att 

underlätta vid en eventuell sanering i framtiden. Loggboken ska omfatta de material som ingår i 

grundkonstruktionen, stommen, ytterväggarna, yttertaket, innerväggarna och som ingår i 

produktkategorierna enligt BSAB 96:
54

 

 

 E  Platsgjutna konstruktioner 

 F  Murverk 

 G  Konstruktioner av monteringsfärdiga element 

 H  Konstruktioner av längdformvaror 

 I  Skikt av termoisolervaror 

 J  Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor 

 K  Skikt av skivor 

 L  Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm 

 M  Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror 

 N  Kompletteringar av sakvaror mm 

 Z  Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror 

 

Material som tillhör de installationstekniska systemen och elsystemen ingår inte i loggboken. Som 

digital loggbok är det godkänt att använda en excelfil som loggbok men det rekommenderas att 

                                                 
54

 Sweden Green Building Council (2014f) 

Tabell 4.3.13.1 Bedömningskriterier för nyproducerade bostäder indikator 13. (Sweden Green Building 

Council, 2014f) 
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använda BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus eller motsvarande. För indikatorbetyget brons 

och silver accepteras materialets säkerhetsdatablad medan vid guld måste materialets 

Byggvarudeklaration redovisas i loggboken, se tabell 4.3.14.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Verifiering sker genom kontroll så att loggbokens material överrensstämmer med materialen i den 

färdiga byggnaden.  

 

ETAPP 3 
Loggboken i detta projekt består utav ett Exceldokument där säkerhetsdatablad redovisas för 

respektive byggvara enligt BSAB 96-registret.  

 

Indikator Dokumentation av byggvaror erhåller det preliminära betyget: SILVER 

4.3.15 UTFASNING AV FARLIGA ÄMNEN 
Under den femtonde indikatorn bedöms byggnadens ingående material i loggboken. Syftet är att det 

skall löna sig med byggnader med material som inte innehåller farliga ämnen. Samtliga material i 

loggboken under indikator fjorton skall bedömas utifrån halt av utfasningsämne enligt 

Kemikalieinspektionens, KEMIs, kriterier, se tabell 4.3.15.1. Indikatorbetyget brons erhålls 

automatiskt utan att bedöma materialen 

i loggboken. För betyget silver får bara 

ett fåtal material innehålla 

utfasningsämne, dessa måste hanteras 

som en avvikelse. För guld måste 

samtliga material vara fria från 

utfasningsämne, se tabell 4.3.15.2. För 

att ett material ska anses vara fritt från 

utfasningsämne får det inte överstiga 

Kemikalie-inspektionens haltgränser. 

En metod att avgöra ifall ett material 

innehåller utfasningsämnen är att 

kontrollera materialets 

Byggvarudeklaration mot Kemikalie-

inspektionens kriterier. En enklare 

metod är att använda sig utav en 

produktdatabas där materialet redan är 

klassat efter utfasningsämne.
 55
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 Sweden Green Building Council (2014f) 

Tabell 4.3.14.1 Bedömningskriterier för nyproducerade bostäder indikator 14. (Sweden Green Building 

Council, 2014f) 

Tabell 4.3.15.1 Kemikalieinspektionens lista och kriterier för 

utfasningsämne. (Sweden Green Building Council, 2014f) 
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Verifiering sker genom att kontrollera så att inte utfasningsämnena i loggboken överstiger 

Kemikalieinspektionens kriterier.   

 
 
ETAPP 3 
I detta projekt stäms de ingående materialen i loggboken av mot Kemikalieinspektionens kriterier i 

den omfattning som betyget silver kräver.   

 

Indikator Utfasning av farliga ämnen erhåller det preliminära betyget: SILVER 

  

Tabell 4.3.15.2 Bedömningskriterier för nyproducerade bostäder indikator 15. (Sweden Green Building 

Council, 2014f) 
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4.4 AGGREGEREING  
När samtliga indikatorer är bearbetade är nästa steg att sammanväga dessa till byggnadens 

slutbetyg, även kallat aggregering. Varje indikator tillhör en aspekt, varje aspekt tillhör antingen 

området energi, inomhusmiljö eller material, se tabell 4.4.1. En aspekt kan exempelvis vara 

luftkvalitet där de ingående indikatorerna är radon, ventilationsstandard och kvävedioxid. Det 

sämsta indikatorbetyget avgör vilket aspektbetyg det blir och det sämsta aspektbetyget avgör vilket 

områdesbetyg det blir. Detta kan höjas ett betyg om minst hälften av aspektbetygen är högre. Det 

sämsta områdesbetyget avgör byggnadsbetyget.
56

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Energiområdets betyg för Etapp 3 redovisas i tabell 4.4.2. 

Tabell 4.4.2 Sammanvägning från indikatorbetyg till områdesbetyg för energi.  

Indikator Aspekt Område 

Energianvändning Guld Energianvändning Guld 

Energi Silver 
Värmeeffektbehov Guld 

Effektbehov Brons 
Solvärmelast Brons 

Energislag Guld Energislag Guld 

 

Innemiljöområdets betyg för Etapp 3 redovisas i tabell 4.4.3. 

 
Tabell 4.4.3 Sammanvägning från indikatorbetyg till områdesbetyg för innemiljö. 

Ljudmiljö Brons Ljudmiljö Brons 

Innemiljö Silver 

Radon Guld 

Luftkvalitet Silver Ventilationsstandard Silver 

Kvävedioxid Guld 

Fuktsäkerhet Silver Fukt Silver 

Termiskt klimat vinter Guld 
Termiskt klimat Brons 

Termiskt klimat sommar Brons 

Dagsljus Brons Dagsljus Brons 

Legionella Silver Legionella Silver 

                                                 
56

 Sweden Green Building Council (2014f) 

Tabell 4.4.1 Miljöbyggnads struktur med indikatorer för nyproducerade byggnader, 

aspekter och områden. (Sweden Green Building Council, 2014g) 
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Materialområdets betyg för Etapp 3 redovisas i tabell 4.4.4. 

 
Tabell 4.4.4 Sammanvägning från indikatorbetyg till områdesbetyg för material. 

Dokumentation av 

byggvaror 
Silver Dokumentation Silver 

Material Silver 
Utfasning av 

farliga ämnen 
Silver Utfasning Silver 

 

 

Byggnadsbetyget för Etapp 3 redovisas i tabell 4.4.5. 

 
Tabell 4.4.5 Sammanvägning från områdesbetyg till byggnadsbetyg för Etapp 3. 

Område Byggnad 

Energi Silver 

Silver Innemiljö Silver 

Material Silver 

 

 

Som tabell 4.4.5 visar erhåller Etapp 3 byggnadsbetyget silver vid den preliminära certifieringen då 

samtliga områdesbetyg är silver. Detta byggnadsbetyg kan ändras vid verifieringen ifall det visar sig 

att den färdiga byggnaden inte överrensstämmer med betygsunderlaget vid den preliminära 

certifieringen. Därav är det oerhört viktigt att samtliga aktörer så som underentreprenörer och 

snickare är medvetna om att deras hantverk kommer att kvalitetssäkras i form av mätningar vid 

verifiering. Bland annat vid uppmätning av radon- och kvävedioxidhalten i inomhusluften.  
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5 ANALYS & DISKUSSION 
 

Den största anledningen till att inte Leed valdes som certifieringssystem var för att de bara 

betygsätter byggnaden utifrån projekterade handlingar då Byggbolaget i Värmland ansåg att 

Miljöbyggnads verifiering efter två år är en stor fördel för dom. Detta för att få en bekräftelse på att 

den byggnad som har certifierats verkligen uppfyller de krav som ställts i projektet i form av 

förfrågningsunderlag etc.  

 

En fördel med Leed är att det är ett allmänt erkänt system på den internationella marknaden bland 

fastighetsägare och förvaltare, medan Miljöbyggnad endast finns i Sverige. Eftersom Byggbolaget i 

Värmland är etablerade i Sverige ser de inga fördelar i dagsläget med att välja ett system som 

används på den internationella marknaden, utan istället då prioritera ett system som är betydligt 

populärare på den svenska marknaden bland de fastighetsägare de inriktar sig mot.   

 

Det är en stor fördel ju tidigare certifieringsprocessen startar i ett projekt. Möjligheten att styra 

teknik och systemval är större och chansen på högre betyg ökar. Detta är direkt kopplat till vad 

certifieringen kan komma att kosta i slutändan då risken för tilläggsarbeten eller vissa åtgärder för 

önskat betyg minskar. Exempelvis att märka under produktionsskedet att samtliga fönster hämmar 

önskat byggnadsbetyg eller att yttre solavskärmning erfordras på alla fönster i söder, är kostsamt för 

projektet.  

 

Eftersom det inte har ställts några konkreta krav från beställaren vad gäller miljöcertifiering i detta 

projekt har inte heller de inblandade projektörerna tagit hänsyn till det. Detta har resulterat i att de 

åtgärder som krävs för ett högre betyg är näst intill absurda, som exemplet ovan.  

  

Nedan följer en kort lista om vilka åtgärder som hade behövts vidtagits för att få silver på de 

indikatorer som fått brons i Miljöbyggnad. Värt att nämna är att detta är generellt antaget och det 

kan behövas noggranna uträkningar i praktiken då det är näst intill omöjligt att kombinera bra 

solvärmelast och termiskt klimat sommartid med mycket dagsljus.  

 

 Brons 1: Solvärmelast. För att öka detta betyg till silver krävs det att montera solskydd på 

samtliga rum som har betyget brons. Detta för att skärma av solinstrålningen vilket 

minimerar risken för övertemperatur. 

 

 Brons 2: Ljudmiljö. Eftersom ljudmiljön fortfarande är under utredning hos en 

ljudsakkunnig finns inga åtgärder att vidta då det  kanske är silver i praktiken. Brons är satt 

som indikatorbetyg så länge då det motsvarar myndighetskrav.  

 

 Brons 3: Termiskt klimat sommartid. Samma åtgärder som för solvärmelasten.  

 

 Brons 4: Dagsljus. Det mest optimala hade varit att öka fönsterstorleken alternativt minska 

rumarean men det hämmar solvärmelasten och termiska klimatet sommartid. En annan 

lösning hade varit att välja fönster som släpper igenom mycket dagsljus. Det skulle dock 

påverka solvärmelasten negativt eftersom solfaktorn ökar, men genom att använda solskydd 

på solvärmelasten och termiska klimatet sommartid istället skulle det problemet lösas. 

Solskydd påverkar inte heller dagsljuset såvida det inte är en fast skärm utan möjligheten att 

förändra solskyddet skall finnas, till exempel mellanliggande persienner då dessa antas vara 

overksamma vid en eventuell dagsljussimulering.  
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Ifall dessa frågor hade tagits upp under projekteringsskedet hade chansen varit stor att samtliga 

projektörer fått ta hänsyn till det. Samtliga ovannämnda brons är beroende av vad det är för fönster i 

byggnaden. Med tanke på att det finns myndighetskrav på att det ska vara tillfredsställande dagsljus 

i en bostad bör det vara den faktor som avgör vilka fönster det blir. En metod hade varit att en 

dagsljussimulering gjorts tidigt i projektet som hade bestämt ramarna för vilka fönster som får 

användas.  

 

En reflektion som är värd att lyfta fram är att enligt myndighetskrav är det lag på att i lägenheter 

som är större än 55m
2 

ska funktionerna daglig samvaro, sömn och vila samt matlagning kunna 

skärmas av alternativt att det ska vara förberett för tillfällig avskärmning. I de lägenheter som är 

större än 55m
2
 i detta projekt har det varit en övervägning var den avskärmningen sker eftersom det 

avgör storleken på de berörda vistelserummen.  

 

Ett genomgående problem i rumsindikatorerna Solvärmelast, Termiskt klimat sommartid och 

Dagsljus har varit att avgöra vilka de mest utsatta vistelserummen på ett representativt våningsplan 

är. Beroende på vilken rumsindikator som bedöms skiljer sig urvalet åt för vistelserum och 

våningsplan. 

  

 Vid indikatorerna Solvärmelast och Termiskt klimat sommartid ska det våningsplan med 

sämst förutsättning av lågt solvärmelasttal väljas, alltså det våningsplan med mest 

solinstrålning. På detta våningsplan är det de vistelserum som är mest utsatta för 

solinstrålning som avgör vilket indikatorbetyg det blir. Hänsyn tas inte till när 

vistelserummen används utan samtliga rum ingår i urvalsunderlaget. Det kan tyckas konstigt 

då exempelvis sovrum även ingår i urvalet fast att de bara används kvälls- och nattid då 

risken för hög solinstrålning är utesluten.  

 

 Vid indikatorn Dagsljus ska det våningsplan med sämst förutsättning för bra dagsljus väljas. 

På detta våningsplan är det de vistelserum  med sämst dagsljus som avgör vilket 

indikatorbetyg det blir. Eftersom definitionen för vistelserum är ett rum där brukaren vistas 

mer än tillfälligt är det inte självklart att ett kök ingår i urvalet utan det beror på var 

matbordet är placerat på planritning. Är matbordet ritat i köket räknas köket som ett 

vistelserum medan ifall matbordet är ritat utanför köket räknas köket inte som ett 

vistelserum, vilket har varit avgörande för indikatorbetyget då det finns ett fåtal kök som 

inte uppfyller dagsljuskravet men räknas inte heller som ett vistelserum.  

 

Loggboken under indikator Dokumentation av byggvaror i detta projekt uppförs i ett 

Exceldokument där samtliga byggvaror kategoriseras efter BSAB 96 kod. Under indikator 

Utfasning av farliga ämnen finns det några alternativ på produktdatabaser som kan användas som 

hjälpmedel för att stämma av de ingående materialen i loggboken mot Kemikalieinspektionens 

kriterier. Målsättningen i detta projekt är att samtliga produkter i loggboken är Bastaregistrerade 

vilket innebär att de är fria från utfasningsämnen i den mån Kemikalieinspektionen godkänner.  

Genom att tillämpa en kommersiell produktdatabas som SundaHus eller Byggvarubedömningen 

finns möjligheten att uppföra loggboken på deras databas samtidigt som byggvarorna stäms av mot 

utfasningsämnen. Detta var inget alternativ för Byggbolaget i Värmland då projektets loggbok och 

kontrollering mot Bastaregistret redan var under uppbyggnad i Excel.  

 

Eftersom Miljöbyggnad fortfarande är under utveckling då det är ett relativt nytt certifieringssystem 

innehåller det vissa bristfälligheter som kanske är beaktade till nästa utgåva. Bland annat att det inte 

tar hänsyn till ifall området har sanerats för föroreningar eller inte vilket har en stor betydelse för 

inomhusmiljön. Att under indikator Utfasning av farliga ämnen är det godkänt att loggboken får 

innehålla utfasningsämnen i en mindre omfattning vid indikatorbetyget silver. Vad innehär 

egentligen mindre omfattning, det skulle behövas en definition om vad exakt detta betyder.   
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5.1 HÅLLBAR UTVECKLING 
Genom att tillämpa en miljöcertifiering på en byggnad är detta ett bevis på att det har använts 

miljövänliga material och konstruktionslösningar som bland annat har bidragit till en hållbar 

utveckling och sund energianvändning.  
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6 SLUTSATS 
 

Syftet med rapporten har varit att ta fram ett förslag på miljöcertifieringssystem åt Byggbolaget i 

Värmland med riktlinjer att det skall vara så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt, för att sedan 

tillämpa detta på Etapp 3 på Bryggudden i Karlstad utifrån de förutsättningar som ställs. Detta med 

anledning av att Byggbolaget i Värmland ser ett ökat behov på marknaden utav dessa kunskaper. De 

certifieringssystem som ingår i urvalet är, EU GreenBuilding, Leed, Miljöbyggnad och Breeam SE.  

 

 Vilket certifieringssystem lämpar sig bäst för Etapp 3, 167 lägenheter fördelat på 7 

våningar? 

 Vilka svårigheter medför en sådan certifiering? 

 

 

Utifrån rapportens litteraturstudie kan slutsatsen dras att det certifieringssystem som är lämpligast 

att tillämpa på Etapp 3 på Bryggudden i Karlstad är Miljöbyggnad. Detta val grundar sig på att 

Byggbolaget i Värmland efterfrågar ett enkelt och kostnadseffektivt miljöcertifieringssystem med 

relevanta miljövärderingar. 

 

Den största svårigheten med att tillämpa Miljöbyggnad på Etapp 3 har varit att byggnaden redan var 

färdigprojekterad när certifieringsprocessen inleddes, vilket har begränsat möjligheterna att styra 

teknik och systemval. En annan svårighet har bland annat varit att kombinera bra solvärmelast med 

mycket dagsljus då det är näst intill omöjligt eftersom de arbetar mot varandra. En miljöcertifiering 

enligt Miljöbyggnad på Etapp 3 skulle leda till byggnadsbetyget silver. Detta betyg kan ändras vid 

verifieringen ifall den färdiga byggnaden inte överrensstämmer med de projekterade handlingarna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 
 

Förslag på fortsatta studier är bland annat att få tillämpa Miljöbyggnad inom samtliga 

användningsområde för att få ett helhetsbegrepp (bostäder, kontor och handel) samt medverka under 

en verifieringen för att se skillnaderna mellan projekterade handlingar och färdig byggnad.  
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