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Sammanfattning 
Enligt Naturvårdsverket (2010) står Sveriges bebyggelse för närmare 40 % av landets totala 

energianvändning och detta måste minskas radikalt.  För att skapa en standard och göra det lättare 

för miljöarbetet har miljöcertifieringar instiftats. Enligt Sweden Green Buildings Council (2015b) finns 

det i dagsläget 4 stycken miljöcertifieringar: Miljöbyggnad, LEED BREEAM och GreenBuilding.  

Eftersom miljöcertifieringar blir allt mer populära har Tyréns AB upplevt en större efterfrågan på 

dessa. De har därför sett ett behov av att få bättre underlag för hur de som konstruktörer påverkas 

vid projektering för att kunna klara olika miljöcertifieringar.  

Detta examensarbete behandlar Miljöbyggnad och LEED och valdes därför att de gäller på alla typer 

av byggnader. För Miljöbyggnad användes ett referensobjekt, ”Kvarteret Jongärdan”. Detta för att 

dels se vilket betyg byggnaden har och dels för att se vad som krävdes för att uppnå respektive 

betyg.  

Syftet med detta examensarbete har varit att skapa en manual, där konstruktörerna på Tyréns AB får 

information om hur de berörs av Miljöbyggnad och LEED. För Miljöbyggnad är detta presenterat i 

form av en checklista. Denna manual finns tillgänglig för konstruktörerna på Tyréns AB och är en 

sammanfattning av examensarbetet. 

Slutsatsen av denna rapport är att konstruktören påverkas i större grad vid Miljöbyggnad än med 

LEED. I Miljöbyggnad berördes konstruktören direkt av ungefär hälften av de 15 delmålen men vid 

LEED som bygger på ett poängsystem kunde konstruktören bara uppnå 38 poäng av 110. Detta beror 

på att LEED även tar hänsyn till vilken plats byggnaden är på, mycket runt omkring byggnaden som 

infrastrukturen och användning av transport.  

En annan slutsats är att den checklista som skapades för konstruktören även kan användas vid 

framtida projekt vid liknande byggnader då åtgärderna som vidtogs på referensobjektet ”kv. 

Jongärdan” visar att alla betyg kunde uppnås. I framtida projekt kan alltså konstruktören använda sig 

av checklistan och med hjälp av denna klara silver respektive guld för de indikatorerna som 

konstruktören berörs av. Målet med denna rapport har därmed uppfyllts.  
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Abstract 
 

The buildings of Sweden stands for almost 40 % of the total energy use and this must change 

drastically (Naturvårdsverket, 2015).In order to create a standard and make it easier for building 

environmental work, environmental certifications have been established. Today there are four 

environmental certifications: “Miljöbyggnad”, LEED, BREEAM and Greenbuilding (Sweden Green 

Building Council, 2015b). 

Since environmental certifications have become more popular, Tyréns AB has experienced a larger 

demand for these and therefore wants more information about how the environmental certifications 

affect them as structural engineers. 

This thesis includes the environmental certifications, “Miljöbyggnad” and LEED. These two were 

chosen to study because they apply to all kinds of buildings.  For “Miljöbyggnad” a reference object 

was used to see what grade it has and what it needed to achieve the other grades in “Miljöbyggnad”.  

The purpose of this project was to create a manual where the structural engineers get the 

information they need about how they can achieve “Miljöbyggnad” and LEED. For the certification 

called “Miljöbyggnad” this is presented in the form of a checklist.  

The conclusion of this thesis is that the structural engineer is affected more by the certification 
“Miljöbyggnad” than LEED. About half of the intermediate goals were affected by the structural 
engineer in “Miljöbyggnad” but with LEED, that consist of a system of points which the structural 
engineer could only reach 38 points of 110. That is because LEED is dependent on the area being 
good where the building is to be erected and it also takes into consideration things like infrastructure 
and the use of transportation. 

Another conclusion is that the checklist made for the structural engineer can also be used in future 
projects because the measures taken on the reference object “kv.Jongärdan” show that the criteria 
for all the different classifications could have been met. In future projects, the structural engineers 
can use the checklist to help them reach the conditions required for classifications silver or gold in 
“Miljöbyggnad” with similar buildings. The goal of this project has thereby been achieved. 
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Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet i min utbildning som högskoleingenjör i 

Byggteknik vid Umeå Universitet. Examensarbetet pågick under en halv termin, som motsvarar 15 

högskolepoäng, och har utförts tillsammans med Tyréns AB under våren 2015. 

Jag vill passa på att tacka min handledare Fredrik Nordin på Tyréns AB för hans engagemang och stöd 
i denna rapport. Jag vill också rikta ett stort tack till Kristian Nilsskog som har varit stor hjälp vid 
energiberäkningsprogrammet VIP Energy och stått ut med alla mina frågor. Jag vill också tacka 
Fredrik Häggström, handledare vid Umeå universitet för sin hjälp med rapportens utformning. 
Slutligen vill jag även tacka medarbetarna på Tyréns AB för deras trevliga bemötande och för att jag 
fått chansen att vara med i deras gemenskap.  
 
Till slut vill jag tacka min familj och vänner för deras stöd i såväl med- och motgångar som aldrig har 
tvivlat på mig utan trott på att detta examensarbete varit möjligt att genomföra!  
 
 
 
Umeå, Maj 2015 
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1.  Introduktion 
Här nedan presenteras bakgrund, syfte, mål och avgränsningar för projektet. 

1.1 Bakgrund  
I dagens samhälle är miljöfrågor väldigt aktuellt. Enligt Naturvårdsverket (2015) vill Sveriges riksdag 

att en bebyggd miljö ska vara en hälsosam livsmiljö och att man ska värdesätta natur- och 

kulturvärden. Naturvårdsverket menar att Sverige behöver bli bättre på att främja långsiktigt god 

hushållning med mark och vatten för att på så vis vara med och påverka till en bättre global miljö. 

Naturvårdsverket skriver vidare att i dagsläget står Sveriges bebyggelse för närmare 40 % av 

energianvändningen och detta behöver minskas drastisk. Vi står inför en utmaning att skapa ett 

hållbart samhälle samtidigt som populationen ökar. För att vi ska klara detta behövs åtgärder på alla 

nivåer i samhället och för att byggbranschen ska hjälpa till krävs att alla aktörer i byggbranschen 

strävar mot samma mål.  

För att underlätta det miljöanpassade arbetssättet så har både privata och offentliga aktörer instiftat 

miljöcertifiering som på så vis skapar riktlinjer för byggentreprenörer. Enligt Sweden Green Building 

Council, SGBC (2015b) finns det i dagsläget i Sverige fyra olika miljöcertifieringar: Miljöbyggnad, 

LEED, BREEAM och GreenBuilding. SGBC skriver att dessa fyra har olika inriktningar och fokus men 

alla medverkar till en bättre bebyggelse. De menar vidare att med en miljöcertifiering får projekten 

en bra stämpel och företagen får ett gott rykte; att de värnar om miljön. 

Detta examensarbete har initierats på grund av att Tyréns AB, som är ett konsultföretag har märkt av 

att fler efterfrågar projekt med miljöcertifieringar. Därför är det ytterst intressant för dem att få mer 

kunskap om hur de olika miljöcertifieringarna påverkar dem som konstruktörer i projekten och då få 

bättre förutsättningar att vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet var att ta fram information om hur konstruktören påverkas vid strävan mot 
miljöcertifieringarna: Miljöbyggnad och LEED och vad som skiljer dem åt. För Miljöbyggnad kommer 
det även tas fram lösningar för hur konstruktören kan gå tillväga för att uppnå de respektive målen.  
 
Målet med detta arbete var att Tyréns AB ska få mer kunskap om de olika miljöcertifieringarna och 
vad de kan göra för att klara målen. För att arbetet för konstruktörerna ska bli lättare skapades en 
manual i form av en checklista för att ge vägledning i framtida projekt på vad man bör tänka på för 
att uppnå målen för de olika miljöcertifieringarna. Denna manual utgår efter ett referensobjekt 
”kvarteret Jongärdan” som representerar ett typhus.  

1.3 Avgränsningar 
Vid de olika miljöcertifieringarna är det många aktörer inblandade för att en byggnad ska kunna bli 

miljöcertifierad. Denna rapport kommer bara att ta upp de mål som berör konstruktören för att klara 

miljöcertifieringen. Arbetet kommer att utgå ifrån en relativt enkel byggnad ”kvarteret Jongärdan” 

och därför tas inte komplexa byggnader hänsyn till.  

I samråd med uppdragsgivaren så bestämdes att arbetets huvudfokus skulle ligga på Miljöbyggnad 

och var därför mer högprioriterad än LEED. Detta eftersom Miljöbyggnad är mer eftertraktad och 
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LEED ännu inte har en svensk standard som gör att många beställare undviker denna 

miljöcertifiering.  

1.4 Utökning av projektet 
Vid initieringen av examensarbetet sattes BREEAM till en utökning av projektet som då skulle 
undersökas i mån av tid. Detta eftersom BREEAM är ett miljöcertifieringssystem för endast 
kommersiella byggnader och anses därför inte lika prioriterat. Det var också meningen att en 
undersökning skulle göras om det skiljde sig i projekteringen av ett låghus respektive ett höghus, 
även detta var en utökning i mån av tid. Båda fick uteslutas ur denna rapport på grund av tidsbrist. 
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2. Teori  
Nedan ges en kort beskrivning av energikrav och klimatskalets förlustfaktorer. Det ges även en 

beskrivning av Miljöbyggnad och LEED. 

2.1 Energikrav och klimatzoner 
Sverige är ett avlångt land där södra Sverige har ett annat klimat än norra Sverige. Det betyder att 

norra Sverige har större effektbehov än södra Sverige. Boverket BBR (2011) har valt att dela in 

Sverige i tre olika klimatzoner där norra Sverige tillhör klimatzon 1, mellan-Sverige tillhör klimatzon 2 

och södra Sverige ingår i klimatzon 3. Där skiljer sig energikravet för uppvärmning mellan Sveriges 

olika klimatzoner, allt ifrån 130 kWh/m2 i klimatzon 1 till 90 kWh/m2 i klimatzon 3 för hus utan 

uppvärmning med direktverkande el. För bostäder med elvärme så har Boverket BBR (2011)gett 

norra Sverige en specifik energianvändning på högst på 95 kWh/m2 medan södra Sverige får högst 

uppnå ett värde 55 kWh/ m2. 

2.2 Klimatskalets förlustfaktorer 
Nedan följer en kort introduktion kring U-värde, köldbryggor och luftläckage. 

2.2.1 U-värde  

Kenneth Sandin (2010) skriver att ett U-värde är en värmegenomgångskoefficient för en byggnadsdel 

och definieras enligt följande: 

”Den värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av konstruktion då skillnaden i 

lufttemperaturen på ömse sidor av konstruktionen är en grad” (Sandin, 2010, p. 39) 

Sandin förklarar att desto lägre ett U-värde är desto bättre isoleringsvärde har konstruktionsdelen. 

BBR (Boverkets byggregler) ställer krav på Um-värde där Um-värdet inte får överstiga 0,4 W/m2K. För 

att beräkna Um-värdet används formeln här nedan i ekvation 1, Boverkets regelsamling (2011 s. 268). 
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                                                                                                                                                                                 (1) 

 

 

Um= Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar och köldbryggor. [W/m2.K] 

Ui = Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i. [W/m2.K] 

Ai = Area för byggnadsdel i:s yta mot uppvärmd inneluft. För fönster, dörrar, portar och dylikt 

beräknas Ai med karmyttermått [m2] 

Lk = Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k. [m] 

Ψk= Värmegenomgångskoefficient för den linjära köldbryggan k. [W/m.K] 
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𝛘j = Värmegenomgångskoefficient för den linjära köldbryggan j. [W/K] 

Aom = Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft. Med 

omslutande byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar som begränsar uppvärmda delar av bostäder 

eller lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis uppvärmda utrymmen [m2]. 

2.2.2 Köldbryggor 

Enligt Kenneth Sandin (2010) avses en köldbrygga när en konstruktionsdetalj som har ett relativt 

dåligt värmeisolerat material bryter igenom en annan konstruktionsdetalj som är ett bättre 

värmeisolerat material. Namnet är missvisande eftersom det är den varma sidan som går mot den 

kalla och inte tvärtom så därför borde det egentligen heta värmebrygga likt dess engelska 

motsvarighet ”thermal bridge”. Vidare skriver Sandin att platser där det ofta uppstår köldbryggor är 

bland annat vid anslutningar mellan bjälklag och väggar, utkragande balkongplattor, 

fönsteranslutningar och utåtgående hörn.  Köldbryggor bidrar till ökade värmeförluster, risk för 

fuktskador då de uppstår kondens på kalla ytor och nedsmutsning eftersom smuts fastnar lättare på 

en kall yta (Sandin, 2010). 

Det är svårt att beräkna köldbryggor i en konstruktion. Ibland används schablonvärden där man gör 

ett påslag på 20 % av byggnadens totala värmeförluster och för ett mer exakt värde på köldbryggor 

så används tredimensionella simuleringsprogram till exempel HEAT och FLIX (Nilsskog, 2015).  

2.2.3 Luftläckage 

Karin Adalberth (1998) skriver att lufttäthet påverkar i stor grad byggnadens energianvändning, 

ventilationsfunktion, inomhusmiljö och fuktproblem.  Är det ett otätt hus så orsakas obehag för 

brukarna i form av kalldrag menar Adalberth. Brukarna höjer inomhustemperaturen och 

energianvändningen går upp. Vid användning av ett FTX-system så kan man med en otät byggnad 

inte heller utnyttja denna fullt ut och energianvändningen kommer även här bli högre än nödvändigt. 

Vidare skriver Adalberth att eftersom fuktproblem skapas när varm luft strömmar ut i kallare delar av 

konstruktionen så är även detta en följd av ett otätt hus.  Att skapa ett tätt hus förhindrar även att 

föroreningar och radon tar sig in i byggnader. Det är inte bara det yttre klimatskalet som bör byggas 

tätt utan även lägenhetsskiljande väggar och bjälklag fortsätter Adalberth. Då ökar brandmotståndet 

eftersom rök- och gasspridningen blir mindre. Lufttäthetskraven är uttryckt vid högsta tillåtna 

genomsnittliga luftläckage vid +/- 50 Pa (Adalberth, 1998). 

I BBR 94 var det förut ett krav på nyproducerade byggnaders lufttäthet på 0,8 l/ sm2.  I BBR19 har 

man tagit bort kravet och istället står det följande: ”Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav 

på byggnadens specifika energianvändning och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls” 

(Boverket, 2011, p. 268). 

2.3 Sweden Green Council  
Sweden Green Council, SGBC (2015b) är en ideell intresseförening som grundades av tretton svenska 

företag år 2009. Den verkar för ett grönt byggande och vill samtidigt utveckla och påverka 

byggindustrin till ett mer hållbart samhälle.  SGBC assisteras av World Green Building Council som 

även sätter upp regler och intentioner för SGBC. Föreningen har över 200 medlemmar registrerade 

och bland deras nuvarande medlemmar finns representanter ifrån arkitektbyråer, byggföretag och 

konsultföretag. SGBC har valt ut fyra certifieringssystem som dem certifierar byggnader efter: 

Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED. Dessa är valda av SGBC då de är bäst anpassade till 
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byggnader i Sverige. Deras mål är att miljöcertifiera så många byggnader som möjligt och få fler 

medlemmar att tillsammans jobba mot ett bättre samhälle (Sweden Green Building Council, 2015b). 

2.4 Miljöbyggnad 
SGBC (2014b) skriver att Miljöbyggnad, som tidigare hette Miljöklassad byggnad, är ett 

miljöcertifieringssystem i Sverige. Detta certifieringssystem har tagits fram i samarbete med företag i 

bygg- och fastighetsbranschen för att värna om vår miljö och vår hälsa. För att uppnå certifieringen 

skriver SBGC (2014b) att det krävs att 15 indikatorer klaras för nyproduktion gällande de tre 

områdena: energi, inomhusmiljö och material. Vidare skriver SGBC att i Miljöbyggnad finns det fyra 

olika betyg: klassad, brons, silver och guld. Betyget Klassad innebär att byggnaden inte uppfyller 

Miljöbyggnads grundkrav. Miljöbyggnad brons är det första betyget en byggnad kan få i 

miljöbyggnadscertifieringen. SGBC förklarar att kraven för att klara betyget brons är i princip de krav 

och lite därtill som Boverket, Arbetsmiljöverket, och Folkhälsomyndigheten ställer på en byggnad 

vilket också är ett lagkrav. SGBC skriver sedan vidare att för att uppnå betyget silver krävs en högre 

ambitionsnivå och ställer även högre krav på byggnaden. Det högsta betyget guld ska vara svårt att 

nå men dock inte omöjligt. För att uppnå guld krävs även en efterföljande enkätundersökning från 

brukare (Sweden Green Building Council, 2014b). 

För att få ett sammanlagt betyg för de 15 olika indikatorer för byggnaden skriver SBGC (2014b) att 

man först måste gå igenom fyra steg som Miljöbyggnad kallar betygsaggregering som finns redovisat 

i tabell 1. Det första steget utgör ett rumsbetyg som berör indikator 3, 10, 11 och 12 och är 

markerade med en pil i tabell 1. Dessa blir sedan till ett indikatorbetyg. SGBC förklarar vidare att 

sedan görs en bedömning till ett aspektbetyg där det lägsta indikatorbetyg avgör betyget på 

aspektbetyget. Från aspektbetyget kommer sedan ett områdesbetyg där aspektens lägsta betyg 

avgörs men om minst hälften av aspektbetyget är högre så får områdesbetyget höjas ett steg. Detta 

för att det ska bli lättare att nå ett högre betyg. Det sista steget är byggnadsbetyget och det är det 

sämsta områdesbetyget som avgör vilket betyg som byggnaden slutligen får (Sweden Green Building 

Council, 2014b). 

Nedan redovisas ett exempel på hur processen till ett byggnadsbetyg går till och som också utgör en 

presentation över de 15 olika indikatorerna.   
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Tabell 1: Tillvägagångssättet för betygsarbetsgången för nyproducerade och befintliga byggnader samt 

översiktlig bild över alla indikatorerna Miljöbyggnad (Sweden Green Building Council, 2014b).

 

Nedan följer en introduktion till de 7 indikatorerna av 15 som direkt påverkar för konstruktören och 

dess bedömningskriterier. De andra indikatorerna påverkar indirekt för konstruktören.  

2.4.1. Indikator 1 Energianvändning 

I SGBC (2014a) beskrivs denna indikators mål att belöna byggnader som projekteras med låg 

energianvändning. Byggnadens årliga specifika energianvändning bedöms efter BBRs definition och 

mäts i kWh/m2,Atemp. I tabell 2 redovisas bedömningskriterier för indikator 1 (Sweden Green Building 

Council, 2014a). 

Tabell 2: Bedömningskriterier för indikator 1 (Sweden Green Building Council, 2014a). 

 

2.4.2 Indikator 2 Värmeeffektbehov 

I SGBC (2014a) beskrivs denna indikators mål att man vill vara med och påverka att behovet av den 

tillförda eleffekten begränsas vid projektering av byggnaden. SGBC förklarar att i en byggnad uppstår 

det olika värmeförluster så som luftläckage, värmetransmission och ventilationsförluster. För att få ut 

en byggnads värmeeffektbehov divideras summa av dessa värmeförluster med Atemp som definieras 

som den area som uppvärms till mer än 10°C innanför ytterväggarna. Vidare skriver SGBC att det 

även är olika krav beroende på var byggnaden ska byggas och om byggnaden är elvärmd eller ej 
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elvärmd. Enheten mäts i W/m2, Atemp. I tabell 3 redovisas bedömningskriterier för indikator 2 (Sweden 

Green Building Council, 2014a).  

 Tabell 3: Bedömningskriterier för indikator 2 (Sweden Green Building Council, 2014a). 

 

2.4.3 Indikator 4 Energislag 

I SGBC (2014a) beskrivs denna indikators mål att främja att fler använder sig av förnybar energi för 

att minska utsläpp och avfall. Här bedöms fördelningen av energianvändning för de olika 

miljökategorierna.  I SGBC (2014a) beskrivs fyra miljökategorier. I miljökategori 1 ingår solenergi, el 

från vind- och vattenkraft och industriell spillvärme. I Miljökategori 2 ingår energi ifrån biobränsle 

från värme- och kraftvärmeverk och miljöprovad biobränslepanna. Miljökategori 3 används endast 

på befintliga byggnader där icke miljögodkända pannor ingår. I miljökategori 4 ingår den energi som 

varken är förnybar eller flödande alltså till exempel naturgas, torv, kol och kärnkraft. I tabell 4 

redovisas bedömningskriterier för indikator 4 (Sweden Green Building Council, 2014a). 

Tabell 4: Bedömningskriterier för indikator 4 (Sweden Green Building Council, 2014a). 

 

2.4.4 Indikator 5 Ljudkrav 

I SGBC (2014a) utläses att för att få en bra ljudmiljö i byggnaden bedöms ljudmiljön i Miljöbyggnad 

med parametrar gällande ljud från installationer inomhus, luftljudisolering, stegljudisolering och ljud 

utifrån från till exempel trafik och buller. Dessa är också de parametrar som bedöms i ljudstandarden 

(SS 25267 och SS 36268) (Sweden Green Building Council, 2014a). 

I SGBC (2014a) går det även att utläsa att för projektering av nyproducerade byggnader i Sverige så 

måste byggnader klara Ljudklass C. Kraven på ljudklassen kontrolleras enligt aktuell ljudsstandard. 

SGBC skriver att Ljudklass A är den bästa ljudklassen en byggnad kan få medan Ljudklass B är den 

näst bästa och Ljudklass C den sämsta. I tabell 5 redovisas bedömningskriterier för indikator 5  

(Sweden Green Building Council, 2014a). 
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Tabell 5: Bedömningskriterier för indikator 5 (Sweden Green Building Council, 2014a). 

 

2.4.5. Indikator 6 Radon 

Bengt-Åke Petersson (2009) skriver att radon är en gas som uppstår när det radioaktiva ämnet 

radium sönderfaller. Vidare skriver Peterson att radon finns överallt i bland annat luften, marken och 

i byggmaterial. När radon sönderfaller så bildas radondöttrar som till exempel kan ge människor 

lungcancer (Petersson, 2009).  

I SGBC (2014a) framgår det att marken utgör den vanligaste radonkällan och i Sverige har man därför 

klassat marken som hög, normal eller lågradonmark. SBGC skriver att cirka 10 % utgörs av 

högradonhaltig mark, 70 % av normal radonmark och 20 % av låg radonmark. I SGBC går det att 

utläsa att Miljöbyggnad vill med denna indikator belöna byggnader med låg radonhalt eftersom detta 

ämne är skadligt för oss människor. Radonhalten mäts i Bq/m3. I tabell 6 redovisas 

bedömningskriterier för indikator 6  (Sweden Green Building Council, 2014a). 

Tabell 6: Bedömningskriterier för indikator 6 (Sweden Green Building Council, 2014a). 

 

2.4.6. Indikator 9 Fuktsäkerhet 

SGBC (2014a) menar att för att minska att fuktskador uppkommer är det viktigt att minimera riskerna 

vid projekteringen av byggnader. Det är viktigt att fuktsäkerhetsarbetet pågår under hela arbetet och 

i denna indikator bedöms bl.a. dokumentationen av detta arbete. I SGBC framgår det att för ett 

högre betyg krävs även att fuktsäkerhetsprojekteringen sker enligt Bygga F som är en 

branschstandard för byggnader och att en fuktsakkunnig är med under projektets gång. Fuktsäkerhet 

är komplext och att det krävs att alla aktörer hjälps åt för ett bra resultat. I tabell 7 redovisas 

bedömningskriterier för indikator 9 (Sweden Green Building Council, 2014a). 
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Tabell 7: Bedömningskriterier för indikator 9 (Sweden Green Building Council, 2014a). 

 

2.4.7 Indikator 14 Dokumentation av byggvaror 

SGBC (2014a) vill med denna indikator belöna bra dokumentation av byggvaror och byggmaterial. De 

skriver att för användning av loggbok godkänner Miljöbyggnad följande program som finns att tillgå 

via nätet: BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus och VGV eller motsvarande. Denna loggbok ska 

innehålla produktkategorierna enligt BSAB 96, som är ett system för alla inom byggsektorn. I tabell 8 

redovisas bedömningskriterier för indikator 14 (Sweden Green Building Council, 2014a). 

Tabell 8: Bedömningskriterier för indikator 14 (Sweden Green Building Council, 2014a).  

 

2.5 USGBC 
USGBC (2015) står för U.S. Green Building Council och är en ideell organisation som startades år 1993 

i U.S.A. Runt 60 företag samlades det året och kom fram till att de ville skapa ett system som skulle 

främja att fler skulle bygga grönt skriver USGBC. USGBC är en icke-vinstdrivande organisation som 

idag består av cirka 13 000 medlemmar som är en blandad grupp människor allt ifrån miljökonsulter, 

lärare, medborgare, arkitekter till lagstiftare, där alla jobbar mot samma mål att skapa ett bättre 

samhälle för framtiden (USGBC, 2015a). 

2.5.1 LEED 

LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design och är ett miljöcertifieringssystem från 
USA som utkom år 2000 av USGBC (SGBC,2015a). Tanken med LEED är att systemet vid certifieringen 
ska ha samma kriterier oavsett vilket land. SGBC menar att det är det som har gjort att systemet har 
blivit populärt bland internationella företag. SGBC skriver vidare att certifieringen har fyra olika 
nivåer: certifierad, silver, guld och platinum. SGBC håller på att försöka få fram en svensk standard 
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för LEED men än så länge måste den amerikanska standarden användas förklarar SGBC och skriver 
även att i dagsläget är det bara Kanada och Indien som har gjort sina egna tillämpningar. I figur 1 
presenteras alla kategorier för LEED och hur många poäng varje kategori ger (Sweden Green Building 
Council, 2015a). 
 

 
Figur 1: Översiktlig bild över kategorierna och poängsystemet i LEED (USGBC, 2015). 

2.6. Bedömningskriterier för LEED 
I USGBC (2009) framgår det att det totalt sett finns åtta olika kategorier där man samlar poäng för att 

uppnå ett betyg i LEED. De kategorier som främjas mest för miljön får man även mest poäng för. I 

tabellen 9 här nedan går det att utläsa hur många poäng som krävs för de fyra olika nivåerna. Totalt 

kan man få 110 poäng (USGBC, 2009).  

Tabell 9: LEED:s poängsystem (USGBC, 2009) 

Betyg  Poäng 

Certifierad 40-49 

Silver 50-59 

Guld 60-79 

Platinum 80-110 

 

Nedan följer en introduktion till de 5 kategorierna av 8 som påverkar för konstruktören och som 

ingår i LEED. 

2.6.1. Hållbara platser  

USGBC (2009) skriver att kategorin hållbara platser belönar bra tänk kring miljön, relationer kring 

andra byggnader och integrationen med det lokala och regionala ekosystemet som främjar att 

värdefulla natur- och kulturmiljöer ska bevaras. USGBC förklarar vidare att den främjar också till bra 

dagvattentillgång och att byggnaden ska ha låg värmeeffekt. Den värnar också om att använda sig av 

bra markanvändning och undvika mark där det kan finnas föroreningar samt att man undviker att 

bygga där det finns vattenskydd (USGBC, 2009). 

LEED Kategorier 
Plats och transport, 16 poäng

Hållbar plats, 10 poäng

Vatteneffektivitet, 11 poäng

Energi & Atmosfär, 33 poäng

Material och resurser, 13 poäng

Inomhusmiljö, 16 poäng

Innovation, 6 poäng

Regional Prioritet, 4 poäng
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2.6.2 Energi och Atmosfär 

USGBC (2009) vill med kategorin energi och atmosfär, främja för att få ner energianvändningen för 

byggnader och att öka användningen av förnybar energianvändning så som solceller och 

vindkraftverk. USGBC förklarar att för att erhålla poäng så behöver man i denna kategori klara 

minimum så som att inneha en installationssamordnare. De förklarar vidare att energieffektivisera en 

byggnad börjar redan vid orientering av byggnaden och även fönsterandelen har betydelse för 

energin. För att få bra energianvändning krävs även bra ventilation menar USGBC. Denna kategori är 

den kategori som ger mest poäng och därmed också den viktigaste (USGBC, 2009). 

2.6.3 Material och Resurser  

USGBC (2009) beskriver att i kategorin material och resurser bedöms vilka material som använts vid 

och under byggnationen.  Vidare skriver USGBC att poäng delas ut för återanvänt material och att 

man ser till att man återvinner spill. Den beaktar även valet av produkter, att man använder sig av 

bra och hållbara material och om möjligt närproducerat (USGBC, 2009). 

2.6.4 Inomhusmiljö  

Kategorin inomhusmiljö främjar till att få en bra och frisk inomhusmiljö med bland annat bra 

ventilation skriver USGBC (2009). Det ger även poäng om man själv kan styra ventilationen för att på 

så sätt få bättre inomhusmiljö året om. USGBC skriver vidare att kategorin inomhusmiljön riktar sig 

även till ljusbelysning och att byggnaden ska ha tillgång till dagsljus på ett behagligt sätt. I USGBC 

framgår det att för att få poäng måste även två minimum uppfyllas: rökförbud och bra luftkvalité. De 

premierar också till att använda lågemitterade material (USGBC, 2009). 

2.6.5 Innovation 

USGBC (2009) beskriver att kategorin innovation belönar innovativa och nya tekniska lösningar, allt 

för att marknaden ska hålla sig uppdaterad då det hela tiden kommer nya lösningar och förslag som 

kan främja till ett mer hållbart samhälle. De vill uppmuntra att företagen tänker ett steg längre till en 

mer grönare byggnad än vad som egentligen behövs (USGBC, 2009). 

2.7 VIP Energy 
VIP Energy är ett program som kan användas för att räkna ut byggnadens energianvändning. 

Programmet tillhandahålls av StruSoft AB.  Den version som har använts i projektet är 2.1.2. 

Användaren lägger in värden på bland annat: byggnadens konstruktion, orientering, klimatvärden, 

uppvärmningssystem och ventilation. Programmet beräknar sedan energianvändningen och gör en 

jämförelse med BBR-krav på en nyproduceradbyggnad eller med andra specifika energikrav.  I figur 2 

här nedan kan man utläsa vilka värden som VIP Energy använder sig av (Strusoft AB, 2015). 
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Figur 2: Översiktlig bild över VIP Energy indata (Strusoft AB, 2015). 

 

2. 8 Referensobjekt 
Projektet kvarteret Jongärdan är ett nytt flerbostadsområde som ligger i Sandåkern i Umeå och 

består av fyra huskroppar med totalt 119 lägenheter som Tyréns AB projekterade. Tre hus är 

fyravåningshus och ser exakt likadana ut och ett är på 9-våningar och har även ett annat utseende 

mot 4-våningshusen. Byggnaderna är helt nybyggda och de första hyresgästerna flyttade in i Mars 

2015. Detta gör att det i dagsläget inte finns någon energistatistik på husen.   

Nedan presenteras en kort introduktion på 4-våningshusets som är det hus som fungerar som 

grundfall.(Se bilaga 1 för en överblick över husets utseende)  

2.8.1 Stomme 

Grundkonstruktionen av huset består av platta på mark. Det vertikala bärverket består av platsgjutna 

betongväggar samt stålpelare. Betongväggarna tillsammans med hisschakten är de som stabilisera 

huset. Bjälklagen i huset består av platsgjuten betong.  

2.8.2. Väggar 

Huset är uppbyggt av fyra olika väggtyper. Uppbyggnaderna av väggarna går att utläsa här nedan. (Se 

bilaga 3 för mer detaljerad information kring materialens olika λ-värden och U-värden.)  

Träregelvägg: 12 mm Fasadskiva (Ventec)/ 28 mm Luftspalt med reglar/ 10 mm Vindskyddsskiva 

(Weatherboard)/ 45 mm reglar med mineralull/ 170 mm reglar med mineralull/Ångspärr/ 45 mm 

reglar med mineralull/ 13 mm Gipsskiva 

Betongvägg: 12 mm Fasadskiva (Ventec)/ 28 mm Luftspalt med reglar/ 10 mm Vindskyddsskiva 

(Weatherboard)/170 mm reglar med mineralull/ 220 mm Betong 

Betongvägg vid hissgrop: 12 mm Fasadskiva (Ventec)/ 28 mm Luftspalt med reglar/ 10 mm 

Vindsskyddskiva (Weatherboard)/170 mm reglar med mineralull/ 160 mm Betong 
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Vägg vid vindsplanfläktrum: 10 mm Vindskyddsskiva (Weatherboard) / 195 mm Reglar med 

mineralull/ 13 mm Gips 

2.8.3. Tak 

Yttertak består av prefabricerade takstolar med en taklutning på 12°C och med takbeklädnad av 

papp.  

Takbjälklag i lägre taket: 220 mm Betong/ 400 mm lösull 

Takbjälklag (lägenheter): 220 mm Betong/ 400 mm lösull  
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3.  Metod 
Nedan beskrivs metoden för hur de olika indikatorerna uppfylls i Miljöbyggnad och metoden för 

LEED.  För några av indikatorerna i Miljöbyggnad har kvarteret Jongärdan fungerat som grundfall. 

Detta med utgångspunkten att undersöka vilket betyg kvarteret Jongärdan skulle fått i dagsläget följt 

av vilka åtgärder som skulle krävas för att uppnå silver respektive guld för kvarteret Jongärdan. 

Slutligen har det även gjort en litteraturstudie på förslag på åtgärder för att uppnå respektive betyg 

för Miljöbyggnad.  

3.1 Indikator 1 för grundfallet i Miljöbyggnad 
Inledningsvis av projektet tillhandahölls K-ritningar och A-ritningar och övriga beräkningar gjorda 

över kvarteret Jongärdan.  Kvarteret Jongärdan valdes för att utseende på huset är relativt enkelt och 

indata fanns tillgängligt. Med hjälp av cad-programmet AutoCad kunde areor för de olika väggtyper, 

tak, grundkonstruktion och fönstren beräknas. Även en U-värdesberäkning tillhandahölls för att få 

reda på transmissionsförlusterna för klimatskalet.  

För att få indata på husets uppvärmningssystem och ventilationssystem togs kontakt med Sune 

Grahn på Grahns VVS-byrå som var med och projekterade kvarteret Jongärdan (Grahn, 2015). 

När all indata var inhämtad kunde användningen av VIP Energy påbörjas.  Med hjälp av 

energianvändningen kunde betygen för indikator 1,2 och 4 i Miljöbyggnad fastställas. Programmet 

behöver indata från byggnadens uppbyggnad av väggar, tak och golv, specificerade inställningar på 

ventilation, värmeförsörjning och temperaturer och så vidare. Utförligare indata kan ses under 

nedanstående rubriker.  

3.1.1 Byggnadens klimatskal 

A-temp i byggnaden uppmättes med hjälp av A-ritningar till 1173 m2. I tabell 10 presenteras 

konstruktionsdelarnas totala U-värde. (Se bilaga 3 för utförlig beskrivning av uppbyggnad av material 

och U-värden av material.) 

Köldbryggor sattes till ett schablonvärde med 20 % påslag av klimatskalets värmeförluster.  Detta 

värde användes därför att det inom branschen är en allmän siffra som används vid beräkningar. 

(Nilsskog, 2015) 

Tabell 10: U-värde för konstruktionsdelarna i grundfallet 

Konstruktionsdel U-värde (W/m
2
,K)

 

Träregelvägg  0,156 

Betongvägg 0,221 

Betongvägg vid hissgrop 0,223 

Vägg fläktrum  0,214 

Takbjälklag 1 0,102 

Takbjälklag 2 0,101 

Grundkonstruktion PPM 0-1 m 0,109 

Grundkonstruktion PPM 1-6 m  0,094 

Fönster 1,1 

Balkongdörr 1,1 

Ytterdörr  1,4 
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3.1.2 Indata  

För klimatdata infördes Umeå som ort eftersom huset är byggt här. För brukardata användes 

schablonvärden från Sveby-programmet som har som syfte att säkerställa branschanpassat underlag 

för energianvändning (Levin, 2012). Ur brukardata erhölls värden som verksamhetsenergi, 

fastighetsenergi, personvärme, fukttillskott och tappvarmvatten. (Se bilaga 3 för utförligare resultat 

av de olika värdena.) Då personvärme, el och tappvattenanvändning bygger på en närvarotid av 

14h/dygn fördelades drifttidschemat mellan 17.00–07.00 alla dagar. Belysning, maskiner och övriga 

externa elanvändning fördelades 33 % mellan 00.00-06.00, 50 % mellan 06.00-18.00 och 100 % 

mellan 18.00–24.00. Det menas med att vid 33 % är elektroniken på för 33 % av all elektronik och 50 

% är hälften av all på och för 100 % är all elektronik på. (Se bilaga 3 för utförligare värden.) 

Ventilationen består av ett FTX-system med roterande värmeväxlare där värmeåtervinningen på 

ventilationsaggregatet ställdes in på 75 % och där flödet är konstant på 650 l/s. Ett till aggregat sattes 

in för att simulera köksfläkt i lägenheterna där detta flöde sattes till 830 l/s. Drifttidsschemat sattes 

för det första aggregatet mellan 00.00-24.00 medan det andra aggregatet sattes mellan klockan 17-

18. Luftläckaget ställdes in på 0,6 l/s,m2. BBR19 ställer inga kravvärde på lufttäthet men däremot får 

inte otätheter orsaka hygieniska problem. Därför valdes 0,6 l/s som en lämplig siffra som grundfall.   

3. 2 Indikator 1 silverfallet i Miljöbyggnad 
För att uppfylla Silver för indikator 1 krävs att energianvändningen är 75 % av BBR. Nedan går att läsa 

vilka energieffektiva lösningar som användes för att komma ner i energianvändningen.  

3.2.1 Konstruktion av byggnaden:  

Det befintliga klimatskalet av kvarteret Jongärdan har bra U-värden med ett Um-värde på 0,298 

W/m2,K som kan jämföras med BBR19 krav där Um- värde måste klara 0,4 W/m2,K. Träregelväggen 

har ett U-värde på 0,156 W/m2,K. För att det inte bara ska vara U-värden som påverkar 

energianvändningen ansågs det mer realistiskt att göra två olika förbättringsfall på U-värde. 

Utgångspunkten var att komma ner till ett U-värde på 0,1 W/m2,K för guld och därför valdes 

lättväggen i silverfallet till 0,13 W/m2,K. För att komma ner till 0,13 W/m2,K för träregelväggen valdes 

att tilläggsisolera och byta ut en av 45 mm regeln till en 90 mm regel med mineralull.  Eftersom 

betongväggarna stabiliserar huset så valdes i silverfallet att i första hand att angripa lättväggarna som 

också är de som huset består mest av och för att se om detta räckte för att klara silver. Takbjälklagen 

tilläggisolerades med 100 mm lösull och fönster och dörrar byttes ut till ett bättre U-värde. 

Köldbryggor sattes ner till 10 % av klimatskalets värmeförluster. Denna siffra är den lägsta siffran som 

anses vara rimligt att räkna på vid ett bra tät hus (Nilsskog, 2015). 
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Tabell 11: U-värde för konstruktionsdelarna i silverfallet 

Konstruktionsdel U-värde (W/m
2
,K)

 

Träregelvägg  0,13 

Betongvägg 0,221 

Betongvägg vid hissgrop 0,223 

Vägg fläktrum  0,214 

Takbjälklag 1 0,09 

Takbjälklag 2 0,09 

Grundkonstruktion PPM 0-1 m 0,109 

Grundkonstruktion PPM 1-6 m  0,094 

Fönster 1,0 

Balkongdörr 1,0 

Ytterdörr  1,1 

3.2.2 Indata 

Samma klimatdata och brukarindata från Sveby-programmet användes för silverbyggnaden. Däremot 

så höjdes värmeåtervinningen på FTX- systemet från 75 % till 85 % och det simulerades även en 

värmeåtervinning på köksfläkten på en verkningsgrad på 65 %. Dessa ändringar på 

värmeförsörjningen gjordes för att skapa ett mer realistiskt resultat eftersom om man bara rör de 

faktorer som påverkar för konstruktören så slår det väldigt hårt på klimatskalet. För silverfallet sattes 

lufttätheten ner till 0,3 ml/s, m2 som valdes därför det är ett krav för passivhus och ansågs därför 

som ett bra värde för att få ett tätt hus. ( Se bilaga 4 för utförligare resultat.) 

3. 3 Indikator 1 Guldfallet i Miljöbyggnad 
För att uppfylla Guld för indikator 1 krävs att energianvändningen är 65 % av BBR. Nedan går att läsa 

vilka energieffektiva lösningar som användes för att komma ner i energianvändningen.   

3.3.1 Konstruktion av byggnaden:  

Vid Guldfallet valdes att dra ner på U-värden även på betongväggarna och ytterligare ett steg på 

lättvägg. För att väggarna inte skulle bli extremt tjocka och därmed skapa ett helt annat utseende på 

huset så valdes istället att använda ett isoleringsmaterial som heter PIR- isolering som har ett lägre λ-

värde på 0,023 W/m°C jämfört med mineralullens λ-värde med 0,036 W/m°C. Med hjälp av detta så 

kunde U-värdet på väggarna minskas. I tabell 12 presenteras klimatskalets totala U-värde. (Se bilaga 

5 för utförligare information) 

Tabell 12: U-värde för konstruktionsdelarna i guldfallet 

Konstruktionsdel U-värde (W/m
2
,K)

 

Träregelvägg  0,09 

Betongvägg 0,157 

Betongvägg vid hissgrop 0,158 

Vägg fläktrum  0,143 

Takbjälklag 1 0,082 

Takbjälklag 2 0,082 

Grundkonstruktion PPM 0-1 m 0,109 

Grundkonstruktion PPM 1-6 m  0,094 

Fönster 0,8 

Balkongdörr 1,0 

Ytterdörr  1,1 
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 3.3.2 Indata 

Samma klimatdata och brukarindata från Sveby-programmet användes för guldbyggnaden. Däremot 

så höjdes värmeåtervinningen på FTX- systemet från 85 % till 87 %. Köksfläktens värmeåtervinning 

drogs upp från en verkningsgrad på 65 % till 87 %. Lufttätheten sattes ner till 0,2 l/s, m2 för att göra 

en ytterligare förbättring mot silverfallet. Köldbryggor användes samma som för silverfallet, 10 % av 

klimatskalets värmeförluster. 

3.4 Indikator 2 i Miljöbyggnad 
Värmeeffektbehovet påverkas av i princip samma som indikator 1 så som klimatskalets 

transmissionsförsluter, A-temp och ventilationsförluster. Däremot tas ingen hänsyn till 

värmeförsörjningen. För att få ut värmeeffektbehov användes ett beräkningsverktyg i ett 

exceldokument som tillhandahålls av SGBC. Vid ventilationsförluster sattes köksfläkten ihop med 

FTX-systemet eftersom köksfläkten bara är igång under en timme per dygn och då gjordes ett 

medelvärde för hur stort luftflödet skulle vara per timme. För värmeeffektbehov behövs även indata 

för DVUT (dimensionerande utetemperatur) som för Umeå är -24,5 °C. Ett guldfall för indikator 2 

kunde inte genomföras. För att uppnå guld för värmeeffektbehov krävs att köldbryggor beräknas 

noggrannare än ett påslag för klimatskalet. På grund av tidsbrist fick detta uteslutas ur denna 

rapport.  

3.5 Indikator 4 i Miljöbyggnad 
Energislag påverkas av resultatet från Indikator 1. För att få ut betyg för energislag används ett 

beräkningsverktyg som även detta tillhandahålls av SGBC. I detta verktyg har SGBC sammanställt 

energistatistik från Sveriges elleverantörer där de står hur många procent av energin som kommer 

ifrån de olika miljökategorierna. Detta förs in i indata och även den årliga energianvändningen 

fördelad på fjärrvärme, driftsel och hushålls-eller verksamhetsel. Här görs tre olika fall med resultat 

från indikator 1. Eftersom hushållsel inte fås ut av energianvändning så används ett schablonsvärde 

från Sveby brukarindata på 30 kwh/m2 (Levin, 2012). 

Som energikälla valdes miljömärkt el både på hushållsel och på driftselen. När alla dessa indata är 

inlästa fördelar programmet hur många procent ingår i varje miljökategori och baserat på detta ges 

betyget brons, silver eller guld.  

3.6 Indikator 5, 6,9 och 14 i Miljöbyggnad 
För indikator 5,6,9 och 14 behövdes inga beräkningar göras utan istället har insamling av data från 

litteraturstudie utförts. Genom studien framkom hur dessa indikatorer påverkar konstruktören och 

förslag på åtgärder kunde tas fram för respektive betyg.  

3.7 LEED  
För att ta fram vad som påverkar för konstruktören vid LEED-projekt har LEED:s användarguide 

använts som USGBC gett ut på deras hemsida för att se hur mycket poäng som konstruktören kan 

vara med och påverka.   
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4. Resultat/Analys för Miljöbyggnad 
Nedan följer resultatet för vad och hur de olika indikatorerna i Miljöbyggnad påverkar för 
konstruktören följt av en checklista för respektive indikator som konstruktören kan använda sig av 
vid framtida projekt. 

4.1Energianvändning 
Vid beräkningar i VIP Energy uppnådde grundfallet brons som också motsvarar BBR:s krav. I tabell 13, 

14 och 15 visas en sammanställning av dessa resultat från de tre olika fallen i VIP Energy. Resultat 

innefattar även ett påslag på 4 KWh/ m2år på energianvändningen som motsvarar vädring som inte 

är inräknat i VIP Energy. ( Se bilaga 3,4 och 5 för fullständiga resultat från VIP Energy för de för de tre 

olika fallen.) 

Tabell 13: Resultat Grundfallet 

 Grundfall Krav för Brons i 
Miljöbyggnad 

Enhet 

Byggnadens 
energianvändning 
 

   
122 

 
130 

 
kWh/m2 

Värmegångskoefficient, U 0,298 0,4 W/m2K 
 

Tabell 14: Resultat för Silverfallet 

 Silverfallet Krav för Silver i 
Miljöbyggnad 

Enhet 

Byggnadens 
energianvändning 
 

 
96 

 
97,5 

 
kWh/m2 

Värmegångskoefficient, U 0,243 0,4 W/m2K 
 

Tabell 15: Resultat för Guldfallet 

 Guldfallet Krav för Guld i 
Miljöbyggnad 

Enhet 

Byggnadens 
energianvändning 
 

 
83 

 

 
84,5 

 
kWh/m2 

Värmegångskoefficient, U 0,198 0,4 W/m2K 

  

Här nedan presenteras dels resultaten på de åtgärder som gjordes för att nå målen och dels olika 

åtgärder som konstruktören kan göra för framtida projekt för att klara betygen. För att klara målen 

för silver och guld krävdes en ändring av alla tre åtgärder.  

4.1.1. Minskning av U-värde 

För silver behövdes endast träregelväggarna, tak, fönster och dörrarnas U-värde ändras för att uppnå 

betyget. Detta gjordes för att referensobjektet redan hade bra U-värden på de resterande 

konstruktionerna och dels för att betongväggarna är stabiliserande i huset. Först undersöktes det om 
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det räckte att nå målet utan att ändra dessa. Genom att tilläggsisolera med 45 mm på lättväggen, 

100 mm tilläggsisolering på taket och bättre U-värde på fönster och dörrar klarades målet för silver.  

För guld krävdes ytterligare ett steg på minskningen av U-värdet som till exempel kan göras genom 

att använda ett annat isoleringsmaterial som kallas PIR-isolering. Genom att göra denna ändring på 

isoleringen i alla väggar kunde ett lägre U-värde erhållas och målet för guld klarades.  

För framtida projekt bör konstruktören sträva mot passivhusstandard för U-värde på klimatskalet. (Se 

bilaga 5 för exakta värden på passivhusstandard.) Material som har låga λ-värden bör också 

användas. Konstruktören bör även ha i åtanke att tilläggsisolering kan göra att huset får ett helt 

annat utseende och därför bör det göras i samråd med arkitekten.  

4.1.2 Minskning av köldbryggor 

För både silver och guld krävdes det att gå ner till 10 % av köldbryggor av klimatskalets 

värmeförluster. För att komma ner i så låga värden så kan konstruktören tänka på att bryta skiktet av 

värmeledande material, placeringen av fönster i väggen, utföra skarvarna i klimatskalet grundligt och 

sträva efter ett sammanhängande isoleringsskikt runt hela byggnaden (Andrén & Tirén, 2010). 

 I framtida projekt bör även köldbryggor beräknas i simuleringsprogram i t.ex. HEAT för att få ut 

bättre värden. För att få mindre köldbryggor bör även infästningar i fasaden av balkonger undvikas 

utan istället vara fribärande (Andrén & Tirén, 2010). 

4.1.3 Minskning av luftläckage  

För att nå målet för silver krävs en lufttäthet på 0,3 l/s, m2 och för guld en lufttäthet på 0,2 l/s, m2. 

För att uppnå dessa låga värden krävs det att alla aktörer i projektet har mycket hög fokus. Det är 

därför viktigt för konstruktören att förmedla betydelsen av lufttätheten för de som utför 

tätningsarbetet.  

Eva Sikander (2010) skriver att för konstruktören är det extra viktigt med anslutningar av 

klimatskalet. Alla anslutningar är kritiska moment för att uppnå låga luftläckage och bör därför göras 

utförligt och noggrant. För att komma ner till 0,3 l/s, m2 menar Sikander att i anslutningen mellan 

platta på mark och yttervägg kan man till exempel för att minska luftläckaget klämma ångspärren 

under syllen och för att komma ner till 0,2 så kan plastfolien klämmas fast med butylband under 

syllen som även detta är ett sätt att få huset ännu tätare. För anslutning mellanbjälklag- yttervägg 

förklarar Sikander att huset kan tätas genom att skarva det diffusionstäta materialet och klämma det 

mot mellanbjälklaget eller låta den löpa kontinuerligt förbi mellanbjälklaget. Vidare åtgärder för att 

få ett tätare hus är bl.a. att vid fönsteranslutningar vika in ångspärren i fönstersmygen och använda 

svälldrev vid anslutningen mellan yttervägg och fönsterkarm. För att komma ner till 0,2 kan även 

bottningslist och fogning behövas vid fönsteranslutningen. Antalet genomföringar bör också ses över 

och minimeras i så stor mån som möjligt och användning av stosar kring genomföringarna är att 

rekommenderas. Det rekommenderas även att inte använda spotlights eller vindsluckor i byggnaden, 

allt för att undvika luftläckage (Sikander,2010).  

4.1.4 Checklista för energianvändning 

I tabell 16 presenteras en checklista för Indikator 1 som sammanfattar vad konstruktören behöver 

tänka på i framtida projekt för att uppnå brons, silver respektive guld. 
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Tabell 16: Checklista för energianvändning 

 

4.2 Värmeeffektbehov 
Eftersom värmeeffektbehovet påverkas av energianvändningen så användes resultat från indikator 1 

vid beräkning av kvarteret Jongärdans grundfall. Resultat av beräkningarna visade att byggnadens 

grundfall uppfyllde silverkravet på 56 W/m2, Atemp. För att uppnå guld så måste en utförlig beräkning 

av köldbryggor i simuleringsprogram som i t.ex. HEAT. I tabell 17 utläses resultatet för 

värmeeffektbehovet. ( Se bilaga 6 för mer utförligt resultat) 

Tabell 17: Resultat av grundfallet 

 Grundfallet Krav för silver i 
Miljöbyggnad 

Enhet  

Byggnadens 
värmeeffektbehov 

36 56 W/m2, Atemp 

4.2.1 Checklista för Värmeeffektbehov 

I tabell 18 presenteras här nedan en checklista för Indikator 2 vad konstruktören kan tänka på i 

framtida projekt för att uppnå brons, silver respektive guld. 

Tabell 18: Checklista för Värmeeffektbehov 

Generellt Anmärkning 

Brons  

☐ BBR-krav Uppnås BBR-kraven så uppnås även Brons 

  

SILVER   

☐ Köldbryggor uppnår ej högre än 10 % av 

klimatskalets transmissionsförluster 

Beräkna t.ex i. HEAT 

☐ Sträva efter et sammanhängande isoleringsskikt  

☐ Användning av stosar vid genomföringar  

☐ Fönsteranslutning Vik in plastfolien i fönstersmyg 

☐ Undvik spotlights och vindsluckor Lättare att klara lufttäthet 

☐ Anslutning Mellanbjälklag-yttervägg Ex. Plastfolie skarvats och klämts mot mellanbjälklag 

eller löpande kontinuerligt förbi mellanbjälklaget 

☐ Anslutning Platta på mark-yttervägg Plastfolien kläms under syll eller liknande lösningar 

  

GULD Silver + Där ej annat anges 

☐ Anslutning Platta på mark-yttervägg Plastfolien klämts med butylband under syll 

☐ Fönsteranslutningar  Bottningslist och fogning 

☐  Undvik infästningar i fasaden av balkonger  

☐ Låga U-värde  Sträva mot passivhuskrav 

☐ Material med låga λ-värde Användning av t.ex. PIR-isolering eller motsvarande 

Generellt Anmärkning 

BRONS  

☐ Se checklista för indikator 1 Hänvisar till checklista för indikator 1 
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4.3 Energislag 
Eftersom energislag påverkas av energianvändningen så användes även här resultat från indikator 1. 

Vid beräkning av referensobjektets grundfall så uppfyllde grundfallets resultat från indikator 1 

silverkravet för Energislag. Resultatet går att utläsa nedan i tabell 19. (Se bilaga 7 för utförligt 

resultat.) 

För att uppnå guldfallet så klarades inte silverfallets energianvändning utan guldfallets 

energianvändning var tvungen att användas. För att målet ska uppfyllas måste även miljömärkt el 

användas för driftselen och hushållselen annars uppfylls inte målen för varken grundfallet eller 

guldfallets energianvändning. Om brons räcker så kan fastighetsägaren välja nordisk elmix (el som 

inte har ursprung från vind, vatten eller sol) istället och kan då använda samma energianvändning 

från grundfallet. Resultatet för guldfallet går att utläsa i tabell 20. (Se bilaga 8 för mer utförligt 

resultat.)  

Tabell 19: Resultat från Grundfallet 

 Grundfallet Krav för silver i 
Miljöbyggnad 

Miljökategori 1 33 %  >10 % 
Miljökategori 2 44 %  
Miljökategori 4 23 % < 25 % 

 

Tabell 20: Resultat från Guldfallet 

 Guldfallet Krav för guld i 
Miljöbyggnad 

Miljökategori 1 44 %  >20 % 
Miljökategori 2 37 %  
Miljökategori 4 19,2 % < 20 % 

 

 

 

 

 

 

SILVER  

☐ Se checklista för indikator 1 Hänvisar till checklista för indikator 1 

  

GULD  

☐ Se checklista för indikator 1 Hänvisar till checklista för indikator 1 

☐ Beräkning av köldbryggor För guld krävs noggrann beräkning av köldbryggor i 

simuleringsprogram som exempelvis HEAT 
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4.3.1 Checklista för energislag 

I tabell 21 presenteras här nedan en checklista för indikator vad konstruktören kan tänka på i 

framtida projekt för att uppnå brons, silver respektive guld. 

Tabell 21: Checklista för energislag 

4.4 Ljudkrav  
I ett samtal med akustikern Melker Johansson förklarar Johansson att de ljudparametrar som 

påverkar för konstruktören är luftljud, stegljud och ljud utifrån. Ljud utifrån kan beröra konstruktören 

om det är en bullrig miljö. Då bör ytterväggarna bestå av antingen tegel eller putsad fasad menar 

Johansson. Johansson förklarar vidare att för att uppnå betygen silver och guld för luftljud bör de 

lägenhetsavskiljande väggarna ha tillräckligt ljudisolering med en rekommendation på ca 220 mm 

betongtjocklek. Otätheter vid skarvar och fogar ska även undvikas så att ljud inte kan transporteras 

genom (Johansson, 2015). 

Vid stegljud är det viktigt med tillräckligt tjockt bjälklag så att inte ljuden transporteras igenom 

förklarar Johansson (2015). För ljudklass C rekommenderas en tjocklek på 220 mm med till exempel 

betong och för att uppnå ljudklass B rekommenderas en tjocklek på 250 mm med till exempel betong 

(Johansson, 2015). 

SGBC (2014a) skriver att för att säkerhetsställa projektet så ska en akustiker finnas med under 

projekteringen. Akustikern i sin tur utgår ifrån de föreskrifter som Boverket har satt upp. Det är 

viktigt att konstruktören upprätthåller en bra kommunikation mellan akustikern för att tillsammans 

säkerhetsställa att kraven uppfylls. En projekteringsanvisning ska upprättas, där de står tydligt hur 

ljudkraven ska uppfyllas, så att byggnaden utformas på rätt sätt (Sweden Green Building Council, 

2014a). 

’ 

 

 

 

 

Generellt Anmärkning 

BRONS  

☐ Se checklista för indikator 1 Hänvisar till checklista för indikator 1 

☐  Fastighetsägaren kan välja nordisk el  

SILVER  

☐ Se checklista för indikator 1 Hänvisar till checklista för indikator 1 

☐ Miljömärkt El För att kraven ska uppfyllas måste miljömärkt el 

väljas 

GULD  

☐ Se checklista för indikator 1 Hänvisar till checklista för indikator 1 

☐ Miljömärkt El För att kraven ska uppfyllas måste miljömärkt el 

väljas 
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4.4.1. Checklista för ljudkrav 

I tabell 22 presenteras här nedan en checklista för Indikator 5 vad konstruktören kan tänka på i 

framtida projekt för att uppnå brons, silver respektive guld. 

Tabell 22: Checklista för ljudkrav 

4.5  Radon 
För att uppnå de olika betygen för radon så behövs för projekt i Umeå inget speciellt göras för 

konstruktören. Detta eftersom Umeå består av lågradonmark (< 10 000 Bq/m3 radonhalt i jordluft) 

som då gör att projekten uppnår i princip automatiskt betyget guld (50 Bq/m3 i inomhusluften) 

(Mörén, 2015). 

Innan projekteringen börjar bör det tas fram bra underlag för det befintliga förhållandet för marken. 

Detta kan läsas i ett geotekniskt PM. Oavsett om marken är lågradon eller inte så rekommenderar 

Clavensjö (2004) att man se till att grunden tätas mot otätheter mot marken. Clavensjö menar att 

felkällor som oftast glöms bort vid ett radonskyddat utförande är bl.a. att täta plattan vid 

rörgenomföringar och eventuella kulvertintag. Han skriver också att det även är viktigt att kontrollera 

åtgärder som förhindrar sättningar och sprickor i konstruktionen. Vid träbjälklag mot mark så måste 

extra hänsyn tas till radonmark eftersom materialet i sig kan lättare diffundera genom 

konstruktionen. För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att ett bra samarbete finns med VVS-

entreprenörerna då ursparningar, håltagningar och rördragningar måste tätas i konstruktionen för 

att det inte ska uppstå läckage (Clavensjö & Åkerblom, 2004). 

Clavensjö (2004) skriver vidare att vid projekt där marken klassas som normalradon mark (10 000-

50 000 Bq/m3) så ska för ett radonsäkert utförande den kantförstyvade betongplattan utföras och 

konstrueras så att ingen jordluft kan bildas och sugas in i konstruktionen. Clavensjö förklarar att man 

kan även konstruera ventilerade luftspalter i konstruktion vid golv om det eventuellt finns 

källarytterväggar. Vid normalradon mark räcker oftast betongplattan då den är ett skydd i sig vid 

Generellt Anmärkning 

BRONS  

☐ Uppnå Ljudklass C på de fyra parametrarna BBR-krav 

☐ Ljudsakkunnig finnas med under projektets 
gång 

CV för ljudsakkunnig ska finnas 

☐ Ljudbeskrivning/Programhandling Ska innehålla hur ljudkrav ska uppfyllas, hantering av 

ljudparametrarna 

☐ Tjocklek på bjälklag Rekommenderas 220 mm med t.ex. betong 

SILVER Brons + 

☐ Minst två av de bedömda ljudparametrarna 
uppfyller Ljudklass B 

 

☐  Övriga bedöms till minst ljudklass C  

☐ Tjocklek på bjälklag Rekommenderas 250 mm med t.ex. betong 

☐ Tjocklek på väggar Rekommenderas 220 mm med t.ex. betong 

GULD Silver + 

☐ Minst ljudklass B på alla bedömda 
ljudparametrar  

 

☐ Godkänt enkätresultat Utförs efteråt 
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normal tjocklek och armering mot markradon om man bara tänker på att inga sprickor och andra 

otätheter uppkommer (Clavensjö & Åkerblom, 2004). 

Om marken är högradonmark (<50 000 Bq/m3 radonhalt i jordluft), som 10 % av marken i Sverige 

består av, så bör man ägna tid åt dimensionering och utförandet av plattan skriver Clavensjö (2004). 

För att minska läckage vid golvbrunnar och genomföringar så kan man konstruera plattan lite 

tjockare just vid dessa utsatta positioner (Clavensjö & Åkerblom, 2004). 

4.5.1. Checklista för Radon 

I tabell 23 presenteras här nedan en checklista som konstruktören kan tänka på vid radon. Eftersom 

målen för att uppnå brons, silver och guld i Miljöbyggnad uppmäts i inomhusluften efter byggnaden 

är färdigställs så kan inte en checklista för var och en av betygen göras, utan uppdelningen har istället 

gjorts för lågradon mark, normalradon mark och högradon mark för vad konstruktören kan tänka på i 

framtida projekt.  

Tabell 23: Checklista för radon 

Generellt Anmärkning 

Lågradon mark Inga krav krävs för att uppnå de olika betygen men 
rekommenderas mätning och radonsäkert utförande 

Normalradon mark  

☐ Befintliga förhållanden  

☐ Geotekniskt PM  

☐ Klassificering av mark Lågradon, normalradon eller högradonmark? 

☐ Sättningsrisker Tillåtna sättningar, sättningsdifferenser 

☐ Sprickrisker  

☐ Täta runt golvbrunnar Tjockare grundplatta 

☐ Täta otätheter för konstruktionen  

  

Högradon mark  

☐ Radonstoppande skikt i konstruktionen Kan krävas vid högradon mark 

☐ Radonbrunn Kan krävas vid högradon mark  

☐ Geoteknisk klass  

☐ Ursparingar  

  

Gäller för normal- och högradon mark  
Samordning VVS   

☐ Håltagningar Ev. vattentäta. 

☐ Ursparingar  

☐ Ingjutna installationer T.ex. golvvärme 

☐ Rördragningar i mark T.ex. under golv, anslutningar 

4.6 Fuktsäkerhet  
I SGBC (2014a) framgår det att för att uppnå de olika betygen i fuktsäkerhet krävs från början bra 

dokumentationsarbete från konstruktören. Det ska finnas en beskrivning av projektet, organisation 

och vilken fuktkompetens organisation innehar. Hos projektgruppen ska det även finnas en 

fuktsakkunnig som är en specialist på fuktsäkerhet under projekteringen. Detta krävs vid silver men 

är ändå att föredra även vid brons (Sweden Green Building Council, 2014a). 
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Vidare skriver SGBC (2014a) att konstruktören ska identifiera de fuktkritiska konstruktionerna och 

kolla så att de klarar olika fuktbelastningar som till exempel regn (vertikalt och horisontellt), snö, 

luftfukt och vattenånga. Byggnadsdelarnas kritiska fukttillstånd ska också tas fram. Eftersom 

fuktsäkerhetsarbetet är så komplext krävs det att alla aktörer hjälps åt och därför krävs för betyget 

brons en överföring av resultat från projekteringen till entreprenören så att de ska veta vad som är 

viktigt att tänka på vid byggnationen (Sweden Green Building Council, 2014a).  

SGBC (2014a) skriver att för att uppnå silver krävs att konstruktören projekterar enligt ByggaF. Som 

tidigare nämnt i teori-delen ByggaF är en branschstandard hjälpmedel för att säkerhetsställa en 

fuktsäker byggprocess och ges ut av Fuktcentrum från Lunds Universitet. Denna består av 10 

dokument där det finns mallar och redovisningshjälp för att underlätta för alla i byggbranschen så att 

inte viktiga moment och dokumentation missas (Fuktcentrum, 2013).  

För att klara betyget Guld så krävs en diplomerad fuktsakkunnig och ett godkänt enkätresultat eller 

egendeklaration. Eftersom denna utförs av beställarens expert och resultat görs efter bygget så 

berörs inte konstruktören av detta (Sweden Green Building Council, 2014a).  

4.6.1 Checklista för Fuktsäkerhet 

I tabell 24 presenteras här en checklista för Indikator 9 som konstruktören ska tänka på för att nå de 

olika betygen brons, silver respektive guld. 

Tabell 24: Checklista för fuktsäkerhet 

Generellt Anmärkning 

BRONS  

☐ Fuktsäkerhetsprojektering  Enligt BBR avsnitt 6:5 

☐ Identifierat fuktkritiska konstruktioner Klarar konstruktionen de olika fuktbelastningarna? 

☐ Identifierat fuktkällor och fuktbelastningar Hur står sig konstruktionen i nederbörd? 

☐ Fuktspärr Hur har fuktspärren placerats i konstruktionen? 

☐ Undvik fuktkänsliga material  

☐ Uppföljning av fuktsäkerhetsarbetet Överföring till entreprenören 

☐ Kontrollplaner Hur ska entreprenören följa upp så planerna 
säkerhetställs? 

☐ Resultat från fuktsäkerhetsprojektering Sammanställ fuktsäkerhetsprojekteringen 

  

SILVER Brons + 

☐ Fuktsäkerhetsprojektering enligt Bygga F  

☐ Uppskatta fukttillstånd Beskriva fukttillståndet i byggnadsdelarna 

☐ Tillåtna fukttillstånd Ligger det uppskattade inom det tillåtna fukttillståndet? 

☐Fuktsäkerhetsansvarig vid projekteringen Projektgruppen ska inneha en fuktansvarig 

☐ Presentera en rutin för fuktriskanalys och kontroll  

  

☐ Kontroll och dokumentation av systemval Uppfyller materialen fuktsäkerhetskraven? 

☐ Granskning av fuktsäkerhetsprojekteringen  

  

GULD Silver + 

☐ Diplomerad fuktsakkunnig  Beställarens expert 

☐ Godkänt enkätresultat  
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4.7 Dokumentation av byggvaror 
I SGBC (2014a) framgår det att för att uppnå respektive betygen i indikator 14 är det viktigt för 

konstruktören att kontrollera dokumentationen av byggvaror för att klara respektive betyg. Denna 

loggbok ska vara digitalt för silver och ska vara tillgänglig för alla aktörer i projektet. Med fördel kan 

program som BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus användas.  För guld krävs ännu mer 

specifik loggbok där redovisningen ska innehålla mängd och placering av byggvarorna (Sweden Green 

Building Council, 2014a).  

4.7.1 Checklista för Dokumentation av byggvaror 

I tabell 25 presenteras här nedan en checklista för Indikator 5 vad konstruktören kan tänka på i 

framtida projekt för att uppnå brons, silver respektive guld. 

Tabell 25: Checklista för dokumentation av byggvaror 

 

  

  

Gäller för BRONS, SILVER och GULD  
Samordning Entreprenören  

☐ Överföring av resultat till Entreprenör Samla in underlag och dokumentation från 
fuktsäkerhetsarbete 

Generellt Anmärkning 

BRONS  

☐ Information om byggvaror Typ av byggvara, tillverkare, innehållsdeklaration och 
årtal 

☐ Miljövänliga byggvaror I största mån väljs miljövänliga byggvaror 
  

SILVER Brons + 

☐ Digital loggbok  Alla aktörer ska ha åtkomst till loggboken 

  

GULD Silver + 

☐ Loggboken innehåller mängd och placering av 
byggvarorna  
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5. Resultat för LEED 
Eftersom LEED består av ett poängsystem med en helhet av alla kategorier så går det inte att 

klassificera referensobjektet och inte heller vad som krävs för att uppnå de olika betygen i LEED för 

konstruktören. Resultatet kommer därför ta upp de poäng som konstruktören kan bidra med och 

vilka kategorier som de kan påverka i miljöcertifieringen LEED. Detta går att läsa nedan under 

respektive rubrik.  

5.1 Hållbara platser 
I USGBC (2015) framgår det att konstruktören kan samla 1 poäng genom att konstruera tak av 

sedumtak eller annat grönt material. Ett till poäng kan fås genom att konstruera tak för minst 75 % av 

boendens parkeringsplatser. Med tak syftas här antingen på ett parkeringsgarage under grunden, 

under byggnaden, eller öppet tak skriver USGBC. De tak som är utomhus ska antingen konstrueras av 

grönt material, eller så måste taket vara solreflekterande på ett värde på 29 % eller ha solpaneler på 

taket.  Med dessa lösningar kan konstruktören bidra med 2 av 22 poäng. (USGBC, 2009) 

5.2 Energi och atmosfär 
För att erhålla poäng i denna kategori framgår det i USGBC (2009) att ett minimum för 
energiprestanda måste vara uppfyllt. Det minimum består i att den byggnaden som ska projekteras 
ska ha minst 5 % förbättrad energianvändning mot att den byggs enligt standard ANSI, som står för 
American Society of Heating Refrigeration and Airconditionin Engineers. USGBC förklarar att för 
projekt utanför USA så måste den standard som används vara godkänd från USGBC. Installationer av 
energimätare i varje lägenhet är också ett minimum som måste uppfyllas för att erhålla poäng skriver 
USGBC. Poängsystemet går sedan ut på att för varje 2-3 % förbättring av energianvändningen så 
erhålls 1 poäng och totalt kan 18 poäng samlas ihop. Här krävs ett bra samarbete för aktörerna och 
ett gemensamt mål. Det som konstruktören kan påverka genom att få ner energianvändningen är 
transmissionsförluster i form av låga U-värden, köldbryggor och att byggnaden erhåller bra lufttäthet 
(USGBC, 2009). 

5.3 Material och resurser 
Vid byggnationer där stommen, fasad och tak kan bibehållas kan 1-3 poäng erhållas skriver USGBC 

(2009).  Vid 55 % av bevaringen ges 1 poäng, 75 % ger 2 poäng och 95 % av bevaringen ger 3 poäng. 

Vidare skriver USGBC att konstruktören även kan kan även erhålla 1-2 poäng om den väljer material 

som är miljöcertifierade enligt t.ex. ISO 14044 eller liknande och att använda sig av material som har 

dokumentation på en lång livscykel.  För fler poäng så ska konstruktören även använda sig av 

närproducerade material som ger 1-2 poäng och man får även 1-2 poäng av att använda återvunnet 

material.  Ytterligare 1-2 poäng kan erhållas om materialen ej innehåller kemiska substanser. Vid 

träkonstruktioner kan även 1 poäng erhållas om träet är FSC-trä (Forest Stewardship Council) eller 

liknande som motsvarar kriterierna som är godkänt av USGBC. Totalt kan konstruktören erhålla 10 

poäng av 14 poäng i denna kategori (USGBC, 2009).  

5.4 Inomhusmiljö 
I USGBC (2009) framgår det att för inomhusmiljö kan konstruktören samla på sig 1-2 poäng genom 

att använda sig av lågemitterande material i konstruktionen. Förslagsvis används BASTA-systemet då 

deras produkter har bedömts utifrån dess kemiska innehåll i produkterna och får endast finnas med 

om de klarar ett visst antal krav (Kom in, u.d.). 
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5.5 Innovation 
USGBC skriver att i kategorin innovation så belönas tekniska och andra lösningar som inte är 

exemplifierad i LEED och som ger en grönare byggnad än vad som egentligen krävs. Konstruktören 

kan också skaffa sig poäng genom att göra ett exemplariskt utförande i de olika LEED kategorierna. 

För dessa två delkategorier går det att maximalt få fem poäng. Vidare skriver USGBC att ett 

ytterligare poäng kan fås om projektgruppen består av en person som innehar titeln LEED AP 

(Accredited Professional). För att få LEED AP så skall man ha genomgått två olika tester där både 

allmänna miljöfrågor testas och där det andra provet testar ens djupare kunskap och förståelse för 

LEED systemet.  Oavsett poäng kan det vara behjälpligt under projektprocessen att ha en person som 

är utbildad inom LEED (USGBC, 2009).  
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6. Diskussion  
Vid jämförelsen av de två miljöcertifieringarna anser jag att LEED främjar miljön mer än Miljöbyggnad 

eftersom den tar hänsyn till platsen och markanvändningen. Nackdelen med LEED anser jag är att 

lokalisering och transport ges allt för mycket poäng till. För att få ett bra betyg på LEED så behövs det 

i princip byggas i tätorten för att inte tappa för mycket poäng. Urbanisering är inte alltid lösningen 

utan jag anser också att landsbygden ska få vara kvar och att det är viktigt att även dessa få en 

prioritet i form av miljöcertifieringar.  

För en optimal miljöcertifiering tycker jag därför att man borde ha en blandning av både 

Miljöbyggnad och LEED, på så sätt så skulle bra markanvändning belönas samtidigt som fokus läggs 

på byggnaden. Jag anser också att Miljöbyggnad är bättre utformad eftersom indikatorerna 

motsvarar ett slags delmål vilket leder till att uppdelningen för vilka aktörer som ansvarar för vilka 

indikatorer blir betydligt lättare. Förhoppningsvis blir det lättare att certifiera en byggnad med LEED 

när den svenska standarden släpps ut.   

För Miljöbyggnad visade beräkningarna av energianvändningen att det inte bara går att fokusera på 

att dra ner på en av transmissionsförlusterna utan för att uppnå de olika betygen så måste man 

istället ändra lite på allt. Den visar också på hur betydelsefull energianvändningen är för 

Miljöbyggnad då 3 stycken indikatorer påverkas av resultatet av energianvändningen. Här finns en 

liknelse mellan de två olika miljöcertifieringarna då det även för LEED är viktigt med 

energianvändning då man får mest poäng i denna kategori. Eftersom det är konstruktören som 

beräknar på transmissionsförluster visar detta på att konstruktören kan bidra till mycket för att klara 

energianvändningens mål i de två miljöcertifieringarna.  

Denna rapport visar också på hur otroligt viktigt det är att ha ett bra samarbete mellan alla aktörer 

och att man strävar mot samma mål för att på detta vis få byggnaden miljöcertifierad som till 

exempel lufttäthet och fuktsäkerhet. För även om konstruktören gör ett bra jobb vid projektering 

förfaller allt om de inte når ut med resultatet och instruktioner till byggarna hur jobbet ska utföras. 

Rapporten belyser även vikten vid att ha bra dokumentation över projekteten och vikten av att redan 

från början i ett projekt jobba mot att få en miljöcertifiering. Skulle man mitt i ett projekt få en 

förfrågan att projektet ska uppnå en LEED-certifiering så är många poäng redan borta och gör det i 

princip omöjligt att uppnå certifieringen och samma sak gäller för Miljöbyggnad eftersom 

dokumentationen ska följa hela projektets gång.  

6.1 Felkällor 

Eventuella felkällor som kan diskuteras i denna rapport är bristen på erfarenhet i programmet VIP 

Energy. Inmatning av olika värden kan ha skapat felaktigheter i resultatet. Många av energivärden är 

även antagna värden eller schablonsvärden och kan därför göra att resultatet avviker. Det kan också 

vara en felkälla i mätmetoden vid de olika konstruktionstyperna men eftersom ändringarna för silver 

och guld ändå utgått ifrån grundfallet så ska inte dessa eventuella felaktiga värden påverka på 

energianvändningen så mycket.   
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7. Slutsats 
Slutsatsen av denna rapport är att konstruktören påverkas i större grad vid Miljöbyggnad än med 

LEED. I Miljöbyggnad berördes hälften av de 15 indikatorerna direkt men indirekt berörs alla. Men vid 

LEED kunde bara konstruktören uppnå 38 poäng av 110 och kan med dessa poäng inte ens uppnå det 

första betyget i LEED.  Detta beror på att LEED tar hänsyn till vilken plats byggnaden är på och mycket 

runt omkring byggnaden som infrastrukturen och användning av transport. Det går också att se att 

det inte är omöjligt att uppnå betyget guld i Miljöbyggnad och åtgärderna skiljer sig det inte så 

mycket mellan silver och guld och därför kan man avväga om det inte är värt att redan från början 

satsa på guld.  

En annan slutsats av denna rapport visar att den checklista som skapades för konstruktören även kan 

användas vid framtida projekt. Detta eftersom åtgärderna som gjordes på referensobjektet ”kv. 

Jongärdan” gjorde att alla betyg kunde uppnås. I framtida projekt kan alltså konstruktörerna på 

Tyréns AB använda sig av den manualen som finns tillgänglig på kontoret och med hjälp av denna 

klara silver respektive guld för de indikatorerna som konstruktören berörs av och därmed har syftet 

med denna rapport uppfyllts. I denna rapport går dessa checklistor att utläsas under kapitel 4.  

7.1 Fortsatta studier 

Som förslag på fortsatt arbete så rekommenderas för att få en mer fullständig manual att även titta 

på hur miljöcertifieringarna BREEAM och Green Buildings påverkar för konstruktören och även göra 

en utförligare undersökning av LEED. Man bör även beräkna köldbryggor i ett simuleringsprogram för 

att få ett mer exakt värden på energianvändningen. Detta missas ofta i projekteringen då det anses 

vara för dyrt.  Det hade även varit intressant för fortsatta studier att kolla på om processen skiljer sig 

åt vid ett komplext hus. Sist men inte minst vore det även intressant att göra en kostnadsberäkning 

för att ta reda på hur mycket mer en förfrågan på de olika miljöcertifieringarna kostar för 

projekteringen.  
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9. Bilagor 
De bilagor som har referats i texten presenteras här nedan.  
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Bilaga 1: Fasadritning över kvarteret Jongärdan 
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Bilaga 2: Planlösning Entréplan över Jongärdan 
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Bilaga 3: Resultat av grundfallet i VIP Energy 
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Bilaga 4 Resultat för att uppnå Miljöbyggnad silver i VIP Energy  
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Bilaga 5: Resultatet för att uppnå Miljöbyggnad guld i VIP Energy 
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Bilaga 6: Resultat över Värmeeffektbehov 
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Bilaga 7: Resultat för Energislag Silver 
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Bilaga 8: Energislag Guldfallet 
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