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Abstract

The path to GOLD - A case study of Rudbeck Lab 4
before verification in Miljöbyggnad 

Lisa Olsen

The number of certified buildings in Miljöbyggnad has highly increased during the last
decade and today it is the most common environmental certification system in 
Sweden. A new building gets a preliminary certificate in Miljöbyggnad at first that has
to be verified within two years after the building is put in use. Today, only a few 
buildings have been verified. Therefore the ones who are involved in a project that is 
going to be verified have to work in a new way in compare to a standard project.

This thesis examines Rudbeck Lab 4 in order to identify how to ensure that the
preliminary certification rating is achieved at verification. Which indicators that are
the most critical have been identified and also a risk analysis of Rudbeck Lab 4's rating
in Miljöbyggnad has been done.

The most important aspects to examine to ensure that the preliminary certification 
rating is accomplished when verified are; everybody who is involved in the project's 
knowledge of Miljöbyggnad, the residents understanding of Miljöbyggnad, structured 
environmental meetings and clear requirements. It is particularly important to have 
Miljöbyggnad in mind during the whole project and to create a plan for how the 
verification is going to be done.

The most critical indicator that has been identified is Energy usage. Solar Load,
Thermal climate winter, Thermal climate summer and Daylight are indicators that also
may need a particularly control before verification.

Rudbeck Lab 4's chance to reach Miljöbyggnad GOLD is good. If the indicator Energy
usage manage to achieve GOLD, the whole project should achieve the rating of
GOLD.
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SAMMANFATTNING 

Det har skett en stor ökning av miljöcertifierade byggnader under det 
senaste decenniet. Miljöbyggnad är det vanligaste miljöcertifierings-
systemet i Sverige med 736 certifierade byggnader i skrivande stund. I 
Miljöbyggnad får en nyproducerad byggnad först ett preliminärt betyg 
som måste verifieras tidigast ett år och senast två år efter att byggnaden 
tagits i bruk. Eftersom att enbart ett fåtal byggnader har blivit verifierade 
innebär det ett nytt arbetsutförande för många inblandade aktörer i och 
med att miljöcertifieringen måste inarbetas i den ordinarie bygg-
processen. 

I det här examensarbetet undersöks Rudbeck Lab 4 genom studier av 
projektets handlingar och intervjuer med nyckelpersoner i projektet. 
Syftet är att identifiera hur det säkerställs på bästa sätt att det preliminära 
certifieringsbetyget uppnås vid verifiering. Vilka indikatorer som är de 
mest kritiska har identifieras och det har även utförts en riskanalys av 
Rudbeck Lab 4:s Miljöbyggnadsbetyg. 

De viktigaste aspekterna att utreda för att säkerställa att betyget från 
preliminärcertifieringen uppnås vid verifiering är; kunskap hos 
inblandade aktörer, brukarnas förståelse för miljöcertifieringen, 
uppförandet av strukturerade möten och tydliga kravställningar. Det är 
särskilt viktigt att arbeta in miljöcertifieringen i hela byggprocessen och 
att skapa en utförlig plan inför verifieringen. 

Den mest kritiska indikatorn som har identifierats är Energianvändning. 
Även Solvärmelast, Termiskt klimat vinter, Termiskt klimat sommar och 
Dagsljus är indikatorer som kan behöva särskilda kontroller inför 
verifieringen 

Uppnår den mest kritiska indikatorn Energianvändning betyget GULD 
för Rudbeck Lab 4 finns det goda chanser att byggnadsbetyget blir 
GULD. 

 

 

Nyckelord: Miljöbyggnad, miljöcertifiering, verifiering, SGBC, R4, 
Rudbecklaboratoriet, miljöbyggsamordnare 
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BETECKNINGAR 

AFS  Arbetsmiljöverkets föreskrifter  

Atemp Den invändiga arean som värms till mer än 10 °C i byggnaden. 

BBR  Boverkets byggregler 

BSAB 96 Ett klassifikationssystem som består av samverkande tabeller. 

BTA  Bruttototalarea 

ByggaF En metod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar 
fuktsäkerheten i hela byggprocessen. 

Clo Kläders isoleringsförmåga. 

DF  Dagsljusfaktor 

DVUT  Dimensionerande vinterutetemperatur 

gsyst Sammanvägt g-värde för fönsterglas och solskydd. 

g-värde Koefficienten av total genomtränglighet av solenergi angivet i %. 

KEMI  Kemikalieinspektionen 

LCA  Livscykelanalys 

Met Aktivitetsnivån hos en människa. 

OVK  Obligatoriskt ventilationskontroll 

PPD  Predicted Percentage of Dissatisfied 

RBK  Rådet för ByggKompetens 

SGBC  Sweden Green Building Council 

SundaHus  En databas med miljögranskade och miljöklassificerade 
byggvaror. 

U-värde Uttrycks i W/m2K och är ett mått på värmeläckaget genom en 
konstruktion. 

VAV  Variable Air Volume 

  



 

vii 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. INLEDNING ................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................. 2 

1.2 Syfte och mål ........................................................................................... 2 

1.3 Frågeställning .......................................................................................... 2 

1.4 Metod ....................................................................................................... 3 

1.5 Avgränsningar ........................................................................................ 3 

2. MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM ........................................................... 5 

2.1 BREEAM .................................................................................................. 6 

2.2 LEED ......................................................................................................... 6 

3. MILJÖBYGGNAD ...................................................................................... 7 

3.1 Certifieringsprocessen i Miljöbyggnad ............................................... 7 

3.2 Bedömning av indikatorer .................................................................... 8 

4. FALLSTUDIE INFÖR VERIFIERING: RUDBECK LAB 4 ................ 11 

4.1 Landstingsservice i Uppsala län ......................................................... 12 

4.2 Sh bygg ................................................................................................... 13 

4.3 Tema ....................................................................................................... 13 

4.4 Indikatorer och bedömning ................................................................ 13 

4.4.1 Energianvändning ......................................................................... 13 

4.4.2 Värmeeffektbehov .......................................................................... 15 

4.4.3 Solvärmelast ................................................................................... 15 

4.4.4 Energislag ........................................................................................ 16 

4.4.5 Ljudmiljö ......................................................................................... 17 

4.4.6 Radon ............................................................................................... 18 

4.4.7 Ventilationsstandard ..................................................................... 19 

4.4.8 Kvävedioxid .................................................................................... 20 

4.4.9 Fuktsäkerhet ................................................................................... 21 

4.4.10 Termiskt klimat vinter ................................................................. 22 

4.4.11 Termiskt klimat sommar ............................................................. 23 

4.4.12 Dagsljus ......................................................................................... 24 

4.4.13 Legionella ...................................................................................... 25 



viii 
 

4.4.14 Dokumentation av byggvaror ................................................... 27 

4.4.15 Utfasning av farliga ämnen ........................................................ 28 

4.4.16 Preliminärt certifieringsbetyg .................................................... 29 

5. KRAV UTÖVER MILJÖBYGGNAD .................................................... 31 

5.1 Landstingsservice miljöprogram ....................................................... 31 

5.2 BBR och andra myndighetskrav ........................................................ 31 

6. OBSERVATIONER OCH RESULTAT ................................................. 37 

6.1 Kunskap om Miljöbyggnad ................................................................ 37 

6.1.1 Erfarenheter till framtida projekt ................................................ 38 

6.2 Kritiska moment ................................................................................... 40 

6.3 Kritiska indikatorer .............................................................................. 40 

7. ANALYS OCH DISKUSSION ............................................................... 43 

7.1 Kunskap om Miljöbyggnad ................................................................ 43 

7.2 Säkerhetsåtgärder ................................................................................. 44 

7.3 Inarbeta miljöcertifieringen i byggprocessen ................................... 44 

7.3.1 Planeringsskedet ............................................................................ 45 

7.3.2 Programskedet ............................................................................... 45 

7.3.3 Systemskedet .................................................................................. 46 

7.3.4 Detaljprojektering .......................................................................... 46 

7.3.5 Byggskedet...................................................................................... 47 

7.3.6 Förvaltning ..................................................................................... 48 

7.4 Riskanalys av indikatorer för Rudbeck Lab 4 .................................. 49 

7.4.1 Energianvändning ......................................................................... 49 

7.4.2 Värmeeffektbehov ......................................................................... 50 

7.4.3 Solvärmelast ................................................................................... 50 

7.4.4 Energislag ....................................................................................... 51 

7.4.5 Ljudmiljö ......................................................................................... 51 

7.4.6 Radon .............................................................................................. 52 

7.4.7 Ventilationsstandard ..................................................................... 52 

7.4.8 Kvävedioxid ................................................................................... 53 

7.4.9 Fuktsäkerhet ................................................................................... 53 

7.4.10 Termiskt klimat vinter ................................................................ 54 



 

ix 
 

7.4.11 Termiskt klimat sommar ............................................................. 54 

7.4.12 Dagsljus ......................................................................................... 55 

7.4.13 Legionella ...................................................................................... 55 

7.4.14 Dokumentation av byggvaror .................................................... 56 

7.4.15 Utfasning av farliga ämnen ........................................................ 56 

7.4.16 Sammanfattning byggnadsbetyg ............................................... 57 

8. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ................................ 59 

8.1 Förslag på fortsatta undersökningar ................................................. 60 

9. REFERENSER ............................................................................................ 61 

 

 

  



x 
 

 



 

1 
 

1. INLEDNING 

Det har skett en stor ökning av miljöcertifierade byggnader under det 
senaste decenniet och miljöcertifiering är numera så vanligt att nästan 
alla större byggnadsprojekt i Sverige blir certifierade. En miljöcertifiering 
innebär att en byggnad bedöms efter miljömässig hållbarhet för att få ett 
certifikat som ett slags bevis för dess miljöprestanda. Byggherrar och 
fastighetsägare kan välja att miljöcertifiera sina byggnader av flera olika 
anledningar, dels för att bygga miljövänliga byggnader, för att minska 
driftkostnaden i byggnaden och för att stärka sitt varumärke. En 
certifiering kan säkerställa att en byggnad har [1]: 

 Hög energieffektivitet 

 God inomhusmiljö 

 Minskad risk för fuktskador 

 Få eller inga inbyggda miljö- eller hälsofarliga ämnen 

 Hög byggnadskvalitet 

I Sverige finns det idag flera olika miljöcertifieringssystem, där de största 
är Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. Den här rapporten kommer i 
huvudsak att behandla Miljöbyggnad. 

För en nyproduktion som ska certifieras enligt Miljöbyggnad kan 
ansökan skickas in redan från färdigställande av erforderliga 
projekteringshandlingar ända till i slutet på byggskedet. En 
nyproduktion blir alltid preliminärcertifierad vid första ansökan. Vid 
preliminärcertifieringen får byggnaden ett preliminärt betyg som sedan 
måste verifieras genom kontroller i färdig byggnad. Verifieringen sker 
genom mätningar och kontroller av tidigare beräkningar för att 
säkerställa att inga förutsättningar från preliminärcertifieringen har 
ändrats. Vid ändringar görs nya beräkningar och eventuellt behöver 
betyget korrigeras [2].  

Det är först efter verifieringen som byggnaden erhåller ett slutligt betyg 
som gäller i tio år efter preliminärcertifieringen eller fram till dess att det 
sker en omfattande ombyggnation [2]. Då miljöcertifiering är ett så pass 
nytt fenomen finns det enbart ett fåtal verifierade byggnader enligt 
Miljöbyggnad i Sverige idag. Det innebär att byggbranschen inte har 
utarbetade rutiner för att säkerställa att det preliminära betyget uppnås 
vid verifiering.  
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1.1 Bakgrund 

Det här arbetet har utförts med Tema, juridiskt namn Temagruppen 
Sverige AB, som uppdragsgivare. Tema är anlitade som 
miljöbyggsamordnare på Rudbecklaboratoriets om- och tillbyggnation 
som omfattar 9000 kvadratmeter. I slutet av år 2015 stod den första 
etappen klar, Rudbeck Lab 3. Rudbeck Lab 3 projekterades för att nå upp 
till Miljöbyggnad GULD i preliminärcertifieringen och även nästa etapp, 
Rudbeck Lab 4 (benämnt R4 i den här rapporten), har GULD som 
förväntat preliminärbetyg. [3] Etapperna för Rudbecklaboratoriet ska i 
ett senare skede verifieras för att erhålla sitt slutliga Miljöbyggnadsbetyg. 
I den ordinarie byggprocessen måste därför miljöcertifieringen inarbetas 
vilket innebär ett nytt arbetsutförande för flera av de inblandade 
parterna. I den här rapporten kommer etapp R4 att studeras närmare. 
Projektet R4 är mitt under byggskedet och ansökningsprocessen för att 
uppnå Miljöbyggnad GULD pågår.  

1.2 Syfte och mål 

R4 ska studeras för att identifiera vilka händelser och ändringar som kan 
riskera att det preliminära Miljöbyggnadsbetyget inte uppnås vid 
verifiering. Rapporten ska även belysa vilka frågeställningar som bör 
ställas under ett byggprojekt för att säkerställa att miljöcertifierings-
systemet är inarbetat under hela byggprocessen.  

Efter studien ska ett underlag skapas som belyser vilka moment som är 
viktiga att arbeta in i ett miljöbyggnadsprojekt. Vilka indikatorer som är 
de mest kritiska ska identifieras och det ska även utföras en riskanalys 
av R4:s Miljöbyggnadsbetyg. 

Rapportens huvudsakliga målgrupp är miljöbyggsamordnare, 
miljöansvarig hos beställare och projektledare samt andra nyckel-
personer som arbetar med ett byggnadsprojekt som ska certifieras enligt 
Miljöbyggnad. 

1.3 Frågeställning 

Den frågeställning rapporten ska besvara är: Hur säkerställs det på bästa 
sätt att det preliminära Miljöbyggnadsbetyget uppnås vid verifiering? 
Frågeställningen har brutits ned till följande delfrågor: 
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 Vad behöver beställare/ projekteringsgruppen/ entreprenören/ 
miljöbyggsamordnaren för kompetens och kunskap inom 
Miljöbyggnad?  

 Hur aktiv bör miljöbyggsamordnaren vara under bygg-
processen? 

 Vilka kritiska ändringar kan uppstå som kan påverka 
indikatorbetygen vid verifiering?   

 Vilka är de mest kritiska indikatorerna? 

1.4 Metod 

Studien ska utföras genom litteraturstudier, studier av projektet R4 samt 
intervjustudier med nyckelpersoner i projektet. Respondenterna som 
kommer att tillfrågas är extern miljöbyggsamordnare, beställarens 
projektledare och miljöansvarige samt entreprenörens projekterings-
ledare och entreprenadingenjör. Intervjuerna baseras på frågor som är 
utformade efter respondentens roll och kunskap inom Miljöbyggnad, 
frågorna kommer att beröra områden som kompentens hos 
respondenten, svårigheter med Miljöbyggnadsarbetet och vilka framtida 
farhågor om miljöcertifieringen som respondenten eventuellt har.  

Intervjustudien kommer sedan att sammanställas där de viktigaste 
observationerna från respektive intervju hämtas. De risker som 
identifierats kommer att tillämpas på Miljöbyggnads indikatorer för att 
göra en riskutvärdering av R4:s chanser att nå upp till Miljöbyggnad 
GULD vid verifiering. 

1.5 Avgränsningar 

En större utredning skulle kunna utföras där fler byggnadsprojekt som 
tillämpar ett miljöcertifieringssystem studeras, men för att hålla arbetet 
inom ramarna för en kurs på 15 hp som innefattar 10 veckor har enbart 
R4 studerats i det här arbetet.  

Då verifiering enbart krävs vid nyproduktion kommer rapporten att 
behandla kraven i Miljöbyggnad för nyproducerade byggnader och inte 
för befintliga byggnader. Största fokus ligger på lokalbyggnader och inte 
bostäder då projekt R4 som ska studeras är en lokalbyggnad. 

Rapporten kommer kortfattat att ta upp miljöcertifieringssystemen 
BREEAM och LEED men arbetet kommer enbart att gälla Miljöbyggnad.  
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2. MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM 

I Sverige finns idag ett flertal olika miljöcertifieringssystem där de största 
är Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. De stora skillnaderna mellan 
systemen är att Miljöbyggnad inte behandlar lika många kriterier som de 
två andra systemen. BREEAM och LEED har 55 stycken kriterier medan 
Miljöbyggnad har 16 stycken. Kriterierna delas in i bedömningsområden 
som redovisas i tabell 2.1. Eftersom att Miljöbyggnad har färre 
bedömningsområden uppfattas det som enklare att arbeta med än de 
andra miljöcertifieringssystemen. En annan stor skillnad är att betyget 
för en byggnad certifierad med BREEAM och LEED avgörs genom ett 
poängsystem, medan Miljöbyggnad tillämpar ett aggregeringssystem. 
Det innebär att alla indikatorer i Miljöbyggnad måste få ett högt betyg 
för att nå ett högt byggnadsbetyg. BREEAM och LEED är dessutom 
applicerbara på alla byggnader i ett internationellt perspektiv medan 
Miljöbyggnad är anpassat för svensk standard [4-6] 

Sweden Green Building Council (SGBC) är en hållbarhetsorganisation 
med över 300 medlemmar som representerar hela samhällsbyggnads-
sektorn. SGBC utvecklar och tillhandahåller de flesta av certifierings-
systemen som används i Sverige. [4] 

Tabell 2.1 Jämförelse mellan de olika certifieringssystemen [7]. 

Bedömningsområden Miljöbyggnad BREEAM LEED 

Energi X X X 

Material X X X 

Innemiljö X X X 

Vatten  X X 

Förvaltning  X X 

Byggavfall  X X 

Infrastruktur och 
kommunikation 

 X X 

Ekologi och val av 
plats 

 X X 

Föroreningar  X X 

Process och 
innovation 

 X X 

Transporter  X X  

Avfall   X X 
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2.1 BREEAM 

BREEAM är utvecklat i Storbritannien av den brittiska byggforskningen 
BRE i början på 1990-talet. Det är därmed ett av det äldsta 
certifieringssystemet och även det mest använda systemet i Europa. 
BREEAM kan tillämpas på ombyggnationer, tillbyggnationer och 
nyproduktioner. Flera länder har utvecklat egna versioner anpassat till 
sina egna standarder, i Sverige finns sedan 2013 BREEAM-SE som 
hanteras av SGBC [5]. 

I BREEAM används ett poängsystem där maximalt 100 poäng kan 
utdelas. Betygsgränserna är Pass, Good, Very good, Excellent och 
Outstanding, där Outstanding är det högsta betyget som kräver minst 85 
poäng samt att innovativa lösningar har använts i bygget [5]. BREEAM 
är det största certifieringssystemet med 543 348 certifierade byggnader i 
77 länder, varav 273 certifierade byggnader finns i Sverige [8].  

2.2 LEED 

Den första versionen av certifieringssystemet LEED skapades av U.S. 
Green Building Council år 1999 och är idag det mest kända 
certifieringssystemet. LEED kan tillämpas på alla typer av byggnader 
och systemet kan användas i allt från projekteringsstadiet till befintlig 
byggnad.  LEED härstammar från BREEAM men har anpassats för 
amerikanska standarder, därför har de två certifieringssystemen många 
likheter, dels till miljöaspekter och poängsättning, men de skiljer sig i 
tillämpningarna [6].  

Likt BREEAM används ett poängsystem som betygsättning. Det går att 
uppnå maximalt 100 poäng plus eventuella bonuspoäng där innovativa 
lösningar och regional hänsyn räknas in. Betygsgränserna är Certifierad, 
Silver, Guld och Platinum, där Platinum är det högsta betyget som kräver 
minst 80 poäng [6]. 

LEED är ett internationellt certifieringssystem och LEED-certifierade 
byggnader finns i 155 länder i dagsläget. Idag är 198 svenska byggnader 
certifierade enligt LEED [9].  
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3. MILJÖBYGGNAD 

All information i det här kapitlet är hämtat från Miljöbyggnad: metodik 
för nyproducerade och befintliga byggnader, Manual 2.2. 

Miljöbyggnad, tidigare Miljöklassad byggnad, är framtaget 2009 av 
ByggaBodialogen och 2011 tog SGBC över systemet som då fick namnet 
Miljöbyggnad. Certifieringssystemet bygger på svenska bygg- och 
myndighetsregler och svensk byggpraxis. Miljöbyggnad kan tillämpas 
på nyproducerade byggnader, tillbyggnader, ombyggnader och 
befintliga byggnader. Systemet är det mest använda i Sverige med 736 
certifierade byggnader i skrivande stund [10]. 

Miljöbyggnad tillämpar en tredjepartscertifiering, vilket innebär att en 
oberoende specialist från SGBC granskar och godkänner ansökan. Ett 
registrerat projekt får ställa tre projektspecifika frågor till granskaren 
gratis som hjälp med certifieringsansökan. 

I dagsläget gäller version Miljöbyggnad 2.2 men en ny version av 
systemet, Miljöbyggnad 3.0, håller på att utformas och förväntas tas i 
bruk i november 2016. I Miljöbyggnad 3.0 kommer indikatorerna 
troligtvis att ändras något, en del indikatorer tas bort och andra aspekter 
kommer att läggas till. Några aspekter som i nuläget har diskuterats som 
kan tillkomma är; LCA, emissioner, biologisk mångfald, avfall och 
transporter under byggskedet [11]. 

3.1 Certifieringsprocessen i Miljöbyggnad 

I figur 3.1 redovisas det generella utförandet av certifieringsprocessen i 
Miljöbyggnad. 

Figur 3.1 Certifieringsprocessen i Miljöbyggnad [12].  

 Projektet registreras hos SGBC. 

 Ansökan sammanställs av projektets aktuella handlingar och 
skickas in. 
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 SGBC granskar ansökan och ger besked. 

 Vid godkänd ansökan blir befintliga byggnader certifierade 
medan nyproduktion och ombyggnation preliminärcertifierade. 

 Verifiering för att erhålla slutligt certifieringsbetyg utförs tidigast 
ett år och senast två år efter att byggnaden tagits i drift.  

3.2 Bedömning av indikatorer  

Miljöbyggnad bedöms enligt tre områden, energi, inomhusmiljö och 
material. I tabell 3.1 visas en översikt av Miljöbyggnads indikatorer och 
hur de är indelade i aspekter och områden. För nyproduktion och 
ombyggnation gäller indikator 1-15 medan för en befintlig byggnad 
gäller indikator 1-13 samt 16.  

Tabell 3.1 Översikt av de ingående indikatorerna i Miljöbyggnad [12]. 
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Indikatorerna kan bedömas med följande betygsnivåer enligt SGBC:s 
definition: 

 

KLASSAD Indikatorn har blivit bedömd men uppfyller inte 
Miljöbyggnads grundkrav 
 

BRONS Indikatorn motsvarar i stort nivån på krav från till 
exempel Boverket, Arbetsmiljöverket, Strålsäker-
hetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten eller 
byggpraxis där myndighetskrav saknas 
 

SILVER Indikatorn uppnår en högre ambitionsnivå 
 

GULD Indikatorn visar den miljömässigt bästa tillgängliga 
tekniken. 

 

Fem av indikatorer bedöms på rumsnivå och de resterande på 
byggnadsnivå, se figur 3.2:  

 Solvärmelast  

 Ljudmiljö (gäller enbart vid verifiering) 

 Termiskt klimat vinter  

 Termiskt klimat sommar   

 Dagsljus  

Med rumsnivå menas att 20 % av rummen på varje representativt 
våningsplan undersöks, rummen som undersöks ska vara de mest 
kritiska vistelserummen utifrån angiven indikator. Det innebär att det 
inte behöver vara samma rum som undersökt för olika indikatorer. 
Exempelvis för indikatorn Solvärmelast, som syftar till att begränsa 
solvärmetillskottet, kan de mest kritiska rummen vara beläget högt upp 
i byggnaden med stor fönsterarea i söderläge. Däremot för indikatorn 
Dagsljus, som syftar till att premiera byggnader med god tillgång till 
dagsljus, kan de mest kritiska rummen vara rum längre ner i byggnaden 
som är mindre utsatta för sol och med mindre fönsterarea. 
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Figur 3.2 Indikatorer som bedöms på rumsnivå respektive byggnadsnivå [12]. 

Betygen aggregeras på följande sätt: 

Indikatorbetyg Vid rumsbetyg avgör det lägsta rumsbetyget, 
detta kan höjas ett steg om minst hälften av den 
bedömda arean har högre betyg. I fall där det 
finns flera representativa våningsplan gäller att 
betygen från de olika våningarna aggregeras 
på samma sätt för varje indikator. 
 

Aspektbetyg Det lägsta indikatorbetyget avgör. 
 

Områdesbetyg Det lägsta aspektbetyget avgör, områdes-
betyget kan höjas ett steg om minst hälften av 
aspektbetygen i samma kategori är högre. 
 

Byggnadsbetyg Det lägsta områdesbetyget avgör. 
 

För GULD som byggnadsbetyg gäller även att ingen av indikatorerna får 
ha betyget BRONS. På det sättet säkerställs det att hela byggnaden håller 
god miljöprestanda och ingen indikator kan vara bristfällig om ett högt 
betyg ska uppnås.  
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4. FALLSTUDIE INFÖR VERIFIERING: RUDBECK 
LAB 4  

Rudbecklaboratoriet är beläget i Uppsala Science Park och består av 
laboratorie- och kontorslokaler där det bedrivs spetsforskning inom 
cancer, diabetes och Alzheimers. Husen är uppförda på 1990-talet och 
ska på grund av utökad forskningsverksamhet genomgå en omfattande 
om- och tillbyggnation [3]. En illustrationsbild på R4 visas i figur 4.1. 

 
Figur 4.1 Illustrationsbild på Rudbeck Lab 4 [3]. 

Kontorsbyggnaden R4 är den andra etappen (se figur 4.2 för 
situationsplan) och började byggas hösten 2015 och beräknas stå klart 
hösten 2016. Byggnaden utgör en yta av 3406 kvadratmeter BTA och 
består av sex våningar, varav ett är källarplan och ett består av ett 
fläktrum. Förutom kontor finns det ett par mottagningsrum och ett 
provtagningsrum på våning fem [13]. 
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Figur 4.2 Situationsplan över Uppsala Science Park. Rudbeck Lab 4 är markerat 
med guld [14]. 

R4 projekteras för nå upp till Miljöbyggnad GULD och arbetet för att 
skicka in preliminärcertifieringsansökan pågår. Projektet bedöms enligt 
manual 2.1 i miljöbyggnad, men då manual 2.2 har publicerats under 
projektets gång får även kraven i den senare manualen tillämpas om det 
är till fördel för projektet. 

Projektet är upphandlad som en totalentreprenad i samverkan där 
Landstingsservice är beställare, Sh bygg entreprenör och Tema anlitad 
som extern miljöbyggsamordnare. 

4.1 Landstingsservice i Uppsala län 

Landstingsservice ansvarar för fastighetsförvaltning inom landstinget 
och förvaltar en lokalyta på cirka 700 000 kvadratmeter. De flesta av 
kunderna till Landstingsservice finns inom hälso- och sjukvården där 
Akademiska hus är den största kunden. Landstingsservice hyr ut lokaler, 
bygger om, bygger nytt och sköter drift och underhåll av fastigheter. De 
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erbjuder även tjänster såsom städning, transporter, hantverkshjälp och 
vaktmästeritjänster [15]. 

4.2 Sh bygg 

Sh bygg är grundat 1923 och är därmed ett av branschens äldsta 
entreprenadföretag. Sh bygg har cirka 300 anställda och 2014 omsattes 
842 miljoner kronor. Sh bygg utför bygg-, sten- och anläggningsarbeten 
och arbetar med allt från små projekt till stora projekt om 300 miljoner 
kronor [16]. 

4.3 Tema 

Tema är ett av Sveriges största företag inom arkitektur, 
landskapsarkitektur och projektledning. Tema har idag 190 medarbetare 
och erbjuder rådgivning och tjänster genom hela plan- och 
byggprocessen. Tjänster som Tema erbjuder är arkitektur, 
landskapsarkitektur, projektledning, inredningsarkitektur, stads-
byggnad, processledning, miljötjänster och BIM. Tema är också 
medlemmar i SGBC för att ha möjlighet att vara med och påverka och 
utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i byggbranschen [17]. 

4.4 Indikatorer och bedömning 

I det här avsnittet beskrivs kraven för Miljöbyggnads indikatorer samt 
vilken status projektet R4 har för respektive indikator. All information i 
det här avsnittet är hämtat från Miljöbyggnad: Bedömningskriterier för 
nyproducerade byggnader, Manual 2.2 och information från 
miljöbyggsamordnare Veronica Widenmo om inte annat anges.  

4.4.1 Energianvändning  

Syftet med indikatorn är att premiera byggnader som byggs med låg 
energianvändning. 

Energianvändningen definieras av BBR:s krav för årlig specifik 
energianvändning och anges i kWh/m2, Atemp. Kraven enligt BBR är 
olika beroende på byggnadstyp, geografisk placering och om byggnaden 
är eluppvärmd eller uppvärmd på annat sätt. Den specifika 
energianvändningen kan beräknas i olika energiberäkningsprogram, där 
uppvärmning, varmvattenberedning, komfortkyla och fastighetsenergi 
ingår, hushållsel och verksamhetsenergi räknas inte in i energi-
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beräkningen. I tabell 4.1 redovisas kraven för att uppnå respektive betyg 
för indikatorn. 

Tabell 4.1 Krav för indikatorn Energianvändning [18]. 

 

Verifiering  
Vid verifiering ska en energimätning under en sammanhängande 12-
månaders period genomföras, den ska vara avslutad inom två år efter att 
byggnaden tagits i bruk. I mätningen ingår uppvärmning, 
varmvattenberedning, komfortkyla och fastighetsenergi.  

Status 
Den specifika energianvändningen utgör 53,6 % av kraven i BBR och 
kravet för GULD är mindre än eller lika med 65 % av BBR:s krav. Enligt 
energiberäkningen uppnår R4 därför GULD på indikatorn. 

En förutsättning för att indikatorn ska nå betyget GULD är att solceller 
installeras. I dagsläget finns inga installerade solceller och diskussioner 
pågår om de ska installeras på taket på R4 eller den angränsande 
byggnaden C11. Vid aktuell energiberäkning har solcellerna antagits 
vara installerade på taket på R4. 



 

15 
 

4.4.2 Värmeeffektbehov 

Syftet med indikatorn är att premiera byggnader som byggs för att 
tillförd effekt för uppvärmning ska vara begränsad. 

Värmeeffektbehovet mäts i W/m2,Atemp vid dimensionerande 
vinterutetemperatur (DVUT). Vid certifieringsansökan ska 
beräkningsförutsättningar såsom U-värden, areor, köldbryggor, 
värmeåtervinning, ventilationsflöden och luftläckage redovisas. För 
betyget GULD ska andelen köldbryggor beräknas medan det för SILVER 
och BRONS räcker med ett antaget schablonvärde på 20 % köldbryggor. 
I tabell 4.2 redovisas kraven för att uppnå respektive betyg för 
indikatorn. 

Tabell 4.2 Krav för indikatorn Värmeeffektbehov [18]. 

 

Verifiering 
Vid verifiering kontrolleras beräkningsförutsättningarna där areor, U-
värden, uteluftsflöde och värmeåtervinningens temperaturverknings-
grad stäms av. 

Status 
Kravet för GULD är för projektet ett beräknat värde på mindre än eller 
lika med 25 W/m2 (klimatzon III, ej elvärmd). Enligt beräkningar uppgår 
värmeeffektbehovet för R4 till 24 W/m2. Eftersom att andelen 
köldbryggor har antagits vara 20 % enligt schablonvärde kan inte 
indikatorn få GULD i preliminärcertifieringen. R4 uppnår därför betyget 
SILVER på indikatorn. 

4.4.3 Solvärmelast 

Syftet med indikatorn är att premiera byggnader som byggs med 
begränsat solvärmetillskott. Solvärmelasten (SVL) mäts i W/m2, golv. I 
beräkningen ingår area av glaspartier och golvarean i bedömda rum. I 
beräkningen ingår också fönsters gsyst-värde, alltså ett sammanvägt g-
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värde för solskydd och fönsterglas. I tabell 4.3 redovisas kraven för att 
uppnå respektive betyg för indikatorn. 

Tabell 4.3 Krav för indikatorn Solvämelast [18]. 

 

Verifiering 
Vid verifiering kontrolleras beräkningsförutsättningarna där g-värden, 
rums- och glasareor stäms av. 

Status 
För att nå upp till GULD på indikatorn krävs ett värde för SVL mindre 
än eller lika med 32 W/m2 (lokalbyggnad) på minst hälften av alla 
bedömda rum på representativa våningsplan. Enligt nuvarande 
beräkningar på plan 4, 5, 6 och 7 uppnår alla bedömda rum betyget 
GULD.  R4 uppnår därför betyget GULD på indikatorn. 

4.4.4 Energislag 

Syftet med indikatorn är att premiera byggnader som använder energi 
som är förnybar och som bidrar till små utsläpp och avfall. 

Energin delas in i fyra miljökategorier beroende på energikälla. Vilken 
kategori energin räknas in i beror på om energin är förnybar, flödande 
och ger upphov till avfall. Miljökategori 1 är den kategori som orsakar 
minst miljöbelastning och till kategorin räknas till exempel solenergi och 
vind- och vattenkraft. Miljökategori 4 är den som orsakar mest 
miljöbelastning och till kategorin räknas till exempel naturgas, olja och 
kärnkraft. I tabell 4.4 redovisas kraven för att uppnå respektive betyg för 
indikatorn. 
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Tabell 4.4 Krav för indikatorn Energislag [18]. 

 

Verifiering  
Vid verifiering ska en energimätning under en sammanhängande 12-
månaders period genomföras, den ska vara avslutad inom två år efter att 
byggnaden tagits i bruk. Energin ska delas in i rätt miljökategori och det 
ska styrkas med avtal som bekräftar att miljömärkt el eller fjärrvärme 
brukas. 

Status 
Avsiktsförklaring finns för miljömärkt el och fjärrvärme. 53,4 % av 
Miljökategori 1, 42,6 % av Miljökategori 2 och 4,0 % av Miljökategori 4 (i 
form av fjärrkyla) kommer att köpas in. R4 uppnår därför betyget GULD 
på indikatorn. 

4.4.5 Ljudmiljö 

Syftet med indikatorn är premiera byggnader som byggs med god 
ljudmiljö. 

Ljudmiljön i lokalbyggnader bedöms enligt den svenska standarden SS 
25268. I bedömningen ingår fyra ljudparametrar; ljud från installationer 
inomhus, luftljudsisolering, stegljudsisolering och ljud utifrån, till 
exempel från trafik. Ljudnivån bedöms enligt ljudklass A, B och C. A 
innebär mycket goda ljudförhållanden och C är den lägsta kravnivån för 
en nyproduktion. Ytterligare ett krav är att en ljudsakkunnig ska finnas 
med under projekteringsskede och byggskedet. I tabell 4.5 redovisas 
kraven för att uppnå respektive betyg för indikatorn. 
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Tabell 4.5  Krav för indikatorn Ljudmiljö [18]. 

 

Verifiering  
Vid verifiering kan antingen beräkningsförutsättningarna från 
preliminärcertifieringen avstämmas där minst 20 % av byggnadens Atemp 
kontrolleras. Den andra metoden är att mätning utförs i byggnaden och 
då krävs att minst 5 % av byggnadens Atemp kontrolleras. I båda 
utförandena ska en ljudsakkunnig vara medverkande. För betyget 
GULD på denna indikator krävs också att en enkätundersökning utförs 
där minst 80 % av de svarande anser att ljudmiljön i byggnaden är 
acceptabel eller bättre. 

Status 
Ljudmiljön är projekterad för att klara minst ljudklass B på alla 
parametrar i SS 25268 och en ljudsakkunnig är medverkande i projektet. 
R4 uppnår därför betyget GULD på indikatorn. 

4.4.6 Radon 

Syftet med indikatorn är att premiera byggnader som byggs för att 
minimera radonhalten inomhus. 

Radonhalten mäts i Bq/m3 i ett antal representativa punkter i marken 
vid byggplatsen, alternativt görs en bedömning av en sakkunnig utifrån 
mätningar nära byggplatsen. Därefter klassas marken som hög-, normal- 
eller lågradonmark. Vid högradonmark ska grundkonstruktionen 
byggas som radonsäker, vid normalradonmark som radonskyddad och 
vid lågradonmark räcker det med en traditionell grundkonstruktion. Vid 
preliminärcertifiering ska det finnas handlingar som styrker att 
grundkonstruktionen byggs med erforderligt radonskydd. I tabell 4.6 
redovisas kraven för att uppnå respektive betyg för indikatorn. 
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Tabell 4.6 Krav för indikatorn Radon [18]. 

 

Med gränsvärdena avses en uppmätt radonhalt inomhus. 

Verifiering  
Vid verifiering ska radonhalten mätas i inomhusluften under 
uppvärmningssäsong. Från mätningen är det den högsta uppmätta 
radonhalten i vistelsezon som bedöms. 

Status 
Marken vid R4 har uppmätts vara normal- till högradonmark och är 
projekterad för att inte överskrida en radonhalt inomhus på mer än eller 
lika med 50 Bq/m3. Grundkonstruktionen byggs som radonsäker med 
radonslangar i grunden. R4 uppnår därför betyget GULD på indikatorn. 

4.4.7 Ventilationsstandard 

Syftet med indikatorn är att premiera byggnader som byggs med god 
ventilationsstandard. 

Indikatorn bedöms utifrån vilken ventilationslösning byggnaden har. I 
ansökningshandlingarna redovisas uppgifter om ventilationssystem och 
uteluftflöde i l/s, person för lokalbyggnader. I tabell 4.7 redovisas kraven 
för att uppnå respektive betyg för indikatorn. 
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Tabell 4.7  Krav för indikatorn Ventilationsstandard [18]. 

 

Verifiering 
Vid verifiering kontrolleras att det finns ett godkänt resultat från en 
obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Ventilationssystemets 
utförande kontrolleras i jämförelse med preliminärcertifieringen. För 
betyget GULD på denna indikator krävs också att en enkätundersökning 
utförs där minst 80 % av de svarande anser att luftkvalitén i byggnaden 
är acceptabel eller bättre. 

Status 
För R4 projekteras uteluftsflödet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
(AFS). Det har även projekterats för behovsstyrd ventilation i rum med 
varierande belastning, där Variable Air Volume (VAV) används i 
vistelserum.  R4 uppnår därför betyget GULD på indikatorn. 

4.4.8 Kvävedioxid 

Syftet med indikatorn är att premiera byggnader som byggs för låg 
kvävedioxidhalt i inomhusluften. 
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Kvävedioxidhalten mäts i μg/m3 i inomhusluften. För att redovisa 
indikatorn krävs en karta som visar byggnadens placering och 
kvävedioxidhalten i området. För SILVER eller GULD krävs också en 
motivering för sökt betyg. I tabell 4.8 redovisas kraven för att uppnå 
respektive betyg för indikatorn. 

Tabell 4.8 Krav för indikatorn Kvävedioxid [18]. 

 

Verifiering  
Vid verifieringen mäts kvävedioxidhalten i vistelserum. 

Status 
R4 är beläget i ett tätbebyggt område inom 250 meter från en kraftigt 
trafikerad väg. Byggnaden ligger i ett område där halter mellan 18-24 
μg/m3 har uppmätts två meter över mark. Luftintaget är placerat 20 
meter över mark för att klara kravet på en kvävedioxidhalt mindre än 
eller lika med 20 μg/m3. Bedömd kvävedioxidhalt i byggnaden är 6-12 
μg/m3, R4 uppnår därför betyget GULD på indikatorn. 

4.4.9 Fuktsäkerhet 

Syftet med indikatorn är att premiera byggnader som byggs fuktsäkert 
med mindre risk för framtida vatten- och fuktskador. 

Indikatorn redovisas genom dokumentation om att fuktsäkerhetsarbete 
ska genomföras under projektets gång. Fuktsäkerhetsarbetet ska utföras 
enligt krav för valt betyg. I tabell 4.9 redovisas kraven för att uppnå 
respektive betyg för indikatorn. 
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Tabell 4.9 Krav för indikatorn Fuktsäkerhet. [18]. 

 

Verifiering  
Vid verifiering kontrolleras att all erforderlig dokumentationen från 
fuktsäkerhetsarbetet finns. Vid verifieringen ska det även tas reda på om 
eventuella fukt- eller vattenskador har förekommit och kontrollera hur 
de har åtgärdats. För betyget GULD på denna indikator krävs också att 
en enkätundersökning utförs där högst 10 % av de svarande anser att de 
har upplevt hälso- allergi eller mögelbesvär kopplade till byggnaden. 

Status 
R4 är fuktsäkerhetsprojekterad och utförd enligt BBR avsnitt 6:5 och 
genomförs enligt ByggaF eller motsvarande. Fuktmätningar i betong 
kommer att utföras enligt Rådet för ByggKompetens (RBK) och en 
diplomerad fuktsakkunnig och en fuktsäkerhetsansvarig är utsedd. R4 
uppnår därför betyget GULD på indikatorn. 

4.4.10 Termiskt klimat vinter 

Syftet med indikatorn är att premiera byggnader som byggs med bra 
termiskt inomhusklimat vintertid. 

Indikatorn mäts i Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD). Alltså den 
förutspådda andelen personer som kommer att vara missnöjda med de 
termiska förhållandena. PPD vintertid mäts med datorsimuleringar där 
fönsters U-värde, fönsterarea, DVUT, uppvärmningssätt, internlaster 
och simulerat dygn ingår. Även sambandet mellan PPD/clo/met och 
operativ temperatur ska redovisas, där clo är brukarnas klädsel och met 
är aktivitetsgraden hos brukarna. I tabell 4.10 redovisas kraven för att 
uppnå respektive betyg för indikatorn. 
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Tabell 4.10 Krav för indikatorn Termiskt klimat vinter [18]. 

 

Verifiering  
Vid verifiering kan antingen beräkningsförutsättningarna från 
preliminärcertifieringen avstämmas alternativt kan en mätning enligt SS 
EN ISO 7726 utföras. För betyget GULD på denna indikator krävs också 
att en enkätundersökning utförs där minst 80 % av de svarande anser att 
det termiska inneklimatet vintertid är acceptabel eller bättre. 

Status 
Vid nuvarande beräkningar har alla bedömda rum på plan 4 och 7 
betyget SILVER eller GULD, vilket aggregeras till SILVER som betyg för 
våningsplanen. På plan 5 och 6 har en del bedömda rum även BRONS 
som betyg, men då mer än hälften av den bedömda arean har betyget 
SILVER eller högre aggregeras betyget till SILVER. R4 uppnår därför 
betyget SILVER på indikatorn. 

4.4.11 Termiskt klimat sommar 

Syftet med indikatorn är att premiera byggnader som byggs med bra 
termiskt inomhusklimat sommartid. 

Indikatorn mäts i PPD. PPD sommartid mäts med datorsimuleringar där 
bland annat fönsternas gsyst-värde, solavskärmning, internlaster och 
simulerat dygn ingår. Även sambandet mellan PPD/clo/met och 
operativ temperatur ska redovisas. I tabell 4.11 redovisas kraven för att 
uppnå respektive betyg för indikatorn. 
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Tabell 4.11 Krav för indikatorn Termiskt klimat sommar [18]. 

 

Verifiering  
Vid verifiering kan antingen beräkningsförutsättningarna från 
preliminärcertifieringen avstämmas alternativt kan en mätning enligt SS 
EN ISO 7726 utföras. För betyget GULD på denna indikator krävs också 
att en enkätundersökning utförs där minst 80 % av de svarande anser att 
det termiska inneklimatet sommartid är acceptabel eller bättre. 

Status 
Enligt nuvarande beräkningar på plan 4, 5, 6 och 7 uppnår alla bedömda 
rum betyget GULD.  R4 uppnår därför betyget GULD på indikatorn. 

4.4.12 Dagsljus 

Syftet med indikatorn är att premiera byggnader med god tillgång till 
dagsljus. 

Indikatorn mäts i dagljusfaktor (DF). DF anger förhållandet mellan 
belysningsstyrkan inomhus orsakat av dagsljuset och belysningsstyrkan 
utomhus. DF beror av glasarean, golvarea, mätpunkt, 
horisontavskärmning, rumsytors reflexionsförmåga och fönsterglasets 
ljustransmission. Beräkningen kan göras genom en grafisk metod eller i 
simuleringsprogram. I tabell 4.12 redovisas kraven för att uppnå 
respektive betyg för indikatorn. 
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Tabell 4.12 Krav för indikatorn Dagsljus [18]. 

 

Verifiering  
Vid verifiering kontrolleras beräkningsförutsättningarna från 
preliminärcertifieringen. För betyget GULD på denna indikator krävs 
också att en enkätundersökning utförs där minst 80 % av de svarande 
anser att dagsljuskvalitén är acceptabel eller bättre. 

Status 
Enligt nuvarande beräkningar på plan 4, 5, 6 och 7 uppnår alla bedömda 
rum betyget GULD.  R4 uppnår därför betyget GULD på indikatorn. 

4.4.13 Legionella 

Syftet med indikatorn är att premiera byggnader som byggs med 
minskad risk för tillväxt och spridning av legionellabakterier. 

Indikatorn redovisas genom dokumentation av åtgärder som minskar 
risken för tillväxt och spridning av legionellabakterier. 
Dokumentationen ska visa att ”Branschreglerna Säker vatten-
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installation” har implementerats i projektet. I tabell 4.13 redovisas kraven 
för att uppnå respektive betyg för indikatorn. 

Tabell 4.13 Krav för indikatorn Legionella [18]. 

 

Verifiering  
Vid verifiering kontrolleras utförandet okulärt och jämförs med aktuella 
betygskriterier. Mätning av varmvattentemperatur ska ske enligt 
”Branschreglerna Säker Vatteninstallation”. 

Status 
Legionellaskydd enligt ”Branschregler Säker Vatteninstallation” är 
implementerat i projektet och termometrar monteras på utgående 
varmvatten och på returen i varje vvc-krets. Ytterligare krav för 
indikatorn är inte relevanta för projektet. R4 uppnår därför betyget 
GULD på indikatorn. 



 

27 
 

4.4.14 Dokumentation av byggvaror 

Syftet med indikatorn är att premiera byggnader som där 
byggnadsmaterial och byggvaror dokumenteras. 

Indikatorn redovisas genom dokumentation av ingående material i 
byggnaden. Dokumentationen ska vara i form av en loggbok som 
omfattar byggvaror i grundkonstruktion, stomme, yttertak, ytterväggar, 
och innerväggar i produktkategorierna enligt BSAB 96: 

 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, 
mellaplan plåt, överläggsplattor 

 K  Skikt av skivor 

 L  Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar m.m.  

 M  Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror 

 N  Kompletteringar av sakvaror m.m. 

 Z  Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror 

Loggboken ska ha en innehållsförteckning och kan med fördel vara 
digital för att underlätta uppdateringar. Under förvaltning ska 
loggboken kontinuerligt uppdateras och den ska även följa med vid en 
försäljning av byggnaden. I tabell 4.14 redovisas kraven för att uppnå 
respektive betyg för indikatorn. 

Tabell 4.14 Krav för indikatorn Dokumentation av byggvaror [18]. 
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Verifiering  
Vid verifiering kontrolleras loggboken utifrån krav för valt betyg. 
Loggboken ska ha kompletterats med eventuellt tillkomna byggmaterial 
under tiden byggnaden varit i drift.  

Status 
En digital byggnadsrelaterad loggbok har upprättas med information 
om byggvaror i produktkategorier enligt BASB 96. Loggboken innehåller 
uppgifter om typ av byggvara, tillverkare, varunamn, årtal och 
innehållsdeklaration samt byggvarornas ungefärliga placering och 
mängd i byggnaden. Loggboken kommer att administreras på 
företagsnivå hos fastighetsägaren. Det återstår fortfarande en del 
dokumentation av byggvaror för entreprenören, men det finns rutiner 
som säkerställer att så sker. R4 uppnår därför betyget GULD på 
indikatorn. 

4.4.15 Utfasning av farliga ämnen 

Syftet med indikatorn är att premiera byggnader som byggs utan eller 
med begränsade material med utfasningsämnen. 

Indikatorn bedöms enligt Kemikalieinspektionens (KEMI) definition av 
utfasningsämnen. De byggvaror som ska granskas och dokumenteras i 
loggboken är de som ingår i produktkategorierna enligt BSAB 96; E, F, 
G, H, I, J, K, L, M, N och Z. Ansökan ska beskriva krav som ställs på hur 
byggvaror hanteras med avseende på utfasningsämnen under 
byggskedet och hur avvikelsehanteringen ska gå till. Ett beskrivande 
utdrag eller innehållsförteckning över loggboken ska framgå i ansökan. 
I tabell 4.15 redovisas kraven för att uppnå respektive betyg för 
indikatorn. 

Tabell 4.15 Krav för indikatorn Utfasning av farliga ämnen [18]. 
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Verifiering  
Vid verifiering kontrolleras loggboken utifrån krav för valt betyg. 
Loggboken ska ha kompletterats med eventuellt tillkomna byggmaterial 
under tiden byggnaden varit i drift.  

Status 
I nuläget finns inga utfasningsämnen enligt KEMI:s kriterier bland de 
registrerade byggvarorna. Under byggskedet kan varor med 
utfasningsämnen tillkomma i mindre omfattning. R4 uppnår därför 
betyget SILVER på indikatorn. 

4.4.16 Preliminärt certifieringsbetyg 

Förväntat byggnadsbetyg för R4 vid preliminärcertifiering är GULD, 
vilket redovisas i tabell 4.16.  

Tabell 4.16 Preliminär betygsmatris för Rudbeck Lab 4. 

 

Alla indikatorer utom tre uppnår enligt nuvarande bedömning betyget 
GULD. Indikator Värmeeffektbehov, Termisk klimat vinter och 
Utfasning av farliga ämnen uppnår betyget SILVER men påverkar inte 
byggnadsbetyget på grund av aggregeringsmetoden (se avsnitt 3.2 
Bedömning av indikatorer). 
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5. KRAV UTÖVER MILJÖBYGGNAD 

I alla byggprojekt måste myndighetsregler och andra branschkrav följas. 
I ett projekt som ska certifieras enligt Miljöbyggnad tillkommer oftast 
ytterligare krav som ska följas, men en del av Miljöbyggnads krav 
motsvarar krav som redan ställs av andra myndigheter. 

5.1 Landstingsservice miljöprogram 

Oftast har beställaren ett eget miljöprogram som också täcker in en del 
av kraven enligt Miljöbyggnad och det kan innehålla krav som 
Miljöbyggnad inte reglerar.  

För R4 gäller ett projektspecifikt miljöprogram. Kraven i det 
projektspecifika miljöprogrammet utgår från Miljöprogram för 
Landstingsservice byggverksamhet och fastighetsförvaltning 2015-2018. 
Syftet med det projektspecifika miljöprogrammet är att styra 
miljöfrågorna genom hela projektet och att uppfylla Landstingsservices 
miljöprogram. 

I Landstingsservice miljöprogram finns bland annat mål för en mer 
hållbar och effektiv resursanvändning där miljöanpassade fastigheter, 
avfall och biologisk mångfald ingår. Ett av målen som ingår i 
miljöanpassade fastigheter är att alla nyproduktioner och större 
ombyggnationer av landstingets fastigheter ska miljöklassas enligt 
Miljöbyggnad, där nyproduktioner ska sikta på betyget GULD och 
ombyggnationer på betyget SILVER [19]. 

5.2 BBR och andra myndighetskrav 

Flera av indikatorkraven i Miljöbyggnad regleras redan av andra krav 
och standarder som används i byggprocessen. Det är bara ett fåtal av 
kraven som måste verifieras för enbart Miljöbyggnadsprojekt. I och med 
att flera av kraven för miljöcertifieringen också gäller för en ordinarie 
byggprocess går det att samordna standardutföranden med miljö-
certifieringskraven för att underlätta arbetet med preliminär-
certifieringen och verifieringen. I tabell 5.1 jämförs kraven från 
Miljöbyggnad med andra obligatoriska krav som gäller för en 
nyproduktion. 
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Tabell 5.1 Samband mellan kraven enligt Miljöbyggnad och myndighetskrav. 

Indikator Samband Miljöbyggnad och myndighetskrav 
Energi-
användning 

BBR har krav på högsta specifik energianvändning 
som beror på byggnadstyp, geografisk placering och 
om byggnaden är eluppvärmd eller uppvärmd på 
annat sätt [20]. Kraven överensstämmer med BRONS i 
Miljöbyggnad. 
 
Verifiering: Enligt lag ska alltid en energideklaration 
upprättas i nyproducerade byggnader [21] och därför 
uppmäts ofta energistatistik oavsett om det är ett 
projekt som ska miljöcertifieras eller inte. Energi-
statistiken kan användas vid verifiering av indikatorn. 
 

Värmeeffekt-
behov 

BBR har krav på effektbehovet för elvärmda 
byggnader, kraven överensstämmer inte helt med 
Miljöbyggnads krav. I BBR finns det även krav för den 
genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, 
Umedel. Byggnader måste därför vara välisolerade, 
vilket är en av grundföresättningarna för ett lågt 
värmeeffektbehov [20]. 
 
Verifiering: Enligt lag ska alltid en energideklaration 
upprättas i nyproducerade byggnader [21] och därför 
uppmäts ofta energistatistik oavsett om det är ett 
projekt som ska miljöcertifieras eller inte. 
Energistatistiken kan användas vid verifiering av 
indikatorn. 
 

Solvärmelast Motsvarande krav finns inte i BBR. Däremot finns 
allmänna råd för fönsterstorlek, solavskärmning och 
placering av fönster för att minska solvärme-
tillskottet. 
 
Verifiering: Det finns inga motsvarande krav eller 
direktiv för verifieringen av indikatorn. Vid verifiering 
kontrolleras beräkningsförutsättningarna från 
preliminärcertifieringen. 
 

Energislag Inga motsvarande krav enligt BBR finns. 
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Verifiering: Enligt lag ska alltid en energideklaration 
upprättas i nyproducerade byggnader [21] och därför 
uppmäts ofta energistatistik oavsett om det är ett 
projekt som ska miljöcertifieras eller inte. 
Informationen kan utgöra underlag för verifiering av 
indikatorn. 
 

Ljudmiljö I BBR finns allmänna råd för en ljudstandard 
motsvarande ljudklass C, vilket överensstämmer med 
kraven för BRONS i Miljöbyggnad [20]. 
 
Verifiering: Det finns standarder för ljudmätning 
enligt BBR som kan utgöra underlag för att verifiera 
indikatorn [20]. 
 

Radon Det finns krav för högsta radonhalt inomhus i BBR. 
Kravet i BBR är en radonhalt på högst 200 Bq/m3 [20], 
vilket motsvarar BRONS i Miljöbyggnad. Kraven i 
Miljöbyggnad är dock något strängare då den högst 
uppmätta radonhalten i vistelsezon räknas medan för 
myndighetskraven räknas ett medelvärde. 
 
Verifiering: Radon kan mätas med vedertagna 
metoder, under uppvärmningssäsongen görs en 
långtidsmätning av radon med radondosor som 
placeras i byggnaden [22]. Resultatet från mätningen 
används sedan till verifieringen av indikatorn. 
 

Ventilations-
standard 

Det finns krav för lägsta ventilationsflöde för bostäder 
i BBR [20]. För lokalbyggnader finns krav i AFS [23], 
vilket motsvarar kraven för BRONS i Miljöbyggnad. 
 
Verifiering: En OVK utförs alltid vid nyproducerade 
byggnader för att kontrollera att ventilationssystemet 
fungerar som det ska [24]. OVK och kontroll av VVS-
handlingar är de krav som ställs vid verifiering av 
indikatorn. 
 

Kvävedioxid Enligt BBR ska byggnader och dess installationer 
utformas så att tilluftens föroreningsvärden inte blir 
högre än de gränsvärden för föroreningar som finns 
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för uteluften [20]. Det finns dock inget krav på 
kvävedioxidhalt inomhus i BBR. 
 
Verifiering: Indikatorn kan mätas med vedertagna 
metoder, där passiva provtagare placeras ut när 
kvävedioxidhalten är som högst och mäter 
kvävedioxidhalten under minst sju dagar. Resultatet 
från mätningen används sedan till verifieringen av 
indikatorn. 
 

Fuktsäkerhet Fuktsäkerhetsreglerna som finns i BBR motsvarar 
BRONS i Miljöbyggnad. Reglerna innefattar 
funktionskrav för att förebygga fuktskador i 
byggnaden samt att kontroller under projektering och 
produktion ska utföras [20]. 
 
Verifiering: Som vägledning för fuktsäkerhetsarbetet 
kan standardiserade metoder enligt bransch-
standarden ByggaF användas under projektering, 
utförande och verifiering. 
 

Termiskt klimat 
vinter 

Det finns krav i BBR att det termiska klimatet vintertid 
ska vara tillfredsställande [20], dock överensstämmer 
inte kraven helt med BRONS enligt Miljöbyggnad. 
 
Verifiering: Beräkningsförutsättningar från 
preliminärcertifiering kan kontrolleras för att verifiera 
indikatorn. Verifieringen kan också genomföras 
genom mätning enligt Ergonomi för termiskt klimat – 
Instrument för mätning av fysiska storheter (SS-EN 
ISO 7726). 
 

Termiskt klimat 
sommar 

Inga motsvarande krav enligt BBR finns. 
 
Verifiering: Beräkningsförutsättningar från 
preliminärcertifiering kan kontrolleras för att verifiera 
indikatorn. Verifieringen kan också genomföras 
genom mätning enligt Ergonomi för termiskt klimat – 
Instrument för mätning av fysiska storheter (SS-EN 
ISO 7726). 
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Dagsljus Det finns krav på dagsljus i BBR [20], dock 
överensstämmer inte kraven helt med BRONS enligt 
Miljöbyggnad. Det finns även krav i AFS att det ska 
finnas tillfredsställande dagsljus och möjlighet till 
utblick vid stadigvarande arbetsplatser. 
 
Verifiering: Det finns inga motsvarande krav eller 
direktiv för verifieringen av indikatorn. För att 
verifiera indikatorn ska beräkningsförutsättningar 
från preliminärcertifiering kontrolleras. 
 

Legionella Det finns krav i BBR och i branschstandarden Säkert 
Vatten att tappvarmvattensystem ska utformas för att 
minska tillväxten av legionella [20, 25]. Kraven för 
BRONS i Miljöbyggnad överensstämmer med 
myndighetskraven.   
 
Verifiering: Enligt Miljöbyggnads krav ska mätning 
enligt branschregler Säker Vatteninstallation utföras, 
mätningsresultatet används sedan för att verifiera 
indikatorn. 
 

Dokumentation 
av byggvaror 

Inga motsvarande krav enligt BBR finns. 
 
Verifiering: Det finns inga motsvarande krav eller 
direktiv för verifieringen av indikatorn. För att 
verifiera indikatorn ska erforderlig dokumentation 
kontrolleras. 

Utfasning av 
farliga ämnen 

Det finns inga krav i BBR som reglerar utfasning av 
farliga ämnen. Enligt Miljöbyggnads krav ska 
utfasningsämnen enligt KEMI:s kriterier 
dokumenteras och undvikas i högsta mån. Enligt 
Miljöbalkens hänsynsregler ska också 
produktvalsprincipen tillämpas, vilket innebär att 
kemiska produkter och biotekniska organismer som 
kan vara skadliga för människan eller miljön ska 
undvikas att säljas och användas. [26] 
 
Verifiering: Det finns inga motsvarande krav eller 
direktiv för verifieringen av indikatorn. För att 
verifiera indikatorn ska erforderlig dokumentation 
kontrolleras. 
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6. OBSERVATIONER OCH RESULTAT 

Observationer och resultat innehåller en sammanställning av de 
intervjuer som genomförts under examensarbetet. I sammanställningen 
benämns de personer som blivit intervjuade för ”respondenter”. 
Respondenterna i den ordning intervjuerna ägt rum [27-32]: 

Andreas Karremo Tema   Miljöbyggsamordnare 
Annika Burström Landstingsservice                   Projektledare 
Jens Malm Sh bygg      Entreprenadingenjör 
Johan Ahlinder Landstingsservice                  Miljöansvarig 
Maria Larsson Sh bygg        Projekteringsledare 
Veronica Widenmo Tema   Miljöbyggsamordnare 
    

När det i texten refereras till miljöbyggsamordnaren avses Veronica 
Widenmo som är nuvarande miljöbyggsamordnare för projektet R4. 
Andreas Karremo har konsulterats då han var miljöbyggsamordnare på 
Rudbecklaboratoriets första etapp, Rudbeck Lab 3, och även 
miljöbyggsamordnare under programhandling och inledande 
projektering för R4. 

6.1 Kunskap om Miljöbyggnad  

Det är viktigt att alla inblandande parter i ett Miljöbyggnadsprojekt har 
tillräcklig kunskap om miljöcertifieringen. Det har visat sig att behovet 
av kunskap om Miljöbyggnad varierar hos de olika rollerna i projektet. 

Respondenterna konstaterade att det finns ett stort behov av att en 
kunnig miljöbyggsamordnare kommer in tidigt i projektet. En viktig 
aspekt som återkom hos alla respondenter var den tillit som lades till 
miljöbyggsamordnarens råd. Miljöbyggsamordaren ansågs vara den 
med expertkunskap om miljöcertifiering och vid funderingar om 
Miljöbyggnad kontaktas alltid miljöbyggsamordnaren.  

Projektledaren hade önskat mer kunskap om Miljöbyggnad och tyckte 
att det svåraste med miljöcertifieringen var att behöva försvara en del 
beslut som var svåra att motivera. Projektledaren påpekade att det 
viktigaste i projektet är att alla strävar efter samma mål vilket hon ansåg 
att alla inblandade gör. 

För projekteringsledaren har arbetet med miljöcertifieringen inneburit 
stora skillnader från ett projekt som inte miljöcertifieras. 
Projekteringsledaren ansåg sig behöva ganska omfattande kunskaper 
om miljöcertifieringen för att kunna styra projekteringsgruppen mot rätt 
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mål. Det svåraste har varit att veta vilka ändringar som påverkar vilka 
indikatorer. Projekteringsledaren gav som exempel att om någon fläkt 
eller aggregat ändras måste det klara ljudkraven för indikatorn Ljudmiljö 
och alla projektörer måste vara medvetna om att sådana ändringar 
påverkar indikatorerna. I ett projekt som ska miljöcertifieras är det 
många inblandade aktörer, till exempel obligatorisk fuktsakkunnig och 
ljudsakkunnig som ska samverka med olika projektörer. Aktörerna kan 
utföra ändringar som påverkar andra discipliner, vilket i sin tur kan 
påverka Miljöbyggnads indikatorer. Samordningen är därför extra viktig 
i ett projekt som ska miljöcertifieras. 

I produktionen ansågs kunskapen om Miljöbyggnad vara tillräcklig. Det 
bedömdes inte vara lika viktigt med djupgående kunskap då många 
beslut redan är tagna och det gäller mest att arbeta efter planer och 
anvisningar som redan är bestämda. De ansvariga för Miljöbyggnads 
indikatorer i produktionen har fått ta del av anvisningar från SundaHus 
och annan vägledning som hjälp inför arbetet med indikatorerna. Det 
ansågs vara värdefullt och arbetet med Miljöbyggnad har därför inte 
upplevts som en stor svårighet trots att det är första gången för många 
som det arbetas med miljöcertifieringssystemet. 

De framtida brukarnas förståelse för miljöcertifieringen påpekades av 
flera av respondenterna. Förståelsen för mervärdet som 
miljöcertifieringen innebär är i dagsläget låg och brukarnas inställning är 
att projektet blir onödigt dyrt och komplicerat i och med att det ska 
miljöcertifieras. Eftersom att brukarna kan se negativt på 
miljöcertifieringen redan från början befaras det av respondenterna att 
det kan påverka den framtida enkätundersökningen.  

6.1.1 Erfarenheter till framtida projekt 

Beställaren kan konstatera att de skulle ha satt upp mer differentierade 
mål för respektive indikator redan i början av projektet. Det skulle ha 
förts en tydligare diskussion kring vilka indikatorer som måste nå 
GULD, vilka där det räcker med SILVER och vilka som är flexibla under 
förutsättning att byggnaden ändå når GULD. För R4 skulle alla 
indikatorer utom Utfasning av farliga ämnen uppnå betyget GULD i 
början, vilket i ett senare skede ändrades då det inte var ett rimligt mål 
på grund av stora kostnader och svårigheter med att nå de högt ställda 
kraven för en del indikatorer. Som tidigare konstaterats behöver heller 
inte alla indikatorer uppnå betyget GULD för att byggnadsbetyget ska 
bli GULD. 
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I början av projekteringen i samband med ett uppstartsmöte hade det 
varit önskvärt med en strukturerad genomgång av Miljöbyggnad med 
projekteringsgruppen, ansåg projekteringsledaren. Vidare såg 
projekteringsledaren att det borde införas mötesserier specifikt för 
miljöfrågor med strukturerade avstämningar där alla projektörer 
medverkar för att alla eventuella ändringar ska klarläggas så fort de 
uppkommer. Det har förekommit separata miljömöten under 
projekteringen och miljöbyggsamordnare har varit medverkande på 
projekteringsmöten, men projekteringsledaren önskar alltså mer 
specifika mötesserier för just miljö. Ett uppstartsmöte och specifika 
mötesserier för miljö skulle ha underlättat för de olika projektörerna att 
se helheten mer än att bara fokusera på sin egen disciplin anser 
projekteringsledaren. Enligt projekteringsledaren skulle det också 
underlätta om det fanns mer direktiv på vilka indikatorbetyg som är 
skallkrav respektive vilka som kan förändras utan att påverka 
helhetsbetyget. 

I projektet finns det en ansvarig för varje indikator, vilket underlättar för 
miljöbyggsamordnaren inför sammanställningen av certifierings-
ansökningen. En erfarenhet miljöbyggsamordnare tar med sig är att det 
vore fördelaktigt om respektive ansvarig i större utsträckning får ta 
ansvar för upprättandet av själva ansökningshandlingarna enligt 
manualen och tillhörande egenkontroll. Det skulle förmodligen 
effektivisera arbetet och höja kvaliteten förutsatt att ansvarig har 
tillräcklig kompetens. 

Ett problem som återkom hos flera respondenter var att det under 
programskede och projekteringsskede inte hade räknats med någon 
säkerhetsmarginal för energianvändningen. Indikatorn Energi-
användning låg vid beräkning baserat på bygghandling precis på 
gränsen över GULD. För att säkerställa att indikatorbetyget för 
energianvändningen inte blir lägre vid verifiering ansåg respondenterna 
att det måste finnas en hög säkerhetsmarginal. Åtgärder gällande 
indikatorn har vidtagits för att klara en säkerhetsmarginal på 10 % och 
samtidigt erhålla GULD. 

Flera av respondenterna tror att miljöcertifieringen kommer att bli 
enklare att arbeta med i framtiden då det kommer att finnas fler liknande 
referensobjekt. Finns det referensobjekt går det att belysa de positiva 
aspekterna som miljöcertifieringen bidragit med och vilka vinster som 
gjorts, till exempel hur mycket lägre energianvändning en 
miljöcertifierad byggnad har och hur mycket mindre fuktskador som 
skett i byggnad. Från referensobjekt kan även de största svårigheterna 
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och utmaningarna utredas för att kunna göra en erfarenhetsåterföring till 
nästkommande projekt. 

6.2 Kritiska moment 

En svårighet som uppmärksammades var att både projektledare och 
miljöbyggsamordnare under projektets gång har bytts ut. Risken att viss 
viktig information faller mellan stolarna är större när det kommer in nya 
personer som sitter på viktiga roller i projektet.  

Det påpekades av flera respondenter att det är svårt att styra över 
händelser under förvaltningen som kan påverka Miljöbyggnads 
indikatorer. Verksamheten i olika rum och andra förutsättningar kan 
ändras vilket anses vara en risk då det innebär en osäkerhet för en del 
indikatorer enligt Miljöbyggnad.  

Under projektering har det gjorts mycket beräkningar för att intyga att 
kraven på flera indikatorer nås. Energiberäkningen har identifierats som 
den beräkningen som leder störst osäkerheter och har störst risk att bli 
högre än beräknat.  

6.3 Kritiska indikatorer 

Alla respondenter nämnde indikatorn Energianvändning som den mest 
kritiska då det är den indikator som kan påverkas av flest faktorer. Ett 
urval av faktorer som kan påverka energianvändningen är verksamhet i 
byggnaden, uppvärmning och kylning av byggnaden och ventilations-
systemet. 

Beställarens miljöansvarige påtalade att det är svårt att göra helt pålitliga 
energiberäkningar eftersom att det saknas tydliga riktlinjer hur de ska 
genomföras och att en byggnad nästan alltid använder mer energi än 
beräknat. Miljöansvarige ansåg att en säkerhetsmarginal på minst 20 % 
borde införas vid beräkning av energianvändningen för att inte riskera 
att indikatorn Energianvändning inte uppnår betyget GULD.  

Byggnaden går väldigt fort att uppföra då den, bortsett från grunden, 
består av prefabricerade element. Den snabba byggtiden innebär att det 
blir svårt att hinna med all erforderlig dokumentation ansåg 
entreprenadingenjören. Det är mycket som ska dokumenteras för att 
klara kraven för indikatorn Dokumentation av byggvaror vilket kan 
utgöra en risk. 
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En annan risk som identifierades av entreprenadingenjören var arbetet 
med fuktsäkerheten för att klara indikatorn Fuktsäkerhet. Entreprenad-
ingenjören ansåg att krav på en snabb byggtid och krav på omfattande 
fuktsäkerhetsarbete är svårt att förena. Fuktsakkunnig har även kommit 
med åsikter sent i projektet, det ansågs som ett problem då det är 
tidskrävande att göra ändringar i ett sent skede samt att det även kan 
vara omöjligt att genomföra ändringar när produktionen pågår. 

Projekteringsledaren ansåg att det fanns en svårighet med att flera krav 
var motsägelsefulla gentemot varandra. Krav på indikatorn 
Solavskärmning kan motsäga indikatorn Dagsljus. Fortsättningsvis 
måste byggnaden vara helt tät för att klara indikatorn Värmeeffektbehov 
men samtidigt påverkas värmeeffektbehovet negativt av kravet på stor 
fönsterarea för att klara Dagsljus. Hon menar också att mycket 
infästningar och genomföringar innebär att det blir svårare att få en helt 
tät byggnad. 

Miljöbyggsamordnaren för projekt Rudbeck Lab 3 berättade att Rudbeck 
Lab 3:s solavskärmning gör att brukarna tycker att det blir för mörkt i 
byggnaden. Om solavskärmningen ändras eller tas bort kan det komma 
att påverka indikatorer som Energianvändning. Om sol-avskärmningen 
inte ändras kan enkätundersökningen få ett dåligt resultat för indikatorn 
Dagsljus då brukarna anser att det är för mörkt i byggnaden. På R4 
används en liknande solavskärmning som därför riskerar att orsaka 
samma problematik som för Rudbeck Lab 3.  
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 

I det är kapitlet analyseras och diskuteras hur stor kunskap inblandade 
parter i ett projekt behöver ha om Miljöbyggnad och hur 
certifieringssystemet kan inarbetas i byggprocessen. Kapitlet avslutas 
med en riskanalys av indikatorbetygen för R4 samt tips inför 
verifieringen. 

7.1 Kunskap om Miljöbyggnad 

En av de viktigaste aspekterna av Miljöbyggnadsarbetet i byggprocessen 
är kunskap, hur ingående kunskap varje delaktig part behöver ha 
varierar. Det har varit tydligt att Miljöbyggsamordnaren som sitter på 
mest kunskap om Miljöbyggnad har en mycket viktigt roll för att 
projektet ska lyckas. Även om miljöbyggsamordnaren inte tar några 
slutgiltiga beslut i projektet läggs det mycket vikt på dennes åsikter och 
rekommendationer. 

Att projektledaren behöver besitta hög kunskap om Miljöbyggnad 
identifieras också som en viktig aspekt. Då de flesta förfrågningar om 
ändringar kommer till projektledaren måste den person som innehar 
rollen veta i vilka fall en eventuell ändring kan komma att påverka 
Miljöbyggnads krav och därefter kontakta miljöbyggsamordnaren. 
Detsamma gäller under projekteringen, det kan vara svårt att alla 
inblandade projektörer kan tillgodoses en hög kunskap om 
Miljöbyggnad, men en så pass hög kunskap att ansvarig projektör vet om 
en viss ändring påverkar Miljöbyggnad måste finnas. Det kan vara lätt 
att tänka att en liten ändring av planlösningen inte kommer att påverka 
nämnvärt, men i verkligheten kan en ändring av planlösningen påverka 
flera indikatorer och då måste en del beräkningar göras om. 

I produktionen kan det räcka med en överskådlig insikt i Miljöbyggnads 
krav. Där är fuktsäkerhetsarbetet och dokumentationen av byggvaror av 
störst vikt, vilket kan kräva att det görs en genomgång av kraven för de 
ansvariga av indikatorerna. Yrkesarbetarna i produktionen behöver 
också till viss del vara införstådda med vad det innebär att nå upp till 
Miljöbyggnad GULD, men då är det däremot viktigt att förenkla 
informationen om kraven för att bara det viktigaste ska finnas med och 
vara lätt att ta till sig. Till exempel är vikten av att minimera otätheter 
viktigt för ett Miljöbyggnadsprojekt och därför går det inte att slarva vid 
genomföringar och dylikt. 
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Brukarnas kunskap om de positiva aspekterna ett Miljöbyggnads-projekt 
har bör belysas tidigt i ett projekt. De kan bli uppmärksammade på 
aspekter såsom god inomhusmiljö, mycket dagsljusinsläpp, minskad 
risk för fuktskador och god ljudmiljö. Med den informationen kan det 
undvikas att brukarna ser negativt på projektet på grund av att det kan 
bli dyra och komplicerade lösningar för att nå upp till Miljöbyggnads 
krav.  

7.2 Säkerhetsåtgärder 

Att det behövs en säkerhetsmarginal för energianvändningen är tydligt. 
Det är samtidigt svårt att uppnå ett högt preliminärt certifieringsbetyg 
om säkerhetsmarginalen för indikatorn är alltför hög. Det gäller därför 
att göra en noggrann avvägning och identifiera osäkra faktorer och 
indata för att kunna bedöma behovet av säkerhetsmarginal. 

Uppstår det situationer då kraven i Miljöbyggnad kan tolkas på olika sätt 
är det viktigt att motivera sitt resonemang och samtidigt göra en 
avstämning mot SGBC.  

Då det är mycket som ska dokumenteras under produktionen för 
indikatorerna Fuktsäkerhet och Dokumentation av byggvaror krävs 
tydliga rutiner. Det är viktigt att precisera tydliga krav för hur 
dokumentationen ska utföras samt hur avvikelsehantering ska utföras.  

För att undvika att det sker rumsändringar under förvaltning som kan 
påverka indikatorbetygen är det viktigt att tidigt diskutera 
rumsanvändningen med brukarna och förtydliga hur förändrad 
rumsanvändning kan påverka Miljöbyggnadsbetyget. Det är också 
viktigt att rumsbenämningar och rumsfunktioner är angivet i styrande 
dokument som går att hänvisa till. 

7.3 Inarbeta miljöcertifieringen i byggprocessen 

Verifieringen borde planeras innan verifieringsperioden börjar för att 
säkerställa att alla ingående mätningar och dokumentation uträttas i rätt 
tid. För att säkerställa att det preliminära betyget uppnås vid 
verifieringen måste miljöcertifieringen därför vara inarbetat under hela 
byggprocessen. Utifrån litteraturstudier och genomförda intervjuer ges i 
följande underavsnitt ett förslag på moment som kan vara viktiga att ha 
i åtanke i ett projekt som ska miljöcertifieras. 
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7.3.1 Planeringsskedet 

I planeringsskedet måste beställarens bestämma vilket miljö-
certifieringssystem som ska tillämpas. Den här genomgången gäller bara 
för projekt som ska certifieras enligt Miljöbyggnad. Redan i 
planeringsskedet kan beställaren även fundera på vilket byggnadsbetyg 
projektet ska arbeta för utifrån förutsättningarna. 

Brukarna kan involveras i det här skedet där de blir informerade om vad 
Miljöbyggnad innebär och vilka fördelar det finns med en byggnad som 
har ett högt Miljöbyggnadsbetyg, detta för att brukarna ska få en positiv 
syn på Miljöbyggnad redan från början. 

Under projektets gång är det viktigt att personer som har viktiga 
nyckelroller i projektet har tillräckligt med kunskap om Miljöbyggnad. 
Om en person med en nyckelroll byts ut, till exempel projektledaren, bör 
det säkerställas att den nya projektledaren har den kunskap om 
Miljöbyggnad som krävs för att kunna styra projektet mot rätt mål. 

7.3.2 Programskedet 

I programskedet borde en miljöbyggsamordnare anlitas. När miljöbygg-
samordnaren anlitas borde även det framtida verifieringsskedet räknas 
in i uppdraget för att säkerställa att miljöbyggsamordnaren kan planera 
inför att även ansvara för verifieringen.  

Det är viktigt att identifiera vilka krav den kommande verksamheten 
har. Undersök om det finns många särskilda krav som kan försvåra 
Miljöbyggnadsarbetet och i så fall vilka indikatorer det påverkar.  

Det kan även utföras tidiga beräkningar av indikatorerna i Miljöbyggnad 
som en första kontroll, det kan ge en fingervisning av hur projektet ligger 
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till. Därefter kan indikatorbetygen som projektet ska arbeta mot 
tydliggöras. 

7.3.3 Systemskedet 

 

I systemskedet tas beslut för de tekniska systemens grunder fram, här är 
det viktigt att tänka in kraven för energianvändning då viktiga beslut 
som påverkar indikatorn Energianvändning görs. Vid beräkning av 
energianvändningen är det viktigt att göra en noggrann avvägning och 
identifiera osäkra faktorer och indata för att kunna bedöma behovet av 
säkerhetsmarginal. 

Kraven för Miljöbyggnad borde arbetas in i kontraktshandlingarna där 
det framgår vem som är ansvarig och vilka mätningar och 
dokumentationer som ansvariga parter ska ta fram. Både krav för 
preliminärcertifieringen och verifieringen kan skrivas ned för att inte 
någon oklarhet om ansvarsfördelning ska uppstå längre fram i projektet. 

7.3.4 Detaljprojektering 

 

I detaljprojekteringen är det viktigt att involverade projektörer förses 
med tillräcklig information om Miljöbyggnads krav. Vid ett 
uppstartsmöte kan de mål inom Miljöbyggnad som projektet ska arbeta 
mot presenteras för inblandade projektörer, därefter kan respektive 
projektör identifiera risker och göra en tidig bedömning inom sitt eget 
område om det är möjligt att nå upp till det betyg som är satt. 
Projekteringsgruppen borde också bli informerad om vilka indikatorer 
som är extra viktiga att uppnå satt betyg på, sådana indikatorer kan vara 
de som påverkar det slutliga byggnadsbetyget om de får ett lägre 
indikatorbetyg.  

Under projekteringen måste ändringar fångas upp så fort som möjligt, 
nytillkommen och förändrad indata måste identifieras för att 
kontinuerligt utföra nya beräkningar av indikatorerna. Det kan därför 
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upprättas mötesserier som specifikt behandlar Miljöbyggnad, på så vis 
kan det förebyggas att ändringar sker utan att de bedöms utifrån 
Miljöbyggnads krav. En tät dialog mellan projekteringsledare och 
miljöbyggsamordnare är viktigt för att inga ändringar riskerar att ske 
utan kontroll mot Miljöbyggnads krav. 

De ansvariga projektörerna för respektive indikator kan med fördel ges 
ansvar för upprättandet av respektive bilaga till ansöknings-
handlingarna. Det kan effektivisera arbetet och även höja kvaliteten på 
ansökningshandlingarna. 

Vilken tid som ansökan för preliminärcertifieringen ska skickas in kan 
utredas i det här skedet. Det är viktigt att ansökningshandlingarna 
motsvarar önskat betyg och därför kan det vara svårt att fastställa en fast 
tidpunkt att skicka in ansökan. Sammanställs ansökan för tidigt kan en 
del indikatorbetyg riskera att inte motsvara önskat betyg och då måste 
ansökningstiden skjutas upp. Om ansökan skjuts upp kan det få 
konsekvenser för redan upprättade handlingar som kan behöva 
revideras på grund av att ytterligare underlag har tillkommit. Då det 
under projekteringsskedet och även under byggskedet kan ske 
väsentliga förändringar som kan påverka indikatorerna kan ansökan 
med fördel sammanställas i slutet av byggskedet.  

7.3.5 Byggskedet 

Om det i byggskedet sker ändringar som kan påverka indikatorerna 
måste beräkningarna uppdateras för att säkerställa att indikatorerna 
bibehåller sina betyg. I byggskedet är det viktigt med tydliga rutiner och 
avvikelsehantering för att utföra ett grundligt fuktsäkerhetsarbete, 
dokumentera alla ingående material och utföra täthetsprovningar i 
byggnaden. 

Det är viktigt att de som är ansvariga för Miljöbyggnads indikatorer i 
produktionen förses med tillräcklig information för att utföra det arbete 
som krävs för att klara kraven. Information från till exempel SundaHus 
inför arbetet med indikatorn Dokumentation av byggvaror kan vara 
värdefullt för de ansvariga. 
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Skickas preliminärcertifieringsansökan in i slutet av byggskedet blir det 
en sorts försäkring om att alla eventuella förändringar som skett under 
projekteringsskedet och byggskedet har tagits med i 
ansökningshandlingarna. 

7.3.6 Förvaltning 

För att nå ett högt betyg i Miljöbyggnad krävs ofta komplicerade 
installationer som kan vara svårt att ha i optimalt drift, speciellt i början 
av drifttiden. Därför borde det inför förvaltning specificeras krav och 
föreskrifter till drift- och underhållsorganisationen, de som varit med och 
projekterat och uppfört byggnaden kan bidra med anvisningar då de i 
det här skedet har bäst koll på hur byggnaden fungerar. 

Brukarna kan även bli informerade om hur byggnaden fungerar. För 
dem är det viktigt att till exempel veta hur värmen går att justera och hur 
belysningen ska användas på ett korrekt sätt. Det är även viktigt att 
möbleringen sker på rätt sätt och det bör framgå av möbleringsritningar 
och informeras till brukarna. Det kan till exempel vara fördelaktigt att 
inte placera en arbetsplats precis där ventilationen är då det kan bidra till 
obehag för den som arbetar där.  

Inom två år efter idrifttagandet ska även de flesta av mätningarna och 
kontrollerna inför verifieringsansökan genomföras. En OVK utförs, 
mätning av energi, radon och kvävedioxid utförs, eventuella fukt- eller 
vattenskador dokumenteras, tillkomna material dokumenteras och 
förändringar av förutsättningarna för Solvärmelast, Ljudmiljö, Termiskt 
klimat vinter, Termiskt klimat sommar och Dagsljus beaktas.  

För att verifiera en del av indikatorerna som siktar på att nå betyget 
GULD ska även enkätundersökningen genomföras. Inför enkät-
undersökningen är det viktigt att brukarna har förstått innebörden av 
Miljöbyggnad och vad enkätundersökningen innebär. Om brukarna är 
negativt inställd gentemot Miljöbyggnad finns risken att det utmynnar i 
ett dåligt resultat på enkätundersökningen, därför är det viktigt att 
brukarna ges en tydlighet av de positiva aspekterna. 

För att förenkla verifieringsarbetet kan en verifikationsplan för 
Miljöbyggnads krav skapas. Verifikationsplanen kan beskriva vad som 
ska utföras vid verifiering, hur det ska utföras, vem som är ansvarig för 
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utförandet och när det ska utföras. SBUF har skapat en rapport, 
Samordning av formell byggbesiktning med Miljöbyggnad, som sammanfattar 
arbetet inför verifieringen och sammanställer en tabell som skulle kunna 
användas för att upprätta en projektspecifik verifikationsplan. 

7.4 Riskanalys av indikatorer för Rudbeck Lab 4 

I följande avsnitt har en riskanalys av respektive indikator för projekt R4 
gjorts, analysen avslutas sedan med en riskbedömning av det slutliga 
byggnadsbetyget för byggnaden. 

7.4.1 Energianvändning  

Preliminärt indikatorbetyg: 

 

Indikatorn för energianvändningen har identifierats vara den indikatorn 
som har störst risk att hamna på ett lägre betyg än beräknat vid 
preliminärcertifieringen. Den största riskfaktorn är att helt pålitliga 
energiberäkningar kan vara svåra att utföra och byggnader använder 
ofta mer energi än beräknat.  

Vid beräkning utifrån bygghandling räknades det inte med någon 
säkerhetsmarginal, beräkningen låg precis inom kraven för 
Miljöbyggnad GULD. Nu ska byggnaden försörjas med fjärrkyla och 
frikyla istället för kylmaskiner och det innebär en minskad 
energianvändning. En säkerhetsmarginal har också tillsatts i och med att 
solceller ska installeras. Svårigheten är att solcellerna planeras att 
installeras på den intilliggande byggnaden, vilket innebär att solcells-
anläggningen hamnar utanför projektets ramar och då kan det uppstå 
svårigheter kring ansvaret för certifieringsbetyget. Installationen av 
solceller är av vikt för att inte riskera ett lägre indikatorbetyg, vilket också 
skulle resultera i ett lägre byggnadsbetyg.  

Inför verifiering 

En energiuppföljningsplan bör följas för att kontrollera status på 
energianvändningen under projektets gång. Det är också viktigt att drift- 
och underhållsorganisationen förses med instruktioner vid 
överlämnandet för att ha möjlighet att hålla byggnaden i optimal drift. 
Inför verifiering måste det också säkerställas att solcellsanläggningen 
och kylanläggningen fungera som de ska. 
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Energistatistiken till verifieringen ska sedan mätas när fastigheten är i 
normaldrift, vilket ofta innebär det andra driftåret. Samma 
energistatistik som följs upp till energideklarationen kan användas för 
att verifiera indikatorn.  

7.4.2 Värmeeffektbehov  

Preliminärt indikatorbetyg: 

 

Då det sökta betyget är SILVER och värmeeffektbehovet ligger på 
gränsen mellan SILVER och GULD borde det inte innebära någon risk 
att betyget blir sämre än beräknat.  

Inför verifiering 

Samma energistatistik som följs upp till energideklarationen kan 
användas till att verifiera indikatorn. Om byggnaden inte är tät kan det 
påverka indikatorn negativt, därför är det viktigt att utföra 
tätshetsprovning för att säkerställa lufttäthet i byggnaden. Av projektets 
administrativa föreskrifter framgår det att entreprenören ska utföra 
termografering. 

7.4.3 Solvärmelast 

Preliminärt indikatorbetyg: 

 

Risken för förändrat indikatorbetyg kan vara att ändringar av 
planlösningen på plan 7 har gjorts under tiden för upprättande av 
ansökningshandlingarna. En annan risk kan också vara att det kan ha 
skett ändringar som inte har kommit tillkänna till miljöbygg-
samordnaren som ska sammanställa ansökan, vilket gör att det finns en 
osäkerhet hur indikatorn ligger betygsmässigt. Ändringar behöver inte 
betyda att indikatorbetyget påverkas negativt, men nya beräkningar 
behöver ändå utföras efter att ändringar skett för att säkerställa att 
betyget inte förändrats. I praktiken har enbart planlösningen på plan 7 
ändrats sedan senaste simulering, projektören har dock intygat att det 
inte påverkar indikatorbetyget. 
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Eftersom att alla bedömda rum i nuvarande beräkningar har betyget 
GULD borde en ändring av planlösningen och eventuellt lägre 
rumsbetyg på några rum inte innebära att indikatorbetyget försämras. 

Samma risk uppstår för de andra rumsberoende indikatorerna Termiskt 
klimat vinter, Termiskt klimat sommar och Dagsljus. 

Inför verifiering 

Vid verifiering kontrolleras att beräkningsförutsättningarna stämmer, 
vilket innebär att rumsareor och verifikat av fönster och solskydd 
kontrolleras. Alla förändringar som har skett efter preliminär-
certifieringen måste tas med i verifieringen och redovisas på nytt.  Så fort 
verifikat i form av produktblad eller orderbekräftelse för fönster och 
solskydd finns att tillgå kan miljöbyggsamordnaren samla in dessa. 
Mycket av arbetet kan därför redan vara gjort innan verifiering.  

Samma tillvägagångssätt gäller för indikatorerna Termiskt klimat vinter, 
Termiskt klimat sommar och Dagsljus. 

7.4.4 Energislag 

Preliminärt indikatorbetyg: 

 

Det borde inte finnas någon risk att betyget för indikatorn förändras om 
rätt energislag köps in, vilket är lätt att kontrollera och verifiera. 

Inför verifiering 

Samma energistatistik som följs upp till energideklarationen kan 
användas till att delvis verifiera indikatorn. Används miljömärkt energi 
ska även tecknade energiavtal finnas som gäller under en period på 
minst två år och visar att energin räcker till aktuell byggnad. 

7.4.5 Ljudmiljö 

Preliminärt indikatorbetyg: 

 

Det har projekterats för att klara betyg GULD på indikatorn. Fortskrider 
arbetet som projekterat borde indikatorn uppnå sökt betyg. 
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Inför verifiering 

Ljudkraven verifieras enligt standardmetoder som innebär att en 
ljudsakkunnig är inblandad. Utöver ljudmätningen ska en 
enkätundersökning planeras då det sökta betyget är GULD. 
Verifieringen av ljudmiljön borde ske efter idrifttagandet men innan 
inflyttning, rådgör med ljudsakkunnig i god tid innan när mätningen ska 
utföras. 

7.4.6 Radon 

Preliminärt indikatorbetyg: 

 

Det projekteras och byggs som radonsäkert med radonslangar i 
grundläggningen då normala till höga radonhalter har uppmätts. Vid 
verifiering utförs mätning i byggnaden och påvisas höga halter radon 
kan en radonsug sättas in. Indikatorn borde därför uppnå sökt betyg. 

Inför verifiering 

För verifiering av indikatorn behövs ingen utbildning inom området. 
Enligt projektets administrativa föreskrifter ska entreprenören ansvara 
för mätningen. Mätningen ska ske under uppvärmningssäsong under 
minst två månader och kan påbörjas efter att ventilationssystemet satts 
igång och efter inflyttning. 

7.4.7 Ventilationsstandard 

Preliminärt indikatorbetyg: 

 

Ventilationssystemet är projekterat för att klara betyget GULD och 
fortskrider arbetet som projekterat borde indikatorn att uppnå önskat 
betyg. 

Inför verifiering 

Vid verifiering utförs en OVK för att kontrollera att systemet har den 
önskade funktionen, i kontrollen ska luftflöden och funktioner framgå. 
Vid en OVK krävs också en certifierad luftexpert. Krävs uppgifter som 
en OVK inte visar måste de styrkas av ventilationskunnig, då ska även 
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ventilationskunniges CV bifogas. Utöver en OVK ska en enkät-
undersökning planeras då det sökta betyget är GULD. 

7.4.8 Kvävedioxid 

Preliminärt indikatorbetyg: 

 

Luftintaget har placerats på taket på byggnaden som en försäkring för 
att det inte ska uppmätas en hög kvävedioxidhalt vid verifiering. Det 
finns inga fler åtgärder för att påverka kvävedioxidhalten inomhus men 
det finns inte heller någon farhåga att indikatorn inte kommer att nå upp 
till önskat betyg. 

Inför verifiering 

Vid verifiering mäts koldioxidhalten i byggnaden. För verifiering av 
indikatorn behövs ingen utbildning inom området. Enligt projektets 
administrativa föreskrifter ska entreprenören ansvara för mätningen. 
Mätningen ska genomföras under minst sju dagar under den period då 
kvävedioxidhalten är som högst. Kommunens miljökontor eller lokala 
luftvårdsförbund kan kontaktas för att få en rekommenderad mätperiod. 

7.4.9 Fuktsäkerhet 

Preliminärt indikatorbetyg: 

 

En risk för fuktsäkerhetsarbetet kan vara att fuktsakkunniga har kommit 
med åsikter sent i projektet och att det har påpekats att det är svårt att ha 
en snabb byggtid och samtidigt säkerställa fuktsäkerheten. Men då det 
vid verifiering inte finns något krav på att fuktskador inte får ha 
förekommit, utan enbart krav på att det dokumenterats och åtgärdats, 
behöver det inte innebära att det finns någon risk att indikatorn får ett 
lägre betyg om åtgärder vidtagits och allt dokumenterats som det ska. 

Inför verifiering 

För att klara betyget GULD ska en fuktsakkunnig vara involverad i 
projektering och under produktion. Vid verifiering ska dokumentation 
om fuktsäkerhetskontroller kontrolleras. Det ska även framgå om fukt- 
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eller vattenskador har förekommit och hur det har åtgärdats. 
Fuktsäkerhetsansvarig kan sammanställa fuktsäkerhets-
dokumentationen. Det ska även utredas om fukt- eller vattenskador har 
förekommit och hur de åtgärdats. Frågan om fukt- eller vattenskador har 
förekommit ska ställas till brukare och driftansvarig då byggnaden har 
varit i drift mellan ett till två år. Utöver fuktsäkerhetsdokumentationen 
ska en enkätundersökning planeras då det sökta betyget är GULD. 

7.4.10 Termiskt klimat vinter 

Preliminärt indikatorbetyg: 

 

Samma risk som för indikatorn Solvärmelast, se 7.3.3 Solvärmelast. 
Indikatorn har dock SILVER som sökt betyg. 

Eftersom att alla bedömda rum på plan 4 och 7 vid nuvarande simulering 
har betyget SILVER eller GULD borde det inte riskera att ett eventuellt 
lägre rumsbetyg medför ett lägre betyg för våningsplanen. En del 
bedömda rum på plan 5 och 6 har även betyget BRONS men då det inte 
har framkommit att några ändringar har gjorts på de planen borde det 
inte finnas någon risk att indikatorbetyget försämras. 

Inför verifiering 

Samma tillvägagångssätt som för indikatorn Solvärmelast, se 7.3.3 
Solvärmelast.  

7.4.11 Termiskt klimat sommar 

Preliminärt indikatorbetyg: 

 

Samma risk som för indikatorn Solvärmelast, se 7.3.3 Solvärmelast.  

Eftersom att alla bedömda rum vid nuvarande simulering har betyget 
GULD borde en ändring av planlösningen och eventuellt lägre 
rumsbetyg för några rum inte innebära att indikatorbetyget försämras. 
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Inför verifiering 

Samma tillvägagångssätt som för indikatorn Solvärmelast, se 7.3.3 
Solvärmelast.  

Utöver insamlandet av erforderlig dokumentation ska en enkät-
undersökning planeras då det sökta betyget är GULD. 

7.4.12 Dagsljus 

Preliminärt indikatorbetyg: 

 

Samma risk som för indikatorn Solvärmelast, se 7.3.3 Solvärmelast.  

Vid nuvarande simulering har alla bedömda rum betyget GULD, därför 
borde en ändring av planlösningen och eventuellt lägre rumsbetyg på 
några rum inte innebära att indikatorbetyget försämras. Liknande 
solavskärmning som ska användas på R4 har använts på projektet 
Rudbeck Lab 3 där brukarna tyckt att avskärmningen varit för mörk. 
Därför finns en risk att enkätundersökningen kan utmynna i ett dåligt 
enkätresultat, men ändras solavskärmningen kan det komma att påverka 
andra indikatorer. Med avseende på enkätundersökningen kan det 
finnas en risk att indikatorn kommer att erhålla ett lägre betyg. 

Inför verifiering 

Samma tillvägagångssätt som för indikatorn Solvärmelast, se 7.3.3 
Solvärmelast.  

Utöver insamlandet av erforderlig dokumentation ska en 
enkätundersökning planeras då det sökta betyget är GULD. Innan 
enkätundersökningen kan en förundersökning göras för att se hur 
brukarna ser på solavskärmningen, framkommer det att 
solavskärmningen anses vara för mörk måste det göras någon åtgärd för 
att inte riskera att få ett lägre betyg på indikatorn.  

7.4.13 Legionella 

Preliminärt indikatorbetyg: 
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Byggnaden projekteras för att klara GULD på indikatorn. Det finns inget 
som indikerar att betyget inte kommer att nås vid verifiering. 

Inför verifiering 

Vid verifiering ska protokoll från mätning enligt Branschregler Säker 
Vatteninstallation redovisas. För GULD ska det även redovisas 
instruktioner för att regelbundna kontroller av varmvatten- och VVS-
temperaturer har genomförts och temperaturgivares placering ska 
framgå på relationshandlingar. Enligt projektets administrativa 
föreskrifter ska entreprenören ansvara för kontrollerna. 

7.4.14 Dokumentation av byggvaror  

Preliminärt indikatorbetyg: 

 

En loggbok har uppförts och en specifikt ansvarig för dokumentationen 
finns. Alla ingående material ska redovisas med ungefärlig mängd och 
placering i byggnaden. Risken som har identifierats är att det är ett 
omfattande arbete och den korta byggtiden kan riskera att viss ingående 
dokumentering inte fångas upp. Utförs arbetet strukturerat med en god 
avvikelserapportering och kontroller borde indikatorn uppnå sökt betyg. 

Inför verifiering 

Efter byggskedet överlämnar loggboksansvarig ansvaret till en person 
som måste hantera loggboken under drifttiden, vem som är ansvarig 
borde planeras i förhand. Förvaltaren måste ha rutiner på hur loggboken 
ska förvaltas och hur kompletteringar och revideringar av loggboken ska 
utföras. 

7.4.15 Utfasning av farliga ämnen  

Preliminärt indikatorbetyg: 

 

I nuläget finns inga utfasningsämnen i byggnaden, det kan vara svårt att 
bygga helt utan utfasningsämnen men enligt kriterierna för SILVER får 
det förekomma ”i mindre omfattning”. Att sökt betyg är SILVER och att 
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det inte finns några utfasningsämnen i byggnaden hittills pekar på att 
indikatorn kommer att uppnå sökt betyg. 

Inför verifiering 

Efter byggskedet överlämnar loggboksansvarig ansvaret till en person 
som måste hantera loggboken under drifttiden, vem som är ansvarig 
borde planeras i förhand. Förvaltaren måste ha rutiner på hur loggboken 
ska förvaltas och hur kompletteringar och revideringar av loggboken ska 
utföras. 

7.4.16 Sammanfattning byggnadsbetyg 

Den största risken identifieras vara indikatorn Energianvändning, det på 
grund av att det är en av de känsligaste indikatorerna som påverkas av 
flera faktorer. Det har även påpekats att energianvändningen oftast blir 
högre än beräknat. Om indikatorn Energianvändning skulle få ett lägre 
betyg än det sökta betyget skulle betygsmatrisen bli enligt tabell 7.1.  

Tabell 7.1 Betygsmatris om indikatorn Energianvändning får betyget SILVER. 

 

Områdesbetyget för Energi blir SILVER då fler än hälften av de ingående 
aspekterna har SILVER som betyg och hela byggnadsbetyget blir SILVER 
då det beror på det lägsta områdesbetyget. Risken för ett försämrat 
indikatorbetyg minskas om det tillsätts en tillräcklig säkerhetsmarginal 
för energianvändningen, det är också viktigt att alla installationssystem 
i byggnaden hålls i optimal drift för att energianvändningen inte ska bli 
högre än beräknat. För R4 är det viktigaste att solcellsanläggningen 
installeras och fungerar som önskat. 
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Andra indikatorer som det i nuläget finns viss osäkerhet om är de som 
påverkas mycket av rumsändringar, alltså Solvärmelast, Termiskt klimat 
vinter, Termiskt klimat sommar och Dagsljus. I praktiken har enbart 
planlösningen på plan 7 ändrats sedan senaste simulering och 
projektören har intygat att det inte påverkar indikatorbetygen. Har det 
inte skett ändringar av planlösningen på fler våningsplan borde det inte 
innebära att någon indikator uppnår ett sämre betyg. För att kontrollera 
att ingen av dessa indikatorer hamnar på ett lägre betyg är det viktigt att 
under projekteringen upprätta mötesserier där alla ändringar beaktas 
och nya beräkningar kontinuerligt utförs. 

Indikatorn Dagsljus kan riskera att få ett lägre betyg på grund av 
enkätundersökningen. Men även om indikatorn skulle erhålla betyget 
SILVER innebär det inte någon nedgradering av byggnadsbetyget, se 
tabell 7.2. 

Tabell 7.2 Betygsmatris om Dagsljus får betyget SILVER. 

 

Områdesbetyget för Innemiljö blir fortfarande GULD då fler än hälften 
av de ingående aspekterna har GULD som betyg. Byggnadsbetyget blir 
fortfarande GULD då det beror på det lägsta områdesbetyget. För att 
minska risken att indikatorn erhåller ett lägre betyg är det viktigt att 
utreda solavskärmningen innan enkätundersökningen utförs. Om 
solavskärmningen upplevs för mörk av brukarna måste åtgärder utföras 
för att inte riskera ett lägre indikatorbetyg. Det är här även viktigt att 
brukarna blir informerade om miljöcertifieringens och 
enkätundersökningens syfte och därigenom få en högre förståelse för 
mervärdet av att miljöcertifiera en byggnad enligt Miljöbyggnad. 
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8. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I ett projekt som ska miljöcertifieras är det viktigt att från början 
identifiera hur mycket kunskap om miljöcertifieringssystemet 
inblandade aktörer besitter. Projektledare och projekteringsledare har 
två viktiga nyckelroller i projektet och kan därför behöva stor kunskap 
om Miljöbyggnad. Det är även av stor vikt att en kompetent 
miljöbyggsamordnare kommer in tidigt i projektet. 

Strukturerade uppstartsmöten borde hållas där målen för Miljöbyggnad 
presenteras och förtydligas. Därefter kan mötesserier skapas var 
miljöbyggsamordnaren och alla inblandade projektörer är medverkande 
för att alla ändringar under projekteringen ska komma 
miljöbyggsamordnaren till känna. Det är också viktigt att ha tydliga mål 
i början av projektet med avseende på miljöcertifieringen. Det borde 
bestämmas tidigt vilka indikatorbetyg projektet ska arbeta mot och 
tydliggöras vilka betyg som inte får förändras.  

De framtida brukarna har en viktig roll i ett projekt som ska 
miljöcertifieras. Eftersom att det för flera av indikatorerna ska utföras en 
enkätundersökning för att erhålla GULD på indikatorn är det viktigt att 
brukarna är nöjda med de olika aspekterna som kontrolleras. En risk som 
har identifierats inför verifieringen är att brukarna kan tycka att 
solavskärmningen är för mörk.  

Inför förvaltning borde krav och underhållsföreskrifter specificeras för 
drift- och underhållsorganisationen för att säkerställa att byggnaden 
hålls i optimal drift och att solcellsanläggningen och kylsystemet 
fungerar som önskat. 

För att minska risken att något moment eller någon dokumentation inte 
fångas upp är det viktigt att inarbeta Miljöbyggnad i byggprocessens alla 
delar. Redan från början av projektet borde verifieringen räknas in och 
planeras för. En verifikationsplan kan också skapas i god tid innan 
verifieringen ska utföras. Planen kan tydligt innehålla vad som ska göras, 
vem som är ansvarig, och när och hur verifieringen ska utföras.  

Indikatorn energianvändning har identifierats som den mest kritiska 
eftersom att det är svårt att göra helt pålitliga energiberäkningar och 
byggnader använder ofta mer energi än beräknat.  Energianvändningen 
påverkas också av flera faktorer såsom verksamhet i byggnaden, 
uppvärmning och kylning av byggnaden och ventilationssystemet.  
Andra indikatorer som har identifierats som känsliga är; Solvärmelast, 
Termiskt klimat vinter, Termiskt klimat sommar och Dagsljus. Dessa 
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indikatorer påverkas av ändringar av planlösningen, vilket ofta sker 
kontinuerligt under ett projekt. Ändringarna måste hela tiden beaktas 
och nya beräkningar göras för att inte riskera att de påverkar 
indikatorerna negativt och därmed riskerar en nedgradering av 
indikatorbetyget. 

För projekt R4 är indikatorn Energianvändning den indikatorn med 
störst risk att få ett lägre betyg vid verifiering och därmed medföra ett 
lägre byggnadsbetyg. Ett SILVER på indikatorn innebär att byggnaden 
inte klarar betyget GULD utan erhåller enbart byggnadsbetyget SILVER. 
Eftersom att det har tillsatts en säkerhetsmarginal för energi-
användningen minskas risken för ett lägre betyg och byggnaden borde 
erhålla betyget GULD. 

8.1 Förslag på fortsatta undersökningar 

När nästa version av systemet tas i bruk, Miljöbyggnad 3.0, kommer 
troligtvis byggskedet ha större betydelse. Därför kan en studie av 
liknande art göras för nästa version med fokus på de tillkommande 
aspekterna.  

Av studerade projekt har det framkommit att en solavskärmning som 
krävs för indikatorn Solvärmelast utmynnar i att brukarna upplever att 
det blir för mörkt i byggnaden vilken kan leda till att 
enkätundersökningen för indikatorn Dagsljus får ett dåligt resultat. Det 
skulle därför kunna utföras en närmare undersökning av vilken 
solavskärmning som fungerar optimalt för att nå upp till Miljöbyggnad 
GULD utan att kompromissa mellan indikatorerna Solvärmelast och 
Dagsljus. 

När det finns ett större urval av miljöcertifierade byggnader kan en 
sammanställning göras där alla positiva aspekter miljöcertifieringen 
bidragit till och vilka vinster som gjorts belysas. De största svårigheterna 
och utmaningarna att arbeta med miljöcertifieringen kan utredas för att 
lättare kunna göra en erfarenhetsåterföring till framtida projekt som ska 
miljöcertifieras. 

  



 

61 
 

9. REFERENSER 

[1] Heincke C, Olsson D. Grönt helt enkelt: en snabbguide till miljö- och 
energiklassningssystem för hållbara byggnader, Kvänum: Swegon Air 
Academy; 2012 

(ISBN 978-91-977442-4-8) 

[2] Sweden Green Building Council. Certifieringsprocessen för 
Miljöbyggnad [Internet]. Sweden Green Building Council; 2016 
[uppdaterad 2016-05-09; citerad 2016-04-21]. Hämtad från:  
https://www.sgbc.se/certifiering-med-miljoebyggnad 

[3] Temagruppen Sverige AB. Rudbecklaboratoriet, Uppsala [Internet]. 
Temagruppen Sverige AB [citerad 2016-04-21]. Hämtad från: 
http://www.temagruppen.se/projekt/rudbecklaboratoriet-uppsala/ 

[4] Sweden Green Building Council. Miljöbyggnad [Internet]. Sweden 
Green Building Council [citerad 2016-04-21]. Hämtad från: 
https://www.sgbc.se/om-miljoebyggnad 

[5] Sweden Green Building Council. BREEAM SE [Internet]. Sweden 
Green Building Council [citerad 2016-04-21]. Hämtad från: 
https://www.sgbc.se/var-verksamhet/breeam 

[6] Sweden Green Building Council. LEED [Internet]. Sweden Green 
Building Council [citerad 2016-04-21]. Hämtad från: 
https://www.sgbc.se/var-verksamhet/leed 

[7] Lilliehorn P. Miljöklassning i praktiken: miljöbyggnad, BREEAM, LEED 
och GreenBuilding i offentliga byggnader. Stockholm: Utveckling av 
fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS); 2012. 

(ISBN 978-91-7164-838-9) 

[8] BREEAM. What is BREEAM? [Internet]. BREEAM [citerad 2016-05-
25]. Hämtad från: www.breeam.com  

[9] USGBC. Country Market Brief: Sweden [Internet]. USGBC [citerad 2016-
05-25]. Hämtad från: http://www.usgbc.org/advocacy/country-
market-brief 

[10] Sweden Green Building Council. Statistik [Internet]. Sweden Green 
Building Council [citerad 2016-05-25]. Hämtad från: 
https://www.sgbc.se/statistik 



Examensarbete: Vägen till GULD 

62 
 

[11] Wahlström Å, Warfinge C. Användarna om nästa version av 
Miljöbyggnad, 2015 

[12] Sweden Green Building Council. Metodik nyproducerade och befintliga 
byggnader, Manual 2.2, 2014 

[13] A-ritningar Rudbeck Lab R4 

[14] Bygghandling Rudbeck Lab R4, Situationsplan, ritad av SOSM, 2015 

[15] Landstingsservice. Landsstingsservice: Lokaler och service för en vård i 
världsklass! [Internet]. Landstingsservice [citerad 2016-04-21]. Hämtad 
från: http://www.lul.se/landstingsservice 

[16] Sh bygg. Om företaget [Internet]. Sh bygg [citerad 2016-04-21]. 
Hämtad från: http://www.shbygg.se/om-foretaget/ 

[17] Temagruppen Sverige AB. Om Tema [Internet]. Temagruppen 
Sverige AB [citerad 2016-04-21]. Hämtad från: 
http://www.temagruppen.se/om-tema/ 

[18] Sweden Green Building Council. Bedömningskriterier för 
nyproducerade byggnader, Manual 2.2, 2014 

[19] Landstingstinget i Uppsala län. Miljöprogram Landstinget i Uppsala län 
2015-2018. Uppsala; 2014 

[20] Boverket. Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd), BBR 22, 
2015 

[21] Boverket. Vad är en energideklaration? [Internet]. Boverket 
[uppdaterad 2014-08-08, citerad 2016-05-10]. Hämtad från: 
http://www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration/vad-ar-en-
energideklaration/ 

[22] Strålsäkerhetsmyndigheten. Att mäta radon [Internet]. 
Strålsäkerhetsmyndigheten [uppdaterad 2015-01-23, citerad 2016-05-10]. 
Hämtad från: 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Radon/Att-mata-
radon/ 

[23] Arbetsmiljöverket. Arbetsplatsens utformning: Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen 
av föreskrifterna, 2013 

[24] Boverket. OVK - obligatorisk ventilationskontroll [Internet]. Boverket 
[uppdaterad 2014-05-20, citerad 2016-05-10]. Hämtad från: 



 

63 
 

http://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-
inomhusmiljo/ventilation/ovk/ 

[25] Branschregler Säker Vatteninstallation. Branschregler: Säker 
Vatteninstallation 2016:1, 2015 

[26] Socialstyrelsen. Allmänna hänsynsregler [Internet]. Socialstyrelsen 
[citerad 2016-05-10]. Hämtad från: 
http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/tillampa-
miljobalken/allmanna-hansynsregler 

[27] Karremo, Andreas, Miljöbyggsamordnare Tema, intervjuad av Lisa 
Olsen, Vägen till GULD [2016-04-08] 

[28] Burström A. Projektledare Landstingsservice, intervjuad av Lisa 
Olsen, Vägen till GULD [2016-04-13] 

[29] Malm J. Entreprenadingenjör Sh bygg, intervjuad av Lisa Olsen, 
Vägen till GULD [2016-04-19] 

[30] Ahlinder J. Miljöansvarig Landstingsservice, intervjuad av Lisa 
Olsen, Vägen till GULD [2016-04-19] 

[31] Larsson M. Projekteringsledare Sh bygg, intervjuad av Lisa Olsen, 
Vägen till GULD [2016-04-26] 

[32] Widenmo V. Miljöbyggsamordnare Tema, intervjuad av Lisa Olsen, 
Vägen till GULD [2016-04-27].  

 


