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Abstract

Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad - Inverkan på
utformningen av ett kontor
Environmental certification system - The impact on
the design of an office

Mohammed Alserr & Jesper Sundberg

The use and attention given to the certification system “Miljöbyggnad” has increased
in recent years. The system is completely Swedish and was initiated in 2005 by the
Bygga-Bo-Dialogen. Miljöbyggnad aims to create a healthy indoor environment, reduce
energy consumption and discourage the use of hazardous chemical substances. The
grades that can be obtained are Classified, Brons, Silver and finally Gold.

The work has been to examine three different models and conclude how the design
of the models affect the grades in the certification system Miljöbyggnad. The first
model represents the 5th floor in the office building in the block Svalan while the
other two models have been developed for comparison using simulation programs
and hand calculations.

From interviews we have obtained new potential solutions to what kind of action that
is required of the design in the pursuit of a good rating. Also to identify at what stage
the indicators affect the project.

It has been concluded that despite of a large reduction of the windows areas of the
developed models, one get roughly the same results as for the original model what
concerns the relevant indicators. This is because, in addition to the cut down of the
amount of windows, also changes have been made on the placement of the inner walls
and thus the layout of the original model has been redesigned. The original model that
consists largely of single offices has been redesigned to two new models. The first
model consists of larger offices as opposed to one person rooms. In the second
model a large amount of offices have been replaced with offices with landscape design.

Tryckt av: Polacksbackens Repro, Uppsala Universitet Box 337,751 05 Uppsala
ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2013/24-SE
Examinator: Patrice Godonou
Ämnesgranskare: Annica Nilsson
Handledare: Anders Tväråna
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SAMMANFATTNING 

Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad har under senare år ökat i användning 

och uppmärksammats i betydligt utsträckning. Systemet är helsvenskt och togs 

fram år 2005 av Bygga-Bo-Dialogen. Miljöbyggnad har som syfte att skapa en 

sund inomhusmiljö, minska energianvändningen och motverka användningen 

av farliga kemiska ämnen.  Betygen som kan fås är klassad, brons, silver och 

slutligen guld.  

Detta examensarbete har gått ut på att undersöka tre olika modeller och utifrån 

resultaten som erhållits dra slutsatser om hur samtliga modeller påverkar 

utformningen på ett kontorsbyggnad. Den första modellen utgör våning 5 i 

kontorsbyggnaden i Kvarteret Svalan i Uppsala medan de andra två 

modellerna har tagits fram för jämförelse genom simuleringsprogram och egna 

handberäkningar. 

Utifrån intervjuer har det tagits fram potentiella lösningar för att kunna 

effektivisera åtgärden som krävs i projekteringen i strävan efter ett bra betyg 

och kartlägga i vilket skede de olika indikatorerna spelar in.  

Trots en stor nedskärning på fönster i de framtagna modellerna erhålls ungefär 

samma resultat som för originalmodellen. Detta beror på att utöver 

nedskärningen på fönstren har innerväggarnas placering ändrats och på så vis 

förändrat planlösningen för orginalmodellen . Denna består i stort sett av 

enkelkontor som gjorts om till två nya modeller. Den ena av dessa nya modeller 

består av enkelkontor som slagits ihop och blivit till dubbelkontor. I den andra 

modellen har många enkelkontor gjorts om till kontorslandskap. 
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1  INLEDNING 
 

1.1 Allmänt 

I dagens samhälle blir det allt vanligare att estietiken bestämmer utseendet på 

en kontorsbyggnad. En byggnad som har en lyxig fasad med stora fönster har 

blivit en trend som lockar till sig kunder som inte tar hänsyn till byggnadens 

energiutsläpp och andra fokuspunkter.  Idag finns ett antal 

miljöcertifieringssystem som är bäst tillämpade för svenska byggnader. Dessa 

miljöcertifieringssystem finns för att skydda miljön och utvecka hållbara 

byggnader. En miljöcertifierad byggnad har idag blivit ett bra 

försäljningsargument som ger byggnader och fastighetsägare ett bra ryckte.  En 

orsak till att byggnader håller hög nivå, miljömässigt, är bland annat på grund 

av ett bra miljöcertifieringsbetyg. I boken ’’Miljöklassning i praktiken’’ skriver 

författarna: ’’Miljöcertifiering är ett verktyg för byggherrar och fastighetsägare 

att uppnå bättre, ”hållbara” byggnader. Den stöder och kompletterar det arbete 

beträffande kvalitet och miljö som redan pågår genom att systimatisera arbetet 

med att projektera, bygga och förvalta för att uppnå hållbara byggnader. 

Certifiering sätter en kvalitetsstämpel på byggnaden…”1
. 

Det är just denna kvalitetsstämpel vi ska lägga vårt fokus på. Hur påverkar 

denna miljöcertifiering utformningen? Vi kommer också att försöka förklara 

och undersöka hur indikatiorerna påverkas av att utformningen förändras. Med 

indikator menar vi de aspekter som bedöms i Miljöbyggnad. Det finns tre 

fokuspunkter: Energi, Byggnadsmaterial och Innemiljö.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med projektet är att undersöka hur utformningen av en byggnad 

påverkas med hänsyn till miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad och hur de 

olika indikatorerna påverkas när utformningen förändras. Motivet är även att 

kortfattat belysa hur utformningen och indikatorerna hänger samman i tidiga 

skeden.  

                                                 
1 UFOS.(2012), Miljöklassning i praktiken, Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och GreenBuilding i 
offentliga byggnader, Stockholm (ISBN 978-91-7164-838-9) 
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1.3 Mål 

Målet med rapporten är att besvara frågeställningen som tagits fram. 

 Hur balanseras de fönsterrelaterade indikatorerna som baseras på 

samma grunder? 

 Vilka indikatorer är viktiga att ta hänsyn till tidigt i projektet? 

 Vilka indikatorer påverkas av förändringar i utformningen och på vilket 

sätt? 
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2 BAKGRUND 
 

Miljöcertifiering av byggnader enligt Miljöbyggnad blir allt vanligare, se Figur 

2.1. Utformningen på dessa byggnader anpassas efter vilket betyg som det 

planeras att de ska uppnå. Det är många faktorer som spelar roll vid 

utformning av dessa byggnader och för det mesta har många som jobbar inom 

området dålig kännedom på hur stor inverkan miljöcertifieringssystemet 

Miljöbyggnad har på byggnadernas utformning. Om det i tidigt skede var klart 

vad som kan komma att påverkas så underlättas arbetet mycket. Ett 

arkitektföretag som White Arkitekter kan spara mycket pengar på att i tidigt 

skede känna till alla de indikatorer som berör utformningen och på vilket sätt 

de berörs.  

Rapporten kommer att fungera som ett verktyg för att i tidigt stadium kunna 

planera arbetet så att stora förändringar i utformningen förebyggs och även för 

att kunna uppnå ett bra betyg utan större hinder. 

http://www.synonymer.se/?query=k%C3%A4nnedom
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Figur 2.1 Antal registrerade och certifierade byggnader i Sverige2

                                                 
2SGBC(2013). Certifieringssystem, 
http://www.sgbc.se/images/stories/illustrationer/cert_diagram_130326.jpg (2013-05-13) 

http://www.sgbc.se/images/stories/illustrationer/cert_diagram_130326.jpg
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3 METODIK 
 

För att kunna fastsälla hur ett kontor påverkas av miljöcertifieringssystemet 

Miljöbyggnad utförs en ingående studie där indikatorer som har en påverkan 

vid utformningen lyfts fram. Undersökningar utförs på en våning i en 

kontorsbyggnad som är belägen i centrala Uppsala. Två nya modeller utöver 

utgångsmodellen på våning 5 har tagits fram med hjälp av programmet 

Revit2013 för att sedan exporteras till program som VIP-Energy och VELUX för 

jämförelse och analys. Programmen VIP-Energy och VELUX har varit till stor 

hjälp med tanke på hur snabbt det går att göra ändringar och hur snabbt det går 

att testa olika alternativ. I dessa program utfördes beräkningar och simuleringar 

för att kunna jämföra samtliga modeller.  För att kunna räkna på solvärmelasten 

har även beräkningar för hand utförts. Nackdelen med att plocka ut just en 

våning är att energiberäkningarna inte stämmer med de som byggnaden totalt 

kommer förbruka. Detta på grund av att standardvärden från Sveby används 

och att det bara är just en våning istället för hela byggnaden. Dessutom går det 

inte heller att se vilket betyg byggnaden får totalt i bedömningen med 

Miljöbyggnad. Det går alltså bara att använda resultatet för att jämföra mellan 

de olika modellerna. 

Vi har även intervjuat en del kunniga personer i Miljöbyggnad samt läst böcker 

och examensarbeten för att kunna genomföra arbetet. 

 

3.1.1 Vad är ett simuleringsprogram? 

Ett simuleringsprogram är ett program som ”förutspår” händelser som en 

människa har svårt för att veta i förväg. En simulering har i avsikt att studera 

hur saker och ting uppför sig i verkligheten. All planering och utformning 

grundar sig på resultat som erhållits från simuleringar och utan dem hade 

dagens byggnader inte sett ut som de gör idag. Nedan följer en beskrivning av 

simuleringsprogrammen som användes för att utföra denna rapport.  
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3.1.1.1 VIP-Energy 

VIP-Energy3 är en programvara som utför simuleringar av hela byggnadens 

energibalans. Skillnaden mellan programmet VIP-Energy och handberäkningar 

är att den senast nämnda vanlightvis behandlar hela byggnaden över en längre 

tidsperiod medan programmet använder dynamiska beräkningsmodeller och 

behandlar enskilda komponenter i byggnaden i korta tidsavsnitt, vanligtvis 

timmar. VIP-Energy tar även hänsyn till solinstrålning, luftläckage, 

värmeutbyte, ventilation mm. 

Beräkningarna i VIP-Energy gjordes med förutsättningar från endimensionella 

byggnadsdelar och zonindelningar. Staden Stockholm användes som 

klimatdata av den orsaken att den ligger närmast Uppsala. 

 

3.1.1.2 VELUX Daylight Visualizer 

VELUX Daylight Visualizer4 är ett enkelt verktyg för att analysera dagsljus. 

Programmet har avsikten att främja användningen av dagsljus i byggnader 

samtidigt som den hjälper profesionella användare genom att förutsäga och 

dokumentera dagsljus nivåer och utseende av ett utrymme före förverkligandet 

av byggnadens utformning. Modelleringsverktyg möjliggör en snabb 

generering av 3D-modeller, där tak, fasad och fönster är fritt införda. 

 

3.1.2 Bakgrund om intervjuerna 

För att fördjupa oss och få mer insikt i Miljöbyggnad och de lösningar som 

används och kan användas för att nå ett högre betyg har två intervjuer utförts. 

Den ena var med Tryggvi Nielsen på Bjerking och den andra med David 

Lindgren på Ramböll. Utifrån informationen som erhållits i dessa intervjuer har 

indikatorerna analyserats för att bestämma i vilket skede och hur mycket de 

påverkar utformningen av byggnaden. De har även påverkat utformningen av 

de planer som använts för att utföra dagsljussimuleringar och 

energiberäkningsjämförelser i våra egna undersökningar, t.ex har ett givet 

förslag på kontorsutformning används. 

                                                 
3
 VIP-Energy(2013). VIP-Energy, http://www.vipenergy.net/ (2013-04-28) 

4 VELUX(2013). Daylight Visualizer , http://www.velux.com (2013-04-28) 

http://www.vipenergy.net/
http://www.velux.com/
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David Lindgren arbetar som miljöledare på Ramböll. Han har som uppdrag att 

stötta kollegor inom miljö- och energifrågor. David är utbildad inom en del av 

de miljöcertifieringssystem som används i Sverige och har viss kunskap inom 

Miljöbyggnad.  

Ramböll är ett dansk företag som grundades efter världskrigen. De två 

ingenjörerna som grundade företaget hade som grundidé att med använda ny 

teknik för att återbygga och förbättra vårt samhälle.  Med åren växte Ramböll i 

Danmark och för cirka 10 år sedan köpte de upp Scandia Konsult och fick på så 

sätt in foten i Sverige. Totalt över världen har Ramböll ungefär 10 000 anställda 

spridda på 190 kontor. 30 stycken av dessa kontor är belägna i Sverige.  

På Bjerking intervjuades Tryggvi Nielsen som är civilingenjör och 

uppdragsansvarig inom VVS. Tryggvi är certifierad i Miljöbyggnad och är 

delaktig i Miljöklassningen av kvarteret Svalan. 

Bjerking är ett konsultföretag med ca 250 anställda. De har kompetents inom 

hus-, installations- och anläggningssektorn. Bjerking har totalt tre kontor vilka 

är belägna i Uppsala, Stockholm och Enköping. Företaget grundades år 1943 av 

Sven-Erik Bjerking. År 1957 blev firman personalägt vilket det fortfarande är till 

denna dag. 

 

3.1.3 Modellerna 

Modellerna har som tidigare nämnts modellerats i Revit2013 för att sedan 

kunna analyseras och jämföras. De jämförs och analyseras för att sedan få ut 

bästa resultat med avseende på de relevanta indikatorerna. För att underlätta 

undersökningen har en våning plockats ut och modellerats till en egen 

byggnad. Från den ursprungliga byggnaden har våning 5 valts. Ett tak och golv 

har lagts på med ett standardinnehåll från VIP-Energy. Val av driftinställningar 

för VVS och installation har också gjort bland de standardvärden som finns 

inlagda i VIP-Energy. Dessa värden kommer från Sveby och är anpassade för 

en kontorsbyggnad. I simuleringen kommer byggnaden som undersöks vara i 

drift 7-17 på vardagarna under ett års tid. Detta kan göras då endast skillnaden 

i transmissionsförlusterna kommer att studeras. Ingen hänsyn har tagits till 

byggnader kring huset som undersöks. Dessa kommer förmodligen inte ha stor 

effekt på våning 5 i vilket fall då den är belagd så högt upp. 
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Modellerna har samma form på ytterväggar, tak och golv. De stora 

förändringarna som har gjorts och skiljer modellerna åt är fönsterglasandelen, 

innerväggarna och inredningen. Syftet med att fokus har legat på dessa detaljer 

i utformningen beror på att de är mest relevanta för indikatorerna som valts att 

undersökas. Målet är att se hur mycket fönsterandelen kan minskas innan 

betyget i dagsljus dras ner till en lägre nivå. Rimligen bör solvärmelasten och 

energiförbrukningen minska då det finns en mindre fönsteryta där solenergi 

kan ta sig in och kall/varmstrålning uppkommer. För att kunna göra den 

minskning som krävs måste andra lösningar på utformningen som sagt göras 

då fönster inte kan plockas bort i enskilda kontor, eftersom rum utan fönster 

inte kan accepteras. 

Modellerna har fått namnen Modell 1, Modell 2 och Modell 3 för att underlätta 

skiljandet på dem. I Figur 3.1, Figur 3.2 och Figur 3.3 kan samtliga 

planlösningar ses. 

Originalmodellen, Modell 1, utgörs av enrums kontor medan Modell 2 består 

av en sammanslagning av många enrumskontor och gjort dem till 

dubbelkontor. I Modell 3 har somliga innerväggar tagits bort för att sedan göra 

om planlösningen till ett kontorslandskap med mindre fönsteryta. I samma 

modell, Modell 3, har rum utformats kring kontorsplatserna för att en 

beräkning av solvärmelasten ska kunna utföras.  

Glasandelen i Modell 2 och 3 är betydligt mindre än i Modell 1. Fördelning av 

fönsterareor på varje fasad demonstreras i Tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1 Fördelning av fönsterareor  

 Norr Väster Öster Söder 

Modell 1 101 m2 64 m2 86 m2 64 m2 

Modell 2 63 m2 47 m2 57 m2 43 m2 

Modell 3 63  m2 53 m2 47 m2 44 m2 
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Figur 3.1 Utgångsmodellen, Modell 1, som erhållits från White Arkitekter. 
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Figur 3.1 Planlösning som består av dubbelkontor, Modell 2. 

 

Figur 2.3 Planlösning som består av kontorslandskap, Modell 3.
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4 PROJEKTBESKRIVNING 
Material i form av arkitektritningar, konstruktionsritningar och bilagor har 

erhållits från arkitektbyrån White Arkitekter för att kunna basera arbetet på en 

kontorsbyggnad. Materialen är från/på om – och tillbyggnation, Kvarteret 

Svalan, i centrala Uppsala.  

 

Figur 3.1  En visualisering av kvarteret Svalan i Uppsala.5 
 

4.1 Kvarteret Svalan 

Kvarteret Svalan6 drogs igång i slutet av 2010 av Aspholmen som investerat 190 

miljoner i en om- och tillbyggnad av kvarteret. Kvarteret beräknas stå klart 

fram till tredje kvartalet 2014. I Figur 4.1 visas renderingen av 

kontorsbyggnaden i kvarteret Svalan. 

                                                 
5 http://www.fastighetssverige.se/upload/2417_full.jpg 
6 Fastighetssverige(2012). Aspholmen,  http://www.fastighetssverige.se (2013-05-03) 

http://www.fastighetssverige.se/
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Byggnaden som undersöks i Kvarteret Svalan byggs på så sätt att den kommer 

certifieras med Miljöbyggnad på näst högsta nivå, Silver. 

 

4.2 Avgränsningar 

Examensarbetsperioden pågår i 10 veckor. Vår fokus har legat på att ta reda på 

hur just miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad berör utformningen i detta 

projekt. En anledning till varför vi valt att granska Miljöbyggnad i detta arbete 

är att det först och främst är ett svenskt system och används mest för att 

certifiera byggnader i Sverige. Det är även ett pålitligt system som kräver en 

hög nivå på indikatorerna för att uppnå ett bra betyg.  

Miljöbyggnad innefattar många olika indikatorer och vi har valt att inte 

analysera de som inte är relevanta för utformningen. Vi väljer att lägga all 

koncentration på att finna alternativa lösningar för att förminska de olika 

indikatorernas utformningspåverkan samtidigt som samma resultat uppnås. 

För att rapporten inte ska bli för omfattande har vi valt att bara göra 

undersökningar på plan 5 av 6 i kontorsbyggnaden.  För att förenkla arbetet 

ännu mer har det antagits att undre bjälklaget är en platta på mark och att övre 

bjälklaget är taket. Detta då vi endast kommer att göra jämförelser mellan de 

olika modeller vi tagit fram och på så vis kan det anses att liknande åtgärder 

går att använda globalt över resten av byggnaden. 
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5 TEORI 

5.1 Historia 

Miljöfrågor har funnit större intresse hos allmänheten de senaste 20 åren. Innan 

dess talades det inte mycket om dessa problem på varken politisk nivå eller hos 

gemene man. I början av Europiska Unionens uppbyggnad lades det ingen 

större kraft vid miljöfrågor. Frågor som berör miljön börjades ta mer hänsyn till 

under början av 1970-talet. År 1972 inleddes ett toppmöte i Paris där 

regeringschefer kom överens om att lägga mer fokus på miljön under namnet 

ekonomiskt tillväxt och förbättrad livskvalitet.7 Därefter fastlades ett första 

handlingsprogram i Europa mellan åren 1973 och 1976. Handlingsprogrammet 

öppnade upp för andra flerårsprogram av samma typ och resultatet av detta 

blev skydd av naturresurser som luft och vatten, naturvård, avfallshantering 

och bullerbekämpning.(Sammanfattning av EU-lagstiftningen)7
 

Under 1990-talet började verktyg tas fram för att kunna utföra certifieringar. Ett 

försök gjordes för att ta fram en standard för certifieringar men misslyckades i 

slutändan. Istället har olika aktörer utvecklat egna modeller. Idag finns det 

omkring ett hundratal olika metoder världen över. 

I början av 2000-talet presenterades det så kallade 20-20-20-paketet i 

Europaparlamentet. Syftet med programmet är att:  

- Minst 20 procent av energin ska vara förnybar år 2020  

- Växthusgaser ska minska med 20 procent till 2020  

- Energieffektiviteten ska öka med 20 procent 

Europaparlamentsledamöterna såg positivt på förslaget och det ledde till att 

EU-direktivet 2010/31/EU - Nära noll-energibyggnader antogs år 2010. EU-

direktivet går ut på att alla byggnader ska vara så kallade nära 

nollenergibyggnader år 2020 vilket innebär att en strävan ska finnas efter att 

                                                 
7EU-lagstiftningen(2013). Miljö,  http://europa.eu (2013-05-09) 

http://europa.eu/
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använda lösningar som minskar energibehovet så mycket som möjligt. 

(Europaparlamentet)8
 

Tack vare 20-20-20-paketet så har miljöcertifiering fått en kick på vägen då en 

miljöcertifiering ser till att energieffektivisera byggnader. Från och med året 

2009 började ett seriöst arbete med att certifiera byggnader. Certifierade 

byggnader i Sverige har ökat markant de senaste 4 åren.  

 

5.2 Miljöcertifieringssystem i Sverige 

Miljöcertifieringssystem blir allt vanligare i Sverige som Figur 2.1 visar. 

Orsaken till varför certifiering används varierar beroende på verksamheten. 

Några vanliga anledningar är att förbättra miljön, minska energianvändningen 

och påvisa ett effektivt och planmässigt arbete.  

År 2009 grundades intresseföreningen Sweden Green Building Couincil (SGBC) 

av tretton svenska företag. Föreningen har som mål att miljöcertifiera så många 

byggnader som möjligt. SGBC anser att det är fyra system som är bäst 

anpassade till svenska byggnader. Dessa är LEED, Breeam, Green Building 

samt Miljöbyggnad. Tabell 5.1 visar fokuspunkter inom de tre största systemen, 

LEED, Breeam och Miljöbyggnad, i Sverige. För att få mer inblick och förståelse 

för de olika systemen följer en kort redogörelse nedan.  

                                                 
8Europaparlamentet(2008). Miljö, http://www.europarl.europa.eu (2013-05-09) 

http://www.europarl.europa.eu/
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Tabell 5.1 Jämförelse och innehåll av indikatorer9

 

5.2.1 LEED 

LEED är ett av de stora internationella miljöcertifieringssystemen och står för 

Leadership in Energy and Environmental Design. Systemet som är utvecklat i 

USA bygger på Breeam, men det är anpassat för de förhållanden som råder i 

USA. Klassningsmetoden behandlas av U. S Green Building Council och den 

första versionen togs fram 1999. Detta system kan användas för att klassa alla 

olika typer av byggnader, både in-och utvändigt. Dessutom finns en metod för 

att klassa hela grannskap. 

 

Vidare bedöms projektet enligt sex stycken huvudkategorier, vilka är: 

- Hållbar tomtmiljö och näromgivning 

- Vattenförbrukning 

- Energieffektivitet 

- Valet och användning av material 

                                                 
9Helenius(2013). Miljöbyggnad, http://www.helenius.se/wp-
content/uploads/certifieringssystem.jpg (2013-05-14) 

http://www.helenius.se/wp-content/uploads/certifieringssystem.jpg
http://www.helenius.se/wp-content/uploads/certifieringssystem.jpg
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- Inomhusmiljöns kvalitet 

- Innovationer inom planering 

Inom dessa kategorier finns ett antal kriterier som vardera belönar projektet med 

en poäng. Den maximala summan ligger på hundra poäng. Likt Miljöbyggnad kan 

fyra olika betyg uppnås, vilka i detta fall är certified, silver, gold och platinum. 

 

Fördelar 

Eftersom LEED har vuxit till ett av de största systemen internationellt så är det 

en rättvist och enhetlig metod att klassa ett projekt efter. Det kan anses som 

rättvist då de flesta använder samma typ av system och på så sätt ges samma 

förutsättningar. Jämförelser med andra klassade projekt världen över blir 

lättare då alla följer samma kriterier. Systemet har även existerat tillräckligt 

länge för att brukarna ska ha hunnit få nog med erfarenhet för att använda 

systemet på ett sådant optimalt sätt som möjligt. Bonuspoäng för innovativa 

lösningar inom de existerande kategorierna går också at utvinna. Som tidigare 

nämnt kan flera olika typer av projekt klassas, där även hela grannskap kan 

certifieras. En till fördel är att systemet även fungerar i bruknings- och 

förvaltningsstadiet. 

 

Nackdelar 

Även om ett internationellt system har sina fördelar så finns det även negativa 

delar med denna aspekt. Denna metod må ge ett enhetligt system världen över 

men samtidigt förbises inviduella länders regelverk och värderingar Till 

exempel används  amerikanska mått och viktsystem istället för det 

internationella SI-systemet. En del beräkningar är även invecklade och är 

baserade på data som inte finns framtagna i Sverige. 

 

5.2.2 BREEAM 

Förkortningen står för BRE Environmental Assessment Method. BREEAM10 är 

ett av de första miljöcertifieringssystemen och det utvecklades i början av 1990-

talet då det uppkom en förfrågan på en metod för att klassa byggnader. Idag 

                                                 
10 BREEAM(2010). About BREEAM, http://www.breeam.org (2013-05-13) 

http://www.breeam.org/
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finns det över 250 000 byggnader världen över som är klassade med detta 

system. Detta system har stora likheter i bedömningsindikatorer som LEED då 

BREEAM är föregångaren till denna klassningsmetod. Men till skillnad från 

LEED så tillämpas BREEAM enligt var enskilt lands lagstiftning. Det skiljer sig 

även ytterligare i tillämpning då det anses vara svårare att nå högre betyg i 

BREEAM. Detta system har betygen pass, good, very good, excellent och 

outstanding. Poängnivån för pass är 30 % och om byggnaden inte når upp till det 

krav så utdelas ingen certifiering. 

 

5.2.3 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad, tidigare känd som Miljöklassad Byggnad, är ett svenskt system 

som är framtaget av Bygga-Bo-Dialogens 27 företag med hjälp av forskare. Vid 

årsskiftet 2009/2010 övergick Miljöbyggnad från att vara statligt styrt till att 

vara en intresseförening.  

Systemet som nu hanteras av Sweden Green Building Council är skapat för 

svenska byggnader och förhållanden. Det går att använda systemet för ny- och 

ombyggnation av byggnader oavsett storlek. 11
 

Målen med miljöklassningssystemet är att premiera:12
 

- Sund inomhusmiljö 

- Minskad energianvändning 

- Bra materialval och minskad användning av farliga kemiska ämnen 

Miljöbyggnad fokuserar på faktorer som berör själva byggnaden och utelämnar 

faktorer som påverkas av användningen av byggnaden som vattenanvändning, 

tidigare markanvändning och transportmöjligheter till och från byggnaden. 

 

                                                 
11 Helenius(2013). Miljöbyggnad, http://www.helenius.se  (2013-05-14) 

12Tunabyggen(2010). Miljöbyggnad,  http://www.tunabyggen.se (2013-05-14) 

 

http://www.helenius.se/?p=1259
http://www.tunabyggen.se/
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Fördelar 

Att systemet är gjort av svenskar för att vara anpassad för svenska byggnaden 
är ett stort plus. Systemet är bra på flera olika som t.ex. att indikatorerna sätter 
ribban högt för låg miljöpåverkan. Miljöbyggnad har blivit en kvalitetsstämpel 
för en bättre miljö de senaste åren. Slutligen tar Miljöbyggnad även hänsyn till 
verifieraring av byggnaden praktiskt som till exempel mätning av radonhalt.  
 

Nackdelar 

Det negativa med Miljöbyggnad är att systemet inte tar hänsyn till material- och 
energianvändning under produktionsskedet. 13 
 
 

5.2.4 Indikatorerna i Miljöbyggnad 

För att få en bättre förståelse av hur indikator i Miljöbyggnad som är relevanta 

för  projektet är uppbyggda sammanfattas dessa indikatorer i det här kapitlet. 

Alla indikatorer är tagna från manualen14 ”Bedömningskriterier, 

nyproducerade byggnader version 2.1” från SGBC.  

 

Energianvändning 

Denna indikator bedöms enligt en samling kriterier som utgår från BBRs krav 

på energianvändning. Den totala årliga energianvändningen beräknas per 

ytenhet på den uppvärmda golvarean med enheten kWh/m2,Atemp, se tabell 5.2. 

Dessa krav skiljer sig beroende på vilken typ av byggnad klassningen handlar 

om och var i landet den befinner sig. Hänsyn tas även till om byggnaden är 

eluppvärmd eller inte. Bedömningskriterierna för energianvändning redovisas i 

tabell 5.2. För att uppnå brons krävs det att grundkraven i BBR är uppfyllda. 

Det kan tyckas vara ett lågt krav som de flesta bör klara av, men då det kan 

finnas äldre hus som inte uppfyller dessa krav så är det ändå inte säkert att alla 

uppfyller detta. 

I beräkningarna inkluderas följande energiförbrukningar 

- uppvärmning 

                                                 
13 Johansson, K. och Hedin, A. (2011). Examensarbete: Guld, silver eller brons? Miljöbyggnad i 

praktisk tillämpning (2013-05-13)  

14 SGBC(2011). Dokument och manualer, Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, 
http://www.sgbc.se (2013-04-15) 

http://www.sgbc.se/component/docman/doc_download/106-bedomningskriterier-nyproducerade-byggnader?Itemid=157
http://www.sgbc.se/
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- varmvattenanvändning 

- komfortkyla 

- fastighetsenergi 

Mätningen av energianvändingen i byggnaden ska ske under en 

tolvmånadersperiod vars intervall ska befinna sig inom de två första åren efter 

att byggnaden sätts i bruk. 

 

Tabell 5.2 Bedömningskriterier för energianvändning 

 

 

 

Värmeeffektbehov 

I denna indikator bedöms byggnadens behov av tillförd effekt vid 

uppvärmning. Målet är att byggnaden konstruerats tillräckligt tät, välisolerad 

och med en så bra ventilationslösning så att värmeeffektbehovet reduceras så 

mycket som möjligt. Detta kriterium mäts i W/m2,Atemp, se tabell 5.3., vid 

dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT). 

När effektbehovet beräknas tas hänsyn till följande faktorer. 

- Transmission 

- Luftläckage 

- Ventilation 
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Tabell 5.3 Bedömningskriterier för värmeeffektbehov 

 

 

Byggnaden verifieras genom att en kontroll utförs där 

beräkningsförutsättningarna stämmer med de i den slutgiltiga byggnaden. 

 

Solvärmelast 

Målet med denna indikator är att så långt som möjligt reducera värmelasten 

från fönster under de varma årstiderna och på så sätt minska 

nedkylningsbehovet av byggnaden. Beräkning av kriteriet i denna indikator 

kan göras med hjälp datorsimulering eller en förenklad metod. 

För att beräkna med den förenklade metoden beräknas bedömningskriteriet i 

denna indikator med hjälp av två olika formler beroende på om rummet har 

fönster mot ett eller två väderstreck. 

Den första ser ut på följande sätt: 

              
     

    
 [
 

  
]   (5.1) 

och den andra: 

              
                 

    
           

                 

    
 [
 

  
] (5.2) 

  

gsyst – fönstret och solskyddets sammanlagda g-värde, alltså hur stor del av 

ljuset som transmitteras och solenergi som absorberas och återemitteras inåt. 

Aglas – den totala fönsterytan i rummet 

Arum – den totala golvytan i rummet 
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Faktorerna 800 W/m2 är värdet för maximal solinstrålning mot en vertikal yta. 

Bedömning av indikatorn utförs genom att ett urval av de rum med allra sämst 

förutsättningar sker. Beräkningar utförs tills minst 20 % av våningsplanets eller 

småhusets totala golvyta är kontrollerat.  I tabell 5.4 presenteras de kvantitativa 

kraven för respektive nivå. 

 

 

Tabell 5.4 Bedömningskriterier för solvärmelast 

 

Verifiering av denna indikator utförs genom att kontrollera att 

förutsättningarna för beräkningarna matchar de i det färdiga resultatet. 

 

Ventilationsstandard 

Syftet med denna indikator är att uppmuntra till att konstruera byggnader med 

ett väl fungerande ventilationssystem. Målet är att ha en god luftkvalitet och ett 

så energieffektivt system som möjligt. Bedömningskriterierna presenteras i 

tabell 5.5, och även denna indikator kräver utöver tekniska kriterier en 

enkätundersökning för att kunna nå guldnivå. 
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Tabell 5.5 Bedömningskriterier för ventilationsstandard

 

 

Kvävedioxid 

Syftet med denna indikator är belöna byggnader som tar in så lite kvävedioxid 

som möjligt i byggnaden. Kvävdedioxidhalten mäts i μg/m3, i tabell 5.6 

presenteras bedömningskriterierna för indikatorn. För att nå högt betyg i denna 

indikator krävs det en bra lösning på ventilationssystemet. Helst ska luften tas 

in från någon position på byggnaden där kvävedioxidhalten är låg. För att 

förbereda för denna indikator granskas uppgifter om hur många fordon som 

passerar på gatorna utanför byggnaden. Dessutom kan den befintliga halten 

mätas. Utifrån detta kan en lösning tas fram. För att sedan verifiera att 

kriterierna är uppnådda utförs en mätning i den färdiga byggnaden. Ifall 
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byggnaden befinner sig över 250 m från en väl trafikerad väg ges dock betyget 

guld automatiskt. 

 

Tabell 5.6 Bedömningskriterier för kvävedioxid 

 

 

Termiskt klimat vinter 

Denna indikator bedömer byggnadens inomhusklimat under vintersäsongen. 

Indikatorn bedöms i PPD (Predicted Percentage Dissatisfied), se tabell 5.7 för 

bedömningskriterierna. Denna faktor tas fram med hjälp av en datorsimulering. 

Simuleringen tar hänsyn till lufttemperatur, operativ temperatur, relativ 

fuktighet, lufthastighet, klädsel och fysisk aktivitet.  

För bedömning av småhus används en annan metod. Där nyttjas en formel som 

med hjälp av fönstrets U-värde och andelen fönsteryta genom golvyta ger en så 

kallad transmissionfaktor.  
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Tabell 5.7 Bedömningskriterier för termiskt klimat vinter

 

För guld krävs förutom över 90 % nöjda brukare av byggnaden i simulering en 

enkätundersökning som påvisar att 80 % är nöjda praktiskt också. 

 

Termiskt klimat sommar 

Bedömning i denna indikator går till på samma sätt som i termiskt klimat vinter 

förutom att hänsyn istället tas till klimatet under sommaren, kraven för 

redovisas i tabell 5.8. Dessutom används ett annat beräkningssätt för 

bedömning av småhus. Där används en formel som med hjälp av fönstrets g-

värde och andelen fönsteryta genom golvyta ger en så kallad solvärmefaktor. 

Denna används alltså för att bedöma denna indikator för småhus. 
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Tabell 5.8 Bedömningskriterier för termiskt klimat sommar 

 

 

Dagsljus 

Syftet med denna indikator är att belöna byggnader som utformats för att 

lokalerna ska få god tillgång till dagsljus. 
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Tabell 5.9 Bedömningskriterier för dagsljus

 

För att bedöma denna indikator används en datorsimulering för dagsljus av 

byggnadsmodellen, se tabell 5.9 för bedömningskriterierna.  Ur denna 

simulering fås en dagsljusfaktor. Denna faktor är kvoten av belysningsstyrkan 

inomhus genom belysningsstyrkan utomhus en mulen dag. Belysningsstyrkan 

mäts i enheten lux. Simuleringen tar hänsyn till glasarea, mätpunkt, golvarea, 

horisontalavskärmning, fönstrets ljustransmission och rumsytors 

reflexionsförmåga. Nackdelar är att husets plats och orientering inte får någon 

betydelse. 

I denna indikator krävs även en enkätundersökning för att kunna uppnå 

guldnivån. 

För bostäder finns även en förenklad metod möjlig att använda. Denna variant 

av bedömning görs med hjälp av en formel som tar ut kvoten mellan andel 

fönsteryta och andel golvyta. Denna procentsats vägs sedan mot de kriterier 

som finns. Guld kan dock inte nås i betyg med denna metod
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6 RESULTAT FRÅN INTERVJUER 
I Bilaga 1 redovisar frågeunderlag för intervjuerna som utförs. Utifrån detta har 

det tagits fram information som sedan använts för att genomföra en analys på i 

vilket skede de olika indikatorerna spelar in och hur de skulle kunna påverka 

utformningen på samtliga byggnader i projektet.  

 

6.1 Energi  

Området energi är en av indikatorerna som påverkar utformningen väldigt 
tidigt i projektet. I många delar av utformingsprocessen kan åtgärder som 
resulterar i en energieffektivare byggnad genomföras. Enligt David Lindgren, 
miljöledare på Ramböll Sverige AB, kan man inom energianvändning 
koncentrera sig på olika typer av effektivisering som till exempel förbättringar 
av klimatskalet eller installationen.  Oftast krävs det en form av balans mellan 
investeringarna i dessa istället för att maximera isoleringen i klimatskalet. För 
att främja arkitekturen måste mindre optimala lösningar som kommer kräva 
större energiförbrukning i många fall accepteras, som till exempel större 
fönsterytor. För att kompensera för detta krävs det att det byggs tätt. Dessutom 
måste man hitta någon finurlig lösning från installationssidan, det krävs bra 
återvinning och man vill cirkulera värme så mycket som möjligt.  

 
”För att kunna uppnå ett optimalt resultat och nå det mål på betyg som satts för 

projektet bör en person med expertis inom energieffektivisering sättas in i ett så 

tidigt skede av projekteringen som möjligt”, anser Tryggvi Nielsen, 

civilingenjör på Bjerking AB. På detta sätt förebyggs problem som normalt 

uppkommer när energifrågan inte uppmärksammas i ett tidigt skede. 

I de flesta projekt finns en VVS-konsult som är kunnig inom energiberäkningar 
iblandad. I teorin skulle denna person kunna se över de övriga 
huvudkonsulternas beräkningar för att sedan bedöma hur projektet på bästa 
sätt ska genomföras. Ibland kan detta fungera och de olika ansvariga kan fixa 
att samordna mellan varandra. Ofta så sköter dock de iblandade sitt eget och i 
slutändan uppnås ett fungerande men inte optimalt resultat. ”Ifall man har 
högre mål för energieffektivt byggande i ett projekt som antingen är för stort 
eller att samordningen inte fungerar av andra anledningar kan en 
energisamordnare tas in”, säger Tryggvi Nielsen. En energisamordnare har som 
uppgift att diskutera och kompromissa mellan de olika konsulterna för att få 
fram en så bra lösning som möjligt. Mycket hänger på att samtliga inblandade 
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parter i projektet är redo att offra delar av sina egna prioriteringar för att i 
slutändan få ett bättre resultat totalt sett. 
 

6.2 Energislag 

Oftast har fjärrvärme använts som standardlösning då installation är lätt 

genomförd och billig. Förutom det brukar någon form av markvärme finnas 

som alternativ när det handlar om tätorter. I Uppsala anser Miljökontoret att 

markvärme är en säkerhetsrisk, detta på grund av att salt- och sötvattnet i 

marken riskerar att blandas och på så sätt förstöra dricksvattnet. Denna risk har 

dock ansetts vara väldigt låg och det har ännu inte satts några förbud för denna 

typ av energikälla. ”Vattenfalls fjärrvärmebränsle i Uppsala innehåller en stor 

del torv och avfall. På grund av detta klassas således detta energislag lägre 

enligt Miljöbyggnad. För att nå ett högre betyg krävs det att man kombinerar 

detta med en annan energikälla som till exempel grön el”, säger David 

Lindgren. Han säger även att ”solceller inte har varit kostnadseffektiva nog för 

att vara ett rimligt alternativ, men desto mer kvalitén på dem ökar desto större 

möjligheter finns det för dessa solceller”.  

Ett problem är att hyresgäster själva kan välja om de vill ha grön el eller inte. 
David Lindgren menar att det oftast anses som fel av hyresvärden att ställa 
krav på sina kunder angående denna fråga, då det kan försvåra uthyrningen av 
lokalerna. På grund av detta kan betyget i Miljöbyggnad bli lidande.   
 
Det är därför bäst att kombinera fjärrvärme och grön el för samtliga modeller. 
Att installera solceller med bra kvalité är inte heller dumt. Det enda problemet 
som kan uppstå och sänka betyget är vad hyresgästerna själva väljer för el. 
 

 

6.3 Kvävedioxid  

Då majoriteten av kvävedioxiden kommer från gatan är det viktigt att tilluften 
inte tas in från marknivå. Mekanisk ventilation är dock att föredra då luften tas 
in från en bestämd position istället för öppningar i byggnaden som till exempel 
huvudentrén på gatan. ”Med hjälp av en mekanisk ventilation kan man istället 
ta in luften högt uppifrån eller mot en innegård där koldioxid halten rimligen 
bör vara lägre, säger Tryggvi Nielsen. Han hävdar även att ”användning av 
öppningsbara fönster innebär att folk som sitter på en av bottenvåningarna 
riskerar att öka intaget av kvävedioxid”. 
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För att inte ta in luft från gatan är det bäst att änvända mekanisk ventilation 
som tar luft högt upp från bakgården. Det är även viktigt att minska 
användningen av öppningsbara fönster som ligger mot vägen och bara använda 
dem vid nödfall. 
 

6.4 Dagsljus  

De fönsterytor och placeringen av dessa är oftast faktorer som definieras tidigt i 

projektet av arkitekten och som spelar stor roll för en del av indikatorer i 

Miljöbyggnad. ”Beroende på storleken på fönster och vilken typ som används 

ges en förutsättning för hur mycket man måste anpassa klimatskalets totala U-

värde och installationsberäkningarna”, anser David Lindgren. Oftast definieras 

även utformningen på insidan av lokalerna i ett väldigt tidigt skede. Hur stor 

del av kontoret kommer att bestå av kontorslandskap och var kommer 

kontorscellerna placeras. Beroende på hur detta ser ut fås en förutsättning för 

dagsljusindikatorn.  

Under utformningsarbetet finns det alltid ett tänk i hur dagsljusinsläppet 

kommer att se ut i lokalerna eftersom att det i Sverige anses som viktigt att 

mycket ljus som möjligt fås in till arbetsplatserna. Dock måste hänsyn tas till att 

det inte blir för ljust. ”Det är därför viktigt att det finns någon form av 

solavskärmning för att varje individ ska kunna anpassa ljusinsläppet efter sitt 

eget behov”, säger Tryggvi Nielsen. 

För att kunna effektivisera dagsljuset i lokalerna kan i teorin en bedömning 

utföras på hur mycket färgvalet på tapeterna spelar in i denna faktor. Men det 

är ingenting som görs i praktiken då det förmodligen kräver mer samordning 

jämfört med vad man faktiskt tjänar i energiväg. Dessutom vet man inte heller 

vad hyresgästerna har för önskemål på tapetval i framtiden. 

 

6.4.1 PPD-värde 

Termiskt klimat bedöms med hjälp av ett PPD-värde. PPD står för ”predicted 

percent dissatisfied”, alltså en beräknad del missnöjda brukare av lokalen. 

Detta värde tas fram genom en datorsimulering där hänsyn tas till en rad 

kriterier som spelar in i komforten. Dessa innefattar rumstemperatur, 

luftfuktighet, operativ temperatur, luftdrag, klädsel på folk som vistas i lokalen 

och hur mycket folk rör på sig. 
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6.4.2 Hur uppnås ett bra PPD-värde? 

För att få ett bra PPD-värde krävs det att folk upplever miljön som komfortabel. 

De två främsta faktorerna som påverkar detta är kallras från fönster och 

kallstrålning från dåligt isolerade väggar. ”För att uppnå ett bra PPD kan man 

isolera väggarna väl, minska fönsterytan och se till att det är tätt överallt”, säger 

Tryggvi Nielsen. Detta kan vara dyrare investeringsmässigt men man får även 

möjlighet att placera kontorsplatserna närmare fönster och på så sätt finns det 

mer utrymme att använda i lokalerna. ”En annan lösning är att ha en lite 

halvdan lösning på klimatskalet, men istället satsa mycket på metoder för att 

förhindra kallras med hjälp av till exempel element under alla fönster”, hävdar 

David Lindgren. Det finns även möjligheter för att göra ventilationen så effektiv 

som möjligt. Främst gäller det att se till att det inte uppstår för högt luftdrag. 

Dessutom måste luftdon placeras på platser där folk inte direkt märker av 

draget från dem. Om ett av dessa sitter alldeles ovanför en person som vistas i 

ett kontor och släpper kalluft över denne så kommer PPD-värdet att minska för 

detta rum. Därför är det viktigt att man tänker efter ordentligt med lösningar på 

ventilationen och väljer den mest optimala.  Mycket handlar också om hur folk 

antas vilja sitta i rummet. ”Även om det finns rekommendationer för ett visst 

avstånd från ett fönster till arbetsplats på grund av att man inte har löst något 

av de komfortrelaterade problemen på ett bra sätt så kan personen som vistas i 

kontoret välja att sitta intill fönstret ändå”, säger David Lindgren. Trots att 

denna person inte följt rekommendationerna kommer denne såklart att klaga på 

minskad komfort.  

I kontorsmiljö måste installationen anpassas för att folk inte rör sig särskilt 

mycket. Det anses också att folk ska ha möjlighet att gå runt lättklädd inomhus 

trots att det är vinter. Detta tar mycket på energibehovet för uppvärmning. 

Vilket hade kunnat förbättras om samtliga brukare av byggnaden var beredda 

att t.ex ta på sig en kofta för att hålla värmen istället. För hyresvärden finns det 

en möjlighet att sätta en del press på kunder som hyr lokaler i byggnaden. Men 

återigen kan det minska chansen att få lokalerna uthyrda då det möjligen 

krockar med kundens intressen. 
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6.5 Termisk klimat vinter 

Att balansera indikatorerna för termiskt klimat och dagsljusinsläpp kräver en 

del kunskap inom området. ”Desto mer ljus man släpper in, desto mer 

kyla/värme släpps in på vinter/sommaren”, hävdar David Lindgren. På grund 

av detta uppstår strålning från fönsterytor som upplevs som obehagliga för 

komforten. Det är därför viktigt att kontorsbänkarna placeras på rätt avstånd 

från fönstren för att minska risken av dålig komfort. Detta har medfört att alla 

kontorsbänkar i samtliga modeller placerats en bra bit ifrån väggar och fönster. 

 

6.6 Solvärmelasten och smarta lösningar 

Oftast undersöks hur många kontorsplatser som möjligt som får plats. 

Framförallt strävas det efter att placera så många som möjligt intill ytorna där 

det finns fönster. Därefter bör det studeras hur en sådan enkel lösning som 

möjligt kan uppnås för att klara av kraven för dagsljusinsläpp. Men ibland 

prioriteras antalet kontorsplatser för att lokalerna ska vara lättare att hyra ut. I 

dessa fall krävs det att ett smart utanliggande solskydd tas fram och även att 

den VVS-ansvarige tar fram en bra lösning för att kompensera för 

solvärmelasten.  

Ifall det redan från början tas hänsyn till klassningen med Miljöbyggnad så kan 

smartare lösningar tas fram med färre cellkontor på solsidan för att klara 

kriterierna lättare. Ibland kan dock faktorer som placering av fläktrum och 

liknande förhindra den allra mest optimala lösningen. Men när stora fönster ska 

användas blir det svårt att göra enmanskontor längs söderväggen och uppnå de 

krav som ställs. Ofta är stora fönster väldigt bra för att kunna hyra ut lokalerna, 

men när förvaltningsstadiet kommer så blir det problem med hänsyn till 

solvärmelast och termiskt klimat. ”Nackdelar med utåtsittande solskydd är att 

det ofta är svårt att få det att se bra ut”, säger David Lindgren. ”Dessutom kan 

de innebära en säkerhetsrisk då snö och is fastnar på dem och riskerar att falla 

ner på trottoaren och skada folk”, fortsätter han. Justerbara solskydd har som 

nackdel att de kräver underhåll. Sen är dessa system anpassade efter 

byggnadens behov, då alla personer har enskilda behov behövs även ett till 

manuellt system som kan reglerera ljusinsläpp för varje individ. ”Den 

solvärmelast som reduceras med till exempel persienner faller bort i 

energiberäkningarna då man inte säkert kan veta hur folk gör. Kan man klara 

sig utan yttre solskydd är det rekommenderat att skippa den delen”, säger 
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David Lindgren. Ofta finns det bestämda regler för om utstickande solskydd 

ens får användas i stadsmiljö.  

Nya typer av fönster med tonade rutor som anpassar ljusinsläppet efter behov 

är ännu mycket ovanliga i praktiken. Detta beror främst på denna typ av 

produkt inte hunnit nå marknaden ännu. ”Men när de väl är färdiga och får ett 

rimligt pris kan de vara lösningen på många av problemen som finns idag i 

processen för att balansera dessa indikatorer”, menar Tryggvi Nielsen. 

 

6.7 Sammanfattning av viktiga delar från intervjuer 

Med hjälp av intervjuerna har det framkommit att de energirelaterade 

indikatorerna och de som påverkas av valen angående fönsterval och placering 

är de som spelar in allra tidigast i projektet med hänsyn till Miljöbyggnad.Det 

är svårt att ändra på faktorer som bestäms så pass tidigt i ett senare skede i 

projektet och som spelar så stor roll när certifiering utförs. En lösning för att 

uppnå ett bra resultat är att tillsätta en energisamordnare i ett så tidigt skede 

som möjligt, På så sätt ges goda förutsättningar för att klara av de 

energirelaterade indikatorerna. Denna person ska se till att alla inblandade i 

projektet gör sitt för att bidra till at de satta målen uppnås, t.ex att 

utformningen av ytterväggarna och installationsförutsättningarna balanseras ur 

energisynpunkt. .Det är också viktigt att arkitekten har vissa grundkunskaper 

om miljöcertifieringssystemet påverkas av hur byggnaden ritas och 

fönsterutformningen utförs. Det gäller att tänka efter hur fönstren placeras och 

det kan ibland vara viktigt att göra en del estetiska uppoffringar för att nå ett 

bra betyg. 

De indikatorer som bedömer inomhusmiljön påverkar även utformningen av 

insidan av kontoren. Det gäller att placera bänkar på rättavstånd från fönster 

för att folk inte ska utsättas för kall/varmstrålning. Placering av luftdon måste 

också utföras korrekt så att de inte blåser kalluft ner på en person. 

Indikatorn som bedömer kvävedioxidhalten gör att utformningen av 

ventilationssystemet påverkas en del. Luftintaget bör placeras högt upp och 

helst mot en innergård om det är möjligt. Det kan också vara negativt med 

öppningsbara fönster ifall det ligger en trafikerad gata intill byggnaden, då 

halten kan öka på bottenplanet på grund av avgaserna från bilarna utanför
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7 RESULTAT FRÅN SIMULERINGAR  
Utifrån de genomförda undersökningarna i simuleringsprogrammen VIP-

Energy och VELUX samt  från handberäkningar i Excel har det tagits ut 

information som analysen sedan baserats på. I det här kapitlet redovisas 

resultaten och analysen som erhållits från dessa undersökningar. 

 

7.1 Jämförelse av samtliga modeller för enegibehovet i VIP-

Energy  

Med hjälp av beräkningarna i VIP-Energy har det uppskattats ungefär hur stor 

del energibehov som minskat i respektive modell jämfört med hur stor 

förbrukning som krävdes ursprungligen för våningen. Det är dock svårt att 

säga hur mycket detta påverkar byggnaden globalt sett då det gjorts en del 

förenklingar i simuleringen för att kunna avgränsa just våning 5. Men det visar 

hur stor del av transmissionsförlusterna som försvinner när fönsterytorna 

dragits ner till den nivån som valts i utformningen av de två nya modellerna.  

I Figur 7.1 redovisas de resultat som erhållits från de utförda simuleringarna. 

Resultatet visar att de nya modellerna båda har minskat med ca 10% med 

avseende på transmissionsförluster. Att båda modellerna har minskat lika 

mycket beror på att fönsterytorna minskats ungefär lika mycket, vilket uppstod 

slumpmässigt under modelleringsprocessen. Att förändringarna är lika i 

solenergiinsläppt beror även det på denna ungefärliga lika minskning av 

fönsterytor. Solenergiinsläppet beräknades över hela året i hela huset och mäts i 

energi per ytenhet golv. Därför är inte all energi en belastning då den under 

vintermånaderna hjälper till med uppvärmningen av våningen.. Dock är det 

endast en liten del av solenergiinsläppet som sker under 

uppvärmningsmånaderna enligt den utförda simuleringen. Energitillskottet är 

som allra mest märkbar mellan veckorna 10-40, vilket betyder ungefär mars-

oktober. Därför blir den största delen av energin en belastning för denna 

byggnad. 
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Figur 7.1 Total transmissionsförlust och solenergiinsläpp för de olika modellerna 

angivet i kWh/m2 

 

7.2 Jämförelse av samtliga modeller för dagsljus i VELUX 

Enligt de utförda dagsljussimuleringarna klarar samtliga lösningar kraven för 

de högre betygen med god marginal. För att uppnå dessa krävs det att rummen 

har en dagsljusfaktor på 1,2 % i halva rumsdjupet. Denna faktor ligger på 2 % i 

änden av rummen både för Modell 1 i figur 7.2, och Modell 2 i figur 7.3, vilka är 

planlösningarna med cellkontor. Det kan då anses att dessa är väl utformade 

för dagsljusinsläpp. Dessa modeller uppfyller dagsljuskravet för guld i 

standarden. Att modell 2, som innehåller kontor som slagits ihop för att få mer 

golvyta per ytenhet fönster, uppnår sådana goda resultat visar att det finns gott 

om utrymme för att minska fönsterarean och ändå uppnå de krav som finns för 

dagsljusbehov. Då resultatet i VIP-Energy visar på en minskning av 

transmissionsförluster på 10% finns det pengar att vinna i uppvärmning på 

vintern  och kylning under sommaren. Dessutom blir det lättare att uppnå ett 

bra PPD-värde då mindre fönsteryta ger mindre kallstrålning i rummen 

eftersom fönster ofta har sämre U-värden än resterande delar av klimatskalet.   

Modell 3, som är utformad med landskapskontor som utformningslösning, 

visas i Figur 7.4. På så sätt frigörs ljuset i lokalen mycket bättre än i de modeller 

som har cellkontor. Enligt de kriterier som finns för dagsljusinsläpp klarar alla 

tre modellerna av de teoretiska kriterierna för att uppnå guld som betyg. Så 

länge en enkätundersökning utförs och den klarar de 80 % godkännanden från 

brukarna så nås maxbetyget.  
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Figur 4.2 Resultat från VELUX på Modell 1 
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Figur 7.3 Resultat från VELUX på Modell 2 
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Figur 7.4 Resultat från VELUX på Modell 3 
 

 

7.3 Jämförelse av samtliga modeller för solvärmelast i 

handberäkningar 

Enligt Miljöbyggnads kriterier når våningen som undersöks även guldnivån på 

solvärmelasten. Genom handberäkningar och vissa antaganden har det 

kommits fram till hur samtliga modeller blir klassade enligt Miljöbyggnad. När 

beräkningarna utförts, antas samma gsyst-värde som angetts i den aktuella 

klassningsansökan som beskriver g-värdet från fönster med solskyddet 

aktiverat. Värdet på gsyst för samtliga fönster ligger på 0,09. Som solskydd 

används markis.  

Resultatet för både Modell 2 och Modell 3 ger guld i betyg. Detta eftersom en 

mindre fönsteryta ger ett mindre solenergiinsläpp. Dessutom har ytan på 

rummen ökat i de flesta fallen och ger således en ännu mindre värmelast per 
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ytenhet golv. De formler som användes för beräkningen av SVL är (5.1) och 

(5.2) i avsnittet 5.2.4. Tabell 7.1, Tabell 7.2 och Tabell 7.3 visar erhållna värden 

på solvärmelasten för samtliga modeller. 

Gränsen för guld i indikatorn solvärmelast ligger på högst 32 W/m2. Som 

Tabell 7.1, 7.2 och 7.3 visar finns det i samtliga modeller åtminstone ett rum 

som inte år upp till detta krav. Men de olika typerna når guld trots det då 

betyget höjs en nivå om hälften av den bedömda ytan uppnår guld. De 

grönmarkerade rummen är det som bedömts för denna indikator. I bilaga 2.1, 

2.2 och 2.3 redovisas var de olika rummen befinner sig i modellen. 

Tabell 7.1 Solvärmelast för kontor i Modell 1 
 

Sommarfall Solvärmelasttal (SVL) 1, kylning Max 24grC, 60% internlaster, MET 
1,2 för personer 

Zone SVL W/m2 

Kontor väster 3 34,8 

Kontor söder 3 31,1 

Kontor öster 5 28,6 

Kontor öster 3 27,4 

Kontor öster 4 26,2 

Kontor söder 1 24,3 

Kontor öster 6 19,3 

Kontor öster 2 17,0 

Kontor söder 2 14,5 

Kontor öster 1 14,2 

Kontor öster 7 10,8 

Kontor söder 4 7,3 

Total area för SVL 282,6 
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Tabell 7.2 Solvärmelast för kontor i Modell 2 

Sommarfall Solvärmelasttal (SVL) 1, kylning Max 24grC, 60% internlaster, MET 

1,2 för personer 

Zone SVL W/m2 

Kontor öster 1 10,7 

Kontor öster 2 24,0 

Kontor öster 3 28,2 

Kontor öster 4 40,1 

Kontor öster 5 28,6 

Kontor öster 6 20,5 

Kontor söder 1 9,7 

Kontor söder 2 19,9 

Kontor söder 3 16,3 

Kontor öster 6 22,2 

Kontor söder 4 28,3 

Kontor söder 5 38,4 

Kontor söder 6 20,1 

Kontor söder 7 19,8 

Kontor söder 8 20,0 

Kontor söder 9 30,0 

Kontor öster 7 33,8 

Kontor öster 8 22,2 

Total area för SVL 347,1 
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Tabell 7.3 Solvärmelast för kontor i Modell 3 

Sommarfall Solvärmelasttal (SVL) 1, kylning Max 24grC, 60% internlaster, MET 

1,2 för personer 

Zone SVL W/m2 

Söderrum 1 19,2 

Österrum 1 14,9 

Österrum 2 18,0 

Österrum 3 22,2 

Söderrum 2 28,3 

Söderrum 3 38,4 

  Total area för SVL 141 
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8 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Att maxbetyg i dagsljusinsläpp nås med så god marginal trots att fönsterytan 

minskats visar på att det finns gott om utrymme för att optimera och utforma 

fasader med mycket mindre fönsterareor för att spara så mycket energi som 

möjligt och även minska kallstrålningen inomhus. 

De olika utformningarna av modellerna kan också diskuteras. Även om det i 

dessa fall inte skiljer sig något i de utdelade betygen för de undersökta 

indikatorerna så kan viss skillnad i andra fall där ett val mellan många enskilda 

kontor och de mer öppna landskapskontoren måste göras. Då det krävs ett 

mindre antal fönster för att tillfredsställa dagsljusbehov i ett färre antal kontor 

vinns en del på energikostnader, detta då simuleringarna med 

fönsterminskning i undersökningen på de alternativa modellerna visar på en 

reducering av transmissionsförluster med 10%. Som tidigare nämnts visar 

undersökningarna i Velux att det finns gott om utrymme att minska 

fönsterytorna och ändå ta hem guldbetyg i dagsljusindikatorn. 

Om hyresgästen direkt frågar efter ett större antal kontor där arbete ska kunna 

utföras ostört kan det dock uppstå problem vid uthyrningen. Mycket hänger på 

om kunden är beredd att ta de alternativa lösningarna med hopslagna kontor 

för flera personer eller landskapskontor. 

Dessutom har ingen hänsyn tagits till hur utformningen kommer att se ut rent 

estetiskt utifrån på fasaden. Eftersom stora välplacerade fönsterytor anses mer 

estetiskt tilltalande idag kan den typ av utformning som föreslagits här minska 

marknadens intresse för byggnaden.  

Förutom utformningen av fönster och storlek på kontor är det viktigt att dessa 

kontor inreds på rätt sätt. Bänkar ska vara placerade på korrekt avstånd från 

fönster för att undvika kall/varmstrålning från rutor. Dessutom gäller det att 

placera luftdon på rätt position i rum så att de inte blåser kallt på någon som 

använder kontoret. 

I indikatorn solvärmelast blir det i de flesta fall en förbättring med ett lägre 

energiintag. Dock finns det fortfarande små kontor kvar med alltför stor 
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fönsteryta som belastat för mycket. Även om guld erhålls trots dessa undantag 

kanske det finns bättre lösningar som både är mer energieffektiva och som ser 

bra ut rent estetiskt. 

Det som allra tidigast spelar in på utformningens påverkan är hur mycket 

glasyta som används och hur den placeras. Då det påverkar alla de 

fönsterrelaterade indikatorerna. Därför är det viktigt för arkitekten att ha det 

tänkandet när den första grundidén till byggnaden ritas upp. De 

energirelaterade indikatorerna spelar i allmänhet in tidigt under projekteringen 

av en byggnad. Utifrån undersökningarna har det kommit fram att det helst ska 

vara en energisamordnare inblandad i projektet redan från första början. Denne 

kan då se till att alla gör sitt för att nå de mål som satts för byggnaden i 

klassningen enligt Miljöbyggnad. 

De flesta indikatorer som påverkas av utformningen påverkar också varandra 

på liknande sätt eller så kan de motverka varandra. Många indikatorer tar 

hänsyn till energieffektivisering och går därför hand i hand medan det i vissa 

fall krävs åtgärder som kräver en ökning i energibehov för att uppnå en bättre 

inomhusmiljö. Med detta projekt anser vi att vi har blivit mer insatta i ämnet 

och fått svar på de frågor vi har valt att undersöka och då även funnit en del 

lösningar på de problem som finns. 
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9 FORTSATTA STUDIER 
 

LEEDS och Breeams påverkan på byggnaders utformning 

På grund av tidsbrist fick vi avgränsa lite och enbart undersöka 
miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Vi önskade att vi hade mer tid för att 
även undersöka LEEDs och Breeams påverkan på byggnader. Det skulle vara 
intressant att få veta mer om hur dessa system påverkar utformningen på en 
byggnad samtidigt som det fastställs hur indikatorerna påverkades av att 
utformningen förändras.  
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Bilaga 1

Frågor inför intervjuer

Frågor angående Kvarteret Svalan
1- Har ni några preliminära siffror på energianvändning och tex 

fastighetsel, komfortkyla och varmvattenberedning? 

2- Har ni några värden på ventilationsrelaterade flöde/hastighet?

3- Vilken typ av värmepump kommer att användas i byggnaden?

4- Hur tänker ni vid val av rum för beräkningar för t.ex av solvärmelasten?

5- Har ni några data på ljudmiljö?

6- Vilka värden utgick ni ifrån när ni utförde datorsimuleringen i 
jämförelse med PPD-värden?

- Air Temperature

- Radiant Temperature

- Relative Humidity (%)

- Air Velocity (m/s)

- Activity (m/s)

- Activity Rate (met)

- Clothing Level (Clo)

7- Hur gick ni tillväga när ni undersökte indikatorn för dagsljus?
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Påverkan av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad på ett kontors utformning

Allmänna frågor om Miljöbyggnads påverkan

8- Energianvändningen

Hur påverkar energianvändningen och värmeeffektbehovet byggnadens 
utformning?

Hur gör man för att uppnå guld?

Kostar det mycket att gå över från silver till guld? Eller blir det billigare?

Hur viktigt är det att ha med en energikunnig i tidigt skede?

9- Solvärmelast & Dagsljus

Om det är mer fönsterglasandel så påverkas Solvärmelastindikatorn 
negativt medan Dagsljusindikatorn påverkas posivitivt. Det innebär att 
chansen för att uppnå ett bra betyg ökar när man gör en dagsljusbedömning
och sänks när man gör en solvärmelastbedömning. Hur uppnår man balans?

10-Energislag

Har energislag någonting att göra med utformningen?

11-Ljudmiljö

Är tjockare väggar och bjälklag med mer isolering bättre för att uppnå ett 
bra beyg när man gör en ljudmiljöbedömning? Hur gör man för att uppnå 
balans?  

12-Ventilationsstandard

Kan ventilationen påverka utformningen inomhus
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13-Kvävedioxid

Vilket system( S, F, FT, FTX) anser du är bäst för att inte ta in så mycket 
kvävedioxid?

Kan kvävedioxid påverka utformningen (väggar, tak) och samverkar det 
med Ventilationsstandarden?

14-Termiskt klimat vinter & Termiskt klimat sommar

Vilka simuleringsprogram är bra att använda?

15-Dagsljus

Hur gör man för att uppnå ett bra PPD-värde?

Varför ska man ha tillgång till dagsljus i kontor?

Vilka rum kan undantas dagsljusbedömningen?

Man kan uppnå olika betyg beroende på färgval, mörk eller ljus. Har färgval
en stor betydelse vid en dagsljusbedömning?

16-Övriga indikatorer

Har indikatorerna fuktsäkerhet, legionella, dokumentation av byggvaror, 
utfasning av farliga ämnen och radon någon som helst påverkan på 
byggnaders utformning?

17-Övriga frågor

Vilka indikatorer är med och utformar en byggnad i tidigt skede?

Man tänker ofta på hur en byggnad ser ut nu för tiden . Prioriterar man 
estetik före Miljöbyggnad?

Under arbetet har vi märkt att fönster spelar en stor roll i Miljöbyggnad. 
Hur stor påverkan har det egentligen
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Bilaga 2

Val av rum som beräknas för solvärmelast i Modell 1
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Val av rum som beräknas för solvärmelast i Modell 2
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 Val av rum som beräknas för solvärmelast i Modell 3
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