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Abstract

Miljöbyggnad, GULD värt?

Miljöbyggnad, a value of GOLD?

Jonathan Berggren

During the past few years an increased attention has been paid to environmental
issues in the construction and property sector in Sweden. In order to simplify the
work with these issues a Swedish environmental certification system for buildings
called Miljöbyggnad has been developed. This thesis aims to investigate the opinion of
a selected number of selected property owners of Miljöbyggnad. From that basis
recommendations and actions for the future work with the system will be presented.
The investigation has been conducted through personal interviews with five property
owners. The main issues that the interviews have been based on are their purpose,
experiences, perceived complications and future prospects in terms of certification
using Miljöbyggnad. 

The system intends to be cost-effective, simple and to offer a relevant environmental
assessment of buildings and the result from the report indicates that this is largely
fulfilled. All respondents believe that Miljöbyggnad offers a relevant environmental
assessment. All of them also believe that the system is simple except for some
complications and 80 % believe that the system is cost-effective. In terms of the
future, all interviewed property owners will most likely certify buildings under
Miljöbyggnad, some to a greater extent than others. 

The conclusion from this investigation is that the system needs to be dynamic.
Adaption to the social, environmental, technical, economical and legal conditions that
prevail is vital. However, it is recommended that Miljöbyggnad retains its simplicity
and avoid growing to become too comprehensive. 
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certification systems, Sweden Green Building Council
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Sammanfattning 
Arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor har de senaste åren blivit alltmer 
uppmärksammat inom bygg- och fastighetssektorn. För att underlätta arbetet 
med dessa frågor har olika miljöcertifieringssystem för byggnader tagits fram i 
syfte att klassificera och indikera byggnaders miljöprestanda. På den svenska 
marknaden finns både internationella och nationella certifieringssystem. 
Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som bygger på svenska lagar och 
byggpraxis. Systemet introducerades på marknaden 2009 och fokuserar på 
byggnadens energianvändning, inomhusmiljö samt materialanvändning. 
Certifiering enligt Miljöbyggnad har haft en exponentiell ökning sedan dess 
introduktion och idag berörs tusentalet byggnader i Sverige av systemet. Med 
tanke på att ungefär 37 000 bygglov beviljats under samma period är det knappt 
3 % av alla byggnader som har registrerats för certifiering. 
 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka fem utvalda 
fastighetsägares syn på systemet, vad de har för erfarenheter av det samt hur de 
ser på framtiden vad gäller certifiering enligt Miljöbyggnad. Undersökningen har 
genomförts i form av personliga intervjuer. Materialet har sedan sammanställts 
som ett kundunderlag till arbetets uppdragsgivare Temagruppen Sverige AB, i 
dagligt tal Tema. Tema har också bistått med handledning under arbetets gång. 
Sammanställningen har också legat till grund för förslag på åtgärder om hur 
Miljöbyggnad ska kunna leva upp till de förväntningar som fastighetsägarna har 
på systemet.  
 
Miljöbyggnad syftar till att vara kostnadseffektivt, enkelt och erbjuda en relevant 
miljömässig värdering av byggnaden och resultatet av undersökningen visar på 
att systemet till stor del lever upp till detta. Samtliga fastighetsägare anser att 
systemet ger en fullgod miljömässig värdering av byggnaderna och 80 % av de 
tillfrågade anser att en certifiering enligt Miljöbyggnad är kostnadseffektiv. Från 
samtliga håll upplevs någon form av svårighet eller nackdel med systemet som 
kan komplicera certifieringsprocessen och/eller arbetet under projektets gång. 
Dock anses Miljöbyggnad i jämförelse med övriga certifieringssystem på 
marknaden vara enkelt. Vad gäller framtiden kommer samtliga tillfrågade 
fastighetsägare med största sannolikhet att certifiera byggnader enligt 
Miljöbyggnad, vissa i större utsträckning än andra.  
 
Slutsatsen utifrån denna undersökning är att Miljöbyggnad måste vara 
dynamiskt och anpassas efter de sociala, miljömässiga, tekniska, ekonomiska och 
juridiska förutsättningar som råder. Det är även av största vikt att systemet 
behåller sin enkelhet och inte blir alltför omfattande. 
 
De åtgärdsförslag som rekommenderas för Miljöbyggnad gäller främst en 
förenkling av systemets manualer och betygsmetodik för att fortsättningsvis 
kunna ställa höga miljömässiga krav samtidigt som fastighetsägarna i en högre 
grad blir tillfreds med systemet. 
 

Nyckelord:  Miljöcertifiering, Miljöbyggnad, hållbart byggande, 
certifieringssystem, Sweden Green Building Council  
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Förord 
Detta examensarbete utgör den avlutande delen på 
högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Uppsala universitet. Studien har 
utförts för avdelningen för byggnadsteknik vid Uppsala universitet i uppdrag åt 
Tema projektledning, Uppsala och omfattar 15 högskolepoäng.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till min ämnesgranskare, Annica Nilsson vid Uppsala 
universitet samt min handledare Åsa Pallin på Tema, Uppsala för stöd och hjälp 
under arbetets gång. Jag vill även tacka Veronica Widenmo samt övriga anställda 
hos Tema, Uppsala som genom hela projektet funnits tillgängliga för frågor och 
stöd. Tacksamhet riktas också till Andreas Karremo, på Tema som varit 
miljösamordnare för projektet Rudbecklaboratoriet och bidragit med material 
som möjliggjort studier av detta projekt. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till 
Sebastian Brixder på Riksbyggen, Jonas Wahlström och Erik Aronsson på 
Vasakronan, Ove Eriksson på Akademiska Hus, Avin Faily från HIFAB (anlitad 
som projektledare av Landstingsservice Uppsala län) och Leif Haagensen på 
Landstingsservice Uppsala län samt Helen Ericson på Sigtuna kommun som tagit 
sig tid och ställt upp på de intervjuer som legat till grund för detta arbete. Utan 
ert engagemang hade inte arbetet varit möjligt att genomföra. 
 
Uppsala Mars 2014 
 
Jonathan Berggren 
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BETECKNINGAR OCH FÖRKLARINGAR 
 
BBR = Boverkets byggregler 
 
Klimatzon = Boverket delar in Sverige i tre zoner (I, II och III) vad gäller 
temperatur och klimat för mer rättvisa energikrav. Klimatzon I består av landets 
nordligaste län och klimatzon III av de sydligaste. 
 
Atemp = Σ invändig area för respektive våningsplan, vindsplan och källarplan som 
värms till mer än 10 °C  
 
Klimatskal/klimatskärm = Hölje som skiljer mellan inomhus- respektive 
utomhusklimat, det vill säga väggar, golv och tak. Detta innefattar givetvis även 
fönster och ytterdörrar. 
 
U-värde = Värmegenomgångskoefficient. Beskriver hur hög isoleringsförmåga en 
byggnadsdel har. Ju lägre värde desto högre isoleringsförmåga. [W/m2 K] 
 
DVUT = Dimensionerande vinterutetemperatur. (lägsta medeltemperatur under 
ett eller fler dygn för en ort) 
 
VV = Varmvatten 
 
VVC = Varmvattencirkulation  
 
VVS = Värme, ventilation och sanitet 
 
VAV = Variable Air Volume. Luftdistributionssystem med möjlighet till 
varierande lufttillströmning. 
 
SGBC = Sweden Green Building Council. En ideell organisation som ägs av 
medlemmarna. Man verkar för grönt byggande och ett miljö- och 
hållbarhetsarbete i byggbranschen. SGBC är fullvärdig medlem i World Green 
Building Council 
 
ISO = Internationella standardorganisationen  
 
ByggaF = Branschstandard som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar 
fuktsäkerheten under hela byggprocessen. 
 
BSAB 96 = Byggandets samordning AB. En struktur för information i 
byggsektorn 
 
SundaHus = Bedömer byggvarors miljö- och hälsopåverkan. Betyget A innebär 
bra, B – godkänt, C – innehåll av miljö- och/eller hälsofarliga ämnen samt D - 
bristfällig information.  
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 
Det är idag en tydlig trend med miljömedvetenhet i samhället sedan flera års 
debatt och uppmärksamhet kring frågor gällande miljöpåverkan. Det är styrkt av 
åtskilliga organisationer och forskare att människan idag inte har ett tillräckligt 
sunt synsätt till naturen, klimatet och planeten i sin helhet. Jordens resurser 
räcker inte till med den livsstil som idag råder runt om i världen och då i 
synnerhet i de rikare länderna. Även om antalet invånare i Sverige är lågt i 
jämförelse med de fattiga länderna i Asien och Afrika så är vårt levnadssätt inte 
hållbart. I Sverige använder varje person i snitt cirka 60MWh i energi per år 
medan den siffran i vissa afrikanska och asiatiska länder är omkring 5MWh. 
(Bokalders & Block, 2009) Bygg- och fastighetssektorn står idag för nästan en 
tredjedel av landets totala energianvändning. (Köhler, 2010)  
 
Den genomsnittliga svensken vistas inomhus 90 procent av årets timmar 
(Bokalders & Block, 2009) och det innebär att en god inomhusmiljö är av högsta 
värde då den överlägset största andelen luft vi andas in är inomhusluft. Ohälsa 
hos barn och vuxna kan till stor del härledas till inomhusmiljön och som exempel 
har det framkommit att över 1000 barn under fyra år varje år får astmasymptom 
till följd av fukt- och mögelskador i bostaden. Dessutom kan 400 fall av 
lungcancer kopplas till en alltför hög radonhalt i hemmet. (Uppsala universitet; 
Akademiska sjukhuset, 2012) 

1.2 Bakgrund 
Det faktum att byggbranschen använder närmare en tredjedel av landets energi  
(Köhler, 2010) samt att bostadens och arbetsplatsens inomhusmiljö ligger 
bakom en stor del av den ohälsa som idag drabbar befolkningen i Sverige har lett 
till att högre krav ställts och standarder tvingats fram från riksdag och regering.  

1.2.1 Miljöcertifiering 
För att främja en miljövänlig arbetsprocess har standarder såsom ISO 14001 
framtagits. Detta är en standard generellt riktad till organisationer. ISO 14001 
skapar ett miljöledningssystem som lätt kan integreras i organisationen. Syftet 
med standarden är att öka processeffektiviteten, minska avfall och 
resursanvändning etcetera inom organisationen. (Swedish Standards Institute, 
2013) För att fokusera på miljöfrågor inom byggsektorn specifikt har olika 
miljöcertifieringssystem för byggnader arbetats fram. Dessa kan användas för 
unika projekt men också som en standardiserad arbetsmetod. En 
miljöcertifiering av en byggnad innebär att byggnadens prestanda vad gäller 
miljö jämförs med mätbara kriterier som sedermera generar i betyg- alternativt 
poängsättning. Den mest vitala skillnaden mellan en certifiering och en klassning 
är den tredjepartskontroll som görs vid certifiering, vilket innebär att alla 
beräkningar, utredningar och mätningar kontrolleras av specialister som är 
oberoende av projektet. I USA, Storbritannien och Australien finns redan djupt 
rotade system för miljöcertifiering av byggnader och sedan några år tillbaka 
finns även ett svenskt system på marknaden.  
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Miljöbyggnad är ett verktyg för att certifiera en byggnads påverkan på brukarens 
hälsa samt på miljön. Systemet (tidigare Miljöklassad Byggnad) är framtaget och 
satt i drift av ByggaBoDialogen som var en överenskommelse mellan 44 aktörer 
på byggmarknaden i samråd med regeringen. År 2011 ändrades namnet till 
Miljöbyggnad i samband med att ansvaret för certifieringen överlämnades till 
Sweden Green Building Council (SGBC). Systemet är svenskt och bygger på 
svensk byggpraxis samt svenska bygg- och myndighetsregler. Vid en certifiering 
enligt Miljöbyggnad granskas tre huvudområden; energi, inomhusmiljö och 
material. Eftersom det fortfarande är relativt nytt med miljöcertifieringar av 
byggnader i Sverige och Miljöbyggnad bara funnits i fyra år är certifieringen 
långt ifrån en självklarhet i byggbranschen. Antalet ansökningar om certifiering 
enligt Miljöbyggnad har emellertid ökat exponentiellt sedan systemet 
introducerades 2009. Antalet beviljade bygglov för bostäder mellan 2009 (det år 
Miljöbyggnad sattes i bruk) och 2012 är drygt 27 000. För lokaler beviljades 
knappt 10 000 bygglov inom samma period och av dessa var 500 
kontorsbyggnader. (Statistiska Centralbyrån, 2013) Antalet ansökningar som 
kommit in till Sweden Green Building Council för certifiering enligt Miljöbyggnad 
var i oktober 2013 sammanlagt 985 vilket i sammanhanget kan ses som en något 
blygsam siffra. Av dessa 985 ansökningar var 586 stycken passiva registreringar 
där certifieringen ännu inte kommit igång. (Sweden Green Building Council, 
2013) Diagrammet (figur 1.1) nedan visar de senaste årens utveckling av antalet 
registreringar för de olika certifieringssystemen SGBC arbetar med.1 

 
Figur 1.1 Linjediagram över antal registrerade och certifierade byggnader i Sverige (Sweden Green 
Building Council, 2013) 

1 ) Orsaken till att siffrorna i figur 1.1 inte överensstämmer med siffrorna i texten kan härledas till att siffran 
985 kommer ifrån en uppdatering gjord i oktober 2013 medan diagrammet är från maj samma år.  
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1.3 Problembeskrivning 
För att få fler att certifiera sina byggnader enligt Miljöbyggnad är det av högsta 
prioritet att aktörerna på marknaden kan se fördelarna med en 
miljöbyggnadscertifiering. Systemet ska vara kostnadseffektivt, enkelt och ge en 
relevant miljömässig värdering av byggnaden. Det är av största vikt att kunden 
ser en miljöcertifiering av sin fastighet som en god investering, sett ur 
ekonomiska miljömässiga och sociala perspektiv. Är detta också den erfarenhet 
och bild kunden har av Miljöbyggnad som certifieringssystem? För att behålla 
den utveckling som idag sker är det viktigt att syftet med systemet i alla aspekter 
också speglas i resultatet i verkligheten.  

1.4 Tema 
Detta arbete har genomförts med Tema projektledning, Uppsala som 
uppdragsgivare.  
 
Tema (juridiskt namn Temagruppen Sverige AB) är ett ledande svenskt företag 
inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. Företaget erbjuder 
tjänster genom hela plan- och byggprocessen från första idé till färdig produkt. 
Tjänsterna är i huvudsak; arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur, 
stadsbyggnad, bygg- och projektledning samt processledning. Företaget 
grundades 1957 i Luleå med namnet Thurfjellgruppen, efter grundaren Jan 
Thurfjell och var vid den tiden det enda nationella arkitektkontoret i Sverige. År 
1987 breddades verksamheten genom att även innefatta en 
projektledningsavdelning och år 1999 byttes namnet till nuvarande Tema.  
 
Temas miljöarbete är sedan fler år tillbaka ISO-certifierat. Företaget har en tydlig 
miljöfokus med många specialister inom området, exempelvis miljösamordnare 
och projektledare certifierade enligt Miljöbyggnad.(Temagruppen AB, 2013) 

1.5 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att undersöka vad fastighetsägare har för erfarenheter 
av och tankar kring hur Miljöbyggnad som certifieringssystem fungerar idag. 
Utifrån detta ska eventuella nackdelar och svårigheter med specifika indikatorer 
eller med systemet i dess helhet kunna identifieras.  
 
Målsättningen med denna undersökning är att efter identifiering och analys 
kunna bedöma hur fastighetsägare som anskaffar tjänster av Tema upplever 
Miljöbyggnad. Utifrån detta ska rekommendationer och utvecklingsförslag av 
systemet diskuteras och konkretiseras. Allt detta ska senare kunna presenteras 
som ett underlag för framtida affärsrelationer/kundrelationer.  

1.6 Avgränsning 
För att arbetet inte ska bli allt för omfattande har endast fem fastighetsägare 
noga valts ut för denna undersökning. Vad gäller certifieringssystem innehåller 
rapporten en mycket kort presentation av EU Green Building och Svanen samt en 
lite längre presentation av LEED och BREEAM. Undersökningen kommer 
däremot enbart att gälla Miljöbyggnad.  
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1.7 Disposition 
Kapitel 1 innefattar en kortare presentation av de problem som ligger till grund 
för miljöcertifieringar av byggnader. Sedan följer en kortare beskrivning av 
byggsektorns ökande intresse för miljöfrågor som i sin tur lett till 
certifieringssystemens uppkomst. En kortare beskrivning av företaget 
Temagruppen AB, problembeskrivning, syfte och mål samt avgränsning går 
också att finna i rapportens inledande kapitel. I kapitel 2 presenteras kortfattat 
den metodik som använts för insamling av information och genomförande av 
undersökning till de olika delarna av arbetet. En förstudie bestående av 
litteraturstudie samt studie av ett aktuellt projekt finns att hitta i kapitel 3. I 
litteraturstudien beskrivs bakgrunden och syftet med miljöcertifieringar av 
byggnader. Här går också att finna en grundlig beskrivning av det svenska 
certifieringssystemet Miljöbyggnad samt en kort presentation av övriga system 
på marknaden. Kapitlets sista del studerar ett aktuellt projekt som certifieras 
enligt Miljöbyggnad. Detta för att få en bättre förståelse av hur systemet fungerar 
i praktiken. Kapitlet syftar till att ge den insikt i ämnet som krävs för rapportens 
efterföljande delar. 
 
Kapitel 4 innehåller en kort beskrivning av vad som legat bakom de frågor som 
formulerats till de intervjuer som gjorts. Här finns också en kortare beskrivning 
av de fastighetsägare som valts ut för undersökningen samt anledningen till 
varför just dessa valts. I kapitel 5 redovisas de sammanställda intervjuerna. I 
kapitel 6 presenteras och analyseras huvudsakliga reflektioner gällande 
erfarenheter och åsikter som de tillfrågade fastighetsägarna har gällande 
Miljöbyggnad. Här identifieras också fördelar, nackdelar och svårigheter som de 
tillfrågade fastighetsägarna upplever med Miljöbyggnad. I detta kapitel finns 
också en översiktstabell som överskådligt presenterar de olika fastighetsägarnas 
intervjusvar. Rapporten avslutas sedan i kapitel 7 med slutsats och diskussion 
innehållande rekommendationer till Tema, utvecklingsförslag för Miljöbyggnad  
samt förslag på fortsatta studier
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2. METODIK 
Metoden för detta arbete har delats upp i tre faser: förstudie, genomförande och 
slutförande. Arbetsgången mer i detalj har sett ut som sådan: Litteraturstudie, 
studie av aktuellt projekt, kundundersökning, identifiering, analys, utveckling av 
förslag, bekräftelse.  

2.1 Förstudie 
Förstudien har bestått av en litteraturstudie samt studie av miljöcertifiering i ett 
aktuellt projekt. Syftet med förstudien har varit att kunna bygga upp en kunskap 
som ska ligga till grund för frågeformulering, analys av intervjuer samt 
diskussion som innefattar åtgärdsförslag och rekommendationer.  

2.1.1 Litteraturstudie 
En studie har genomförts av relevant litteratur i form av böcker, tidskrifter, 
rapporter, dokument, elektroniska dokument och webbsidor. Litteraturstudien 
syftar till att beskriva bakgrunden till miljöcertifieringssystemens uppkomst 
samt att ge en mer omfattande beskrivning av Miljöbyggnads syfte, konstruktion 
och metodik.    

2.1.2 Aktuellt projekt 
Denna metod har använts för att få en insyn i hur certifieringen enligt 
Miljöbyggnad fungerar i praktiken. 
 
Rudbecklaboratoriet är ett centrum för forskning inom Bio-Tech och Science for 
Life i Uppsala. Som en del i en pågående förnyelse av laboratoriet ska en ny 
byggnad i sju våningsplan resas som komplettering till den befintliga fastigheten. 
Denna byggnad ska certifieras enligt Miljöbyggnad.  
 
En granskning och analys har gjorts av den statusbedömning som tagits fram av 
projektets miljösamordnare. Handlingar från projektet har, med hjälp av 
Miljöbyggnads manual 2.1 tillsammans med beräkningsverktyg för 
nyproducerade byggnader tillhandahållet av SGBC, undersökts och sedan 
jämförts med den statusbedömning som sedan tidigare tagits fram. En intervju 
har hållits med byggherrens projektledare för att erhålla information kring 
erfarenheter från projektet samt hur certifieringen har påverkat processen. 

2.2 Genomförande 
Genomförandefasen är uppdelad i tre faser: kundkontakt och frågeformulering, 
kundundersökning samt sammanfattning och analys. 

2.2.1 Kunder 
De fastighetsägare som valts ut för detta arbete är kunder som Tema ser ett stort 
intresse i. Att syftet med deras verksamheter varierar samt att kunderna 
representerar både den offentliga som den privata sektorn har givit arbetet goda 
förutsättningar att presentera olika synsätt gällande miljöcertifiering.  
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2.2.2 Kundkontakt och frågeformulering 
En första kontakt med kunderna har tagits via telefon. Vid kontakten gavs en 
kort presentation av arbetet som sedan följdes av en förfrågan om intervju 
gällande kundens syn på Miljöbyggnad och erfarenheter utav systemet. Efter 
godkännande har ett intervjuunderlag skickats via mail till kunderna där de 
också valt intervjutillfälle. Frågor till kunder har noga formulerats i samförstånd 
med Tema och varit anpassade till kundens kunskap i- och erfarenhet av ämnet.  

2.2.3 Kundundersökning 
Kundundersökningen har genomförts i form av personliga intervjuer med 
projektansvariga och/eller sakkunniga personer i ämnet hos de fem kunderna. 
Intervjuerna har i samtliga fall hållits i kundens lokaler. Stödord har antecknats 
under intervjuerna och kompletterats med inspelning av den muntliga dialogen 
via diktafon. Efter mötet har intervjusvaren sammanställts i skriftlig form och 
presenterats i rapporten. Innan inlämning av slutrapport har mailkontakt tagits 
med de personer som intervjuats under arbetet där de erhållit möjligheten att ha 
synpunkter på innehållet i den sammanställning som gjorts utifrån intervjun. 

2.2.4 Analys med sammanfattning och reflektioner 
Samtliga intervjuer har noga granskats och analyserats i syfte att ta fram 
material som ska ligga till grund för diskussion. Här har de huvudsakliga syftena, 
metoderna och erfarenheterna identifierats. Fastställande av svårigheter med 
systemet i sin helhet samt för enskilda indikatorer har också tagits fram från de 
intervjuer som gjorts.  

2.3 Slutförande 
Slutförandeprocessen utgörs av slutsats och diskussion. Här diskuteras också 
rekommendationer och åtgärdsförslag.  

2.3.1 Slutsats och diskussion  
En sammanfattande slutsats har dragits gällande det resultat som 
undersökningen presenterat. I diskussionsavsnittet har intervjuresultatet 
diskuterats med hänsyn till de olika fastighetsägarnas åsikter samt fakta som 
presenterats i litteraturstudien.  

2.3.2 Rekommendationer och åtgärdsförslag 
Svårigheter och nackdelar med systemet som identifierats under kapitel 6 Analys 
och diskuterats i avsnitt 7.2 Diskussion har i detta avsnitt föreslagits 
rekommendationer och åtgärde
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3. FÖRSTUDIE 
Detta kapitel innehåller en grundläggande litteraturstudie av bakgrunden till 
uppkomsten av miljöcertifieringar av byggnader, en kort sammanställning av de 
olika certifieringssystemen, en ingående studie av det svenska 
certifieringssystemet Miljöbyggnad samt en studie och analys av ett aktuellt 
projekt som certifieras enligt Miljöbyggnad.  

3.1 Hållbart byggande 
Hållbar utveckling är ett begrepp som stiftades första gången 1981 av Lester 
Brown men det var först efter den så kallade Brundtlandsrapporten, eller Vår 
gemensamma framtid, som FN lanserade 1987 som begreppet blev globalt känt. 
Definitionen av begreppet var: En utveckling som tillgodoser dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
Begreppet täcker tre områden: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
(Chefsforumet för hållbar utveckling, 2012) 
 
I samtid med Brundtlandsrapporten inrättades Sveriges första miljöpolitiskt 
styrande organ, Miljö- och energidepartementet, i dag Miljödepartementet. 
(Miljödepartemenetet, 2013) Den centrala miljölagstiftningen finns sedan 1999 
samlad i Miljöbalken, som syftar i att främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. 
16 nationella delmål har satts upp, där begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö 
och god bebyggd miljö alla direkt kan kopplas till bygg- och fastighetssektorn. 
(Miljödepartementet, 2013) 
 
Byggsektorns Kretsloppsråd bildades 1994 i syfte att vara en drivkraft för att nå 
ett uthålligt samhälle samt att samordna byggbranschens växande intresse för 
miljön. Intentionen var att skapa ett nätverk för representanter från 
organisationer inom bygg- och fastighetssektorn. Åtagandet sammanfattas i 
Miljöprogram 2010 där producentansvaret konkretiserades. Miljöprogrammet 
omfattar energieffektivisering, materialhushållning, utfasning av farliga ämnen 
och värnande av en god innemiljö. Det har dock rått en förvirring vad gäller 
begrepp som energieffektivt byggande, ekologiskt byggande, miljöanpassat 
byggande, sunda hus, gröna hus, resurshållning med mera. Det förändras med 
tiden och det handlar mer om ett helhetsåtagande än om enskilda 
utförandeformer. Ett mer överensstämmande begrepp är hållbart byggande som 
givetvis grundas i begreppet hållbar utveckling vars innebörd klargjorts ovan. 
(Bokalders & Block, 2009) Genom miljöprogrammet skapades ett redskap med 
flera essentiella riktlinjer såsom avfallshantering, byggvarudeklarationer med 
mera. Dessa verktyg har spelat en viktig roll i byggsektorns arbete mot en 
begränsad negativ miljöpåverkan. Kretslopprådet arbetade med dessa frågor 
fram till den 15 november 2012. I och med nedläggningen av Kretslopprådet 
återstår nu bara det frivilliga arbetet i sektorn mot en mer hållbar framtid. 
(Kretsloppsrådet, 2012) 
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Det frivilliga arbetet som nu återstår innefattar enskilt arbete hos såväl större 
och mindre organisationer som offentliga och privata inom Sveriges bygg- och 
fastighetssektor. Det innefattar också ett samarbete aktörer emellan som 
exempelvis bildandet av SGBC och deras arbete med miljöcertifiering.  
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3.2 Miljöcertifiering 
Detta avsnitt redogör vad en miljöcertifiering innebär, vikten i att miljöcertifiera 
samt en kort introduktion av de certifieringssystem som är mest frekvent 
använda på den svenska fastighetsmarknaden. 

3.2.1 Vad innebär miljöcertifiering? 
Miljöcertifiering av byggnader kan ses som ett redskap för aktörer som 
fastighetsägare och byggherrar att uppnå bättre, hållbara byggnader. (Lilliehorn, 
2012) Certifieringen är ett stöd och komplement till arbetet gällande kvalitet och 
miljö genom att planmässigt ordna arbetet med att projektera, bygga och 
förvalta för ett hållbart byggande. Utöver en miljömässigt konkurrenskraftig 
byggnad sätter certifieringen en kvalitetsstämpel på byggnaden som blir ett 
kvitto på att man tänkt rätt och presterat väl i projektets alla skeden. En 
miljöcertifierad byggnad kan vara: 
 

 En byggnad som uppvisar en god driftsekonomi till följd av 
energieffektiva lösningar 

 En byggnad med mindre risk för fukt- och mögelskador 
 En byggnad där minimalt med giftiga, hälsofarliga eller hormonstörande 

ämnen byggts in 
 En byggnad som erbjuder en god miljö för brukarna vilket i de flesta fall 

leder till ökat välmående samt i lokaler ökad prestationsförmåga. 
 
I de olika certifieringssystemen erhålls poäng eller betyg. Ju högre betyg/poäng 
desto mer ”hållbar” är byggnaden. 
 
Miljöcertifieringssystemen kan ses som ett verktyg för att underlätta 
kommunikationen kring en byggnads miljöprestanda. För gemene man är det 
enkelt att förstå att ett certifikat som visar att byggnaden erhållit ett högt betyg 
också bör var en mycket ”hållbar” byggnad. Likaså är det enkelt att förstå att ett 
lågt betyg innebär en något mindre ”hållbar” fastighet. En certifiering innebär 
också att beräkningar, mätningar och utredningar kontrolleras av en tredje part, 
helt oberoende av projektet. 

3.2.2 Varför miljöcertifiera? 
Per Lilliehorn har, i sin bok Miljöklassning i praktiken, gjort en sammanställning 
av anledningar till varför man bör miljöcertifiera sina fastigheter. Frågorna han 
studerar är: 
 

 Får vi högre kvalitet? Får vi mera ordning och reda i byggprojektet eller 
förvaltningen? 

 Minskar risken för negativ påverkan av miljö och hälsa? 
 Minskar risken för framtida saneringskostnader? 
 Kan certifieringen driva utvecklingen framåt mot större ”hållbarhet”? 
 Ger certifieringen en tydligare ”miljöprofil”? 
 Blir byggprojekten dyrare? 
 Är certifieringen lönsam? 
 Finns det andra aspekter på certifieringen och val av system? 
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På frågan om vi får en högre kvalitet på våra byggnader anser han att så 
sannolikt är fallet.  Om certifieringen tillämpas på ett korrekt sätt så blir också 
slutprodukten av en högre kvalitet både sett ur ett hållbarhetsperspektiv som ur 
ett prestanda- och effektivitetsperspektiv. Det är viktigt att fastighetsägarna kan 
väga investeringen mot ekonomi och miljönytta. Det framgår också att företagen 
fått mer ordning och reda i projektet när man valt att miljöcertifiera sin byggnad 
och ju tidigare certifieringen lyfts in i projekteringen ju större styrande effekt får 
den. 
 
Minskar risken för negativ påverkan på miljö och hälsa? Ja, här blir svaret 
tveklöst ja. Certifieringen innebär en mer noga förberedd projektering, 
produktion och förvaltning av fastigheterna som i sin tur bör leda till en mindre 
påverkan på miljö och hälsa. Därtill ställer man även höga krav på att undvika att 
giftiga och skadliga ämnen byggs in vilket gör att slutprodukten blir en mer 
miljö- och hälsovänlig byggnad. En låg energianvändning samt nyttjande av 
förnybar energi resulterar i en minskad påverkan på miljön.  
 
Risken för framtida saneringar minskar avsevärt i och med en miljöcertifiering. 
Höga kostnader har drabbat fastighetsägare i Sverige till följd av saneringar vad 
gäller asbest, radon, PCB, kvicksilver med mera. Här erbjuder 
certifieringssystemen effektiva verktyg för att undvika detta. Stort fokus på 
utfasning av farliga ämnen samt noggrann dokumentation av vilka ämnen som 
byggs in innebär en trygghet för fastighetsägaren i framtiden. Det är i dagsläget 
omöjligt att sia om de eventuella problem man i framtiden kan upptäcka med 
dagens byggmaterial men det är rimligt att tro att vetskapen som finns kopplat 
till materialkännedom bör vara tillräcklig för att vi inte ska bygga in miljöfarliga 
ämnen.  
 
När det kommer till frågan om certifieringssystemen kan leda utvecklingen mot 
ett mer hållbart samhälle blir svaret att så är fallet. Att sträva efter ett så högt 
betyg som möjligt och beteckna sin byggnad med en plakett som bevisar detta 
istället för ett lägre betyg är ett incitament för att ställa högre krav på produkten 
och därmed tvinga fram nytänkande. Byggherrar vittnar om att 
miljöcertifieringar har skapat gynnsammare förutsättningar för att kunna ställa 
krav i byggprojektet och därmed drivit konsulter och entreprenörer till att tänka 
ett steg till istället för att använda sina vanliga standardlösningar.  
 
En miljöcertifiering genererar inte bara en miljövänlig byggnad utan den ger 
också företaget en tydligare miljöprofil. Certifieringen gör det lättare att 
kommunicera vilken miljöstandard ett projekt har. Både inåt och utåt sett. 
Ansvariga byggherrar anser att en del av syftet med certifieringen är att ”bygga 
varumärket”. 
 
Hur kostnadsfrågan för miljöcertifieringar ser ut beror först och främst på vilket 
system man väljer att använda samt på hur hög nivå siktet är inställt. Själva 
kostnaden för certifieringssystemen är låga i jämförelse med den totala 
kostnaden för projektet. En ökad kostnad för konsultation är ganska given 
speciellt inledningsvis då arbetet med projektet förväntas bli mer omfattande. 
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Detta gäller främst den första certifieringen. Dock lär denna kostnad minska med 
tiden i takt med att kunskaperna och rutinerna utvecklas. Givetvis leder en högre 
ambitionsnivå också till en högre kostnad. När det gäller att bygga 
energieffektiva fastigheter blir ofta den initiala kostnaden högre än vid endast 
BBR-godkända byggnader i form av bättre klimatskärm och mer avancerade 
installationssystem. Dessa kostnader kompenseras dock med tiden i form av 
lägre drift- och förvaltningskostnader.  
 
När det gäller lönsamheten på en miljöcertifierad byggnad är det ännu för tidigt 
att ge något svar. Marknaden är för ung för att kunna göra en djupgående analys 
av detta vid denna tidpunkt. Om certifieringssystemen håller vad de lovat och 
hanteringen sker på ett korrekt sätt är de utmärkta verktyg för att styra mot bra, 
”hållbara” byggnader. En god inomhusmiljö bör som tidigare nämnts leda till ett 
högre välmående hos brukarna vilket bör generera i en mer attraktiv fastighet på 
marknaden samtidigt som noga projekterade och energisnåla byggnader ska 
leda till lägre förvaltnings- och driftkostnader. (Lilliehorn, 2012)  
 
I rapporten Gröna Kommersiella Byggnader: Marknad och värderingsmetoder 
framtagen i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, görs en beräkning på 
hur en ”grön” byggnad kan värderas i jämförelse med en, som man i rapporten 
kallar ”brun” byggnad. Här framgår att ett ”best case”-scenario skulle innebära 
en värdeökning för en ”hållbar” byggnad i Stockholms innerstad på cirka 38 % 
per kvm i jämförelse med en standardfastighet i samma läge. Samma jämförelse 
men i detta fall i en förort till Stockholm blir siffran knappt 37 %. Beräkningen är 
en nominell kalkyl som baseras på en 10-årig kassaflödesmetod. Största 
värdeskillnaden ser man i den årliga tillväxttakten på hyra där man efter tio år 
kan utläsa en skillnad på hyresökning med 11 % i de båda fallstudierna. En lägre 
vakansgrad i den certifierade byggnaden genererar efter 10 år i en värdeskillnad 
som uppgår till 10 %. Däremot utgör inte driftskostnaderna någon väsentlig 
värdeskillnad utan den slutar på närmare 4 % i en förortsbelägen byggnad och 
endast 1.5 % i en byggnad belägen i centrala Stockholm. Även lägre 
avkastningskrav ger i slutändan en väsentlig skillnad i värde mellan de olika 
byggnaderna med 11 % för den centralt belägna byggnaden och 8 % för 
byggnaden i förorten. (Bonde, et al., 2013)  
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3.2.3 Olika certifieringssystem 
När ett beslut är taget om att certifiera sin byggnad blir nästa steg att välja 
certifieringssystem. Det finns ett flertal alternativ på marknaden, både 
nationella, nordiska, EU-baserade samt internationella. Alla system har olika 
bedömningskriterier, certifieringsprocesser och metoder för betygsättning. 
Detta avsnitt innefattar en kort sammanställning av de certifieringssystem som 
idag är aktuella på den svenska marknaden. 

3.2.3.1 EU Green Building 
EU Green Building (figur 3.1) är ett EU-baserat 
certifieringssystem och inriktar sig enbart på 
energianvändning i lokalbyggnader. En befintlig byggnad ska, 
efter åtgärder, ha minskat sin energianvändning med 25 % 
medan en nyproducerad byggnads energianvändning får 
maximalt uppgå till 25 % av BBR:s energikrav. (Helenius AB, 
2012) 

3.2.3.2 Svanenmärkt hus 
Svanen (figur 3.2) är den officiella miljömärkningen i Norden 
och sköts, på uppdrag av regeringen, av Miljömärkning 
Sverige AB. Idag kan småhus, flerbostadshus och 
förskolebyggnader svanenmärkas. Ett svanenmärkt hus har 
låg energianvändning och klimatpåverkan, är byggt av 
material utan hälso- och miljöfarliga ämnen, har en god 
innemiljö, håller hög kvalitet samt har en genomtänkt drift- 
och underhållsplan. Hänsyn tas till miljön över hela 

tillverkningsprocessen, från råvara till färdig byggnad. 
(Miljömärkning Sverige AB, 2013) 

3.2.3.3 LEED 
Leadership of Energy and Environmental Design eller LEED 
(figur 3.3) är världens kanske mest kända 
certifieringssystem för byggnader. Idag används systemet i 
ett trettiotal länder, däribland Sverige. Systemet är 
framtaget av US Green Building Council och omfattar både 
bostäder och kommersiella fastigheter. Systemet tar ett 
helhetsgrepp och betygsätter byggnaden efter mark, vatten, 
energi, material och andra byggresurser, inomhusmiljö, 

lokalisering samt innovativ design. 
 
En byggnad som certifieras enligt LEED kan uppnå betyget Certifierad, Silver, 
Guld eller Platinum. Systemet har samma kriterier över hela världen. Då det inte 
finns något svensk version av LEED måste certifieringsprocessen gå via USGBC 
och därmed bedöms projektet utefter amerikansk standard. Den maximala 
poängen som kan erhållas är 100 + eventuella bonuspoäng för innovation och 
regional hänsyn. För respektive område finns ett antal olika kriterier att uppfylla 
för att erhålla ett eller flera poäng. I vissa fall måste även en lägstanivå uppfyllas.  

Figur 3.3 Logo LEED 
(Helenius AB, 2012) 

 

Figur 3.1 Logo EU 
Green Building 
(Helenius AB, 2012) 

 

Figur 3.2 Logo 
Svanen (Helenius AB, 
2012) 
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Fördelningen av poäng områdena emellan reflekterar en bedömning av hur stor 
påverkan på miljön samt vilka mänskliga fördelar respektive område har. Det 
område där avsevärt flest poäng kan erhållas är energi. Vid maximal 
poängutdelning står en effektiv energianvändning samt nyttjande av 
egenproducerad förnybar energi för drygt en fjärdedel av högsta möjliga 
totalpoäng för byggnaden. Dessa utgör 2 utav totalt 55 indikatorer som bedöms i 
LEED. 
 
Den lägsta nivån i LEED är Certifierad och för att erhålla denna krävs minst 40 
poäng. Därefter följer nivåerna Silver, Guld och Platinum. Platinum som är den 
högsta nivån kräver att byggnaden uppnår minst 80 poäng. (Sweden Green 
Building Council, 2014) 
 
En överblick av poängsättning och ämnesinriktningar som de olika områdena är 
uppbyggda av återges i bilaga 1. 

3.2.3.4 BREEAM 
Brittiska Building Research Establishment (BRE) 
har tagit fram Environmental Assessment Method 
(BREEAM) som är det mest frekvent använda 
systemet i Europa. Den svenska versionen av 
systemet, BREEAM-SE (figur 3.4), introducerades 
2013 och certifierar kommersiella kontor och handelsfastigheter. Likt LEED tar 
BREEAM ett helhetsgrepp om byggnaden och bedömer dess totala miljöpåverkan 
och utgår från följande områden: ledning och styrning, hälsa och välbefinnande, 
energi, transport, vatten, material och avfall, markanvändning och ekologi, 
föroreningar samt innovation.  
 
I BREEAM-SE kan följande typer av byggprojekt bedömas: 

 Nyproduktion 
 Större ombyggnad av befintlig byggnad 
 Tillbyggnad till befintlig byggnad 
 Kombination av nyproduktion och ombyggnad 
 Ny- eller ombyggnad av en del i en byggnad med flera verksamheter 
 Inredning av befintlig byggnad 

 
Områdena som nämnts tidigare består av ämnesinriktningar som kan erhålla 
olika antal poäng. (Se tabell 3.1 på kommande sida) De olika områdena viktas 
sedan varierande gentemot varandra bero. Det område som viktas tyngst är 
energi och det som viktas lättast är vatten. 
 

Figur 3.4 Logo BREEAM-SE (Sweden 
Green Building Council, 2013) 
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De betygsnivåerna som går att uppnå i BREEAM-SE är: Pass, Good, Very Good, 
Excellent och Outstanding. För att byggnaden ska erhålla betyget Pass ska minst 
30 % av maximalt antal poäng uppnås, för Good gäller minst 45 %, för Very Good 
gäller minst 55 %, för Excellent gäller minst 70 % och för Outstanding minst 85 
%. (Sweden Green Building Council, 2013) 

3.2.3.5 Miljöbyggnad 
Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som den här rapporten 
behandlar mer detaljerat i avsnitt 3.3 Miljöbyggnad.  

3.2.3.6 Översikt 
Tabell 3.2 på kommande sida visar en jämförelse mellan de fem 
certifieringssystemen med avseende på bedömningskriterier. 
 

Tabell 3.1 Områden och ämnesinriktningar BREEAM-SE (Sweden Green Building Council, 2013) 
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Tabell 3.2  Sammanställningstabell (Helenius AB, 2012) 
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3.3 Miljöbyggnad 
Information till avsnitt 3.3 har, om inte annat anges, 
erhållits ifrån Miljöbyggnad: metodik för 
nyproducerade och befintliga byggnader, manual 2.1. 
Miljöbyggnad är relativt nytt certifieringssystem av 
byggnader som sattes i bruk 2009. Sedan 2011 är det 
Sweden Green Building Council (SGBC) som ansvarar 
för certifieringen. Mer utförlig historik gällande 
certifieringssystemet kan ses i stycket bakgrund under 
kapitel 1.  
 
Miljöbyggnad (se figur 3.5) är utvecklat i Sverige för 
svenska förhållanden av svensk bygg- och 
fastighetsbransch i samverkan med myndigheter, 
banker, försäkringsbolag, högskolor och universitet. De aspekter som ansågs 
gynna liten miljöpåverkan och vara bra för människor är också de som 
certifieringssystemet omfattas av. De områden som Miljöbyggnad berör är 
energi, inomhusmiljö samt material. De betyg som utdelas är antingen KLASSAD, 
BRONS, SILVER eller GULD. (Sweden Green Building Council, 2011) Mer om 
områden och betyg berörs senare i detta kapitel.  
 
År 2013 är Miljöbyggnad det mest populära miljöcertifieringssystemet på den 
svenska bygg- och fastighetsmarknaden med, som tidigare nämnts, närmare ett 
tusen ansökningar om certifiering. (Sweden Green Building Council, 2013) 

3.3.1 Utmärkande i Miljöbyggnad 
De egenskaper som Miljöbyggnad utmärker sig med och är värda att betona är: 
 

 Verkningsfull miljövärdering 
 Kostnadseffektiv 
 Enkelhet 
 Tar till vara på dokument och utredningar som arbetas fram i de flesta 

bygg- och ombyggnadsprojekt 
 Verifieringen bekräftar projekteringskrav och BBR 
 Enkätundersökning för att bekräfta indikatorbetyg GULD 
 För GULD som byggnadsbetyg får ingen indikator klassas BRONS eller 

sämre 

3.3.1.1 Verkningsfull miljövärdering och kostnadseffektivitet 
Att systemet ska vara verkningsfullt och ge en relevant miljövärdering och 
samtidigt vara kostnadseffektivt vad gäller, utrustning och utredningar är 
utgångspunkten för Miljöbyggnad. Det ska vara enkelt att förstå och använda 
vilket tillsammans med de relativt låga kostnaderna ska leda till ett brett 
användande.  

Figur 3.5 Logo Miljöbyggnad 
(Helenius AB, 2012) 

 



  Kap 3 Förstudie 

 17 

3.3.1.2 Enkelhet  
Detta är en mycket viktig princip för Miljöbyggnad. Aktörer som deltar i en 
nyproduktion ska kunna genomföra certifieringen efter begränsad 
utbildningsinsats. Certifieringen ska också kunna genomföras enkelt vid om- och 
tillbyggnad samt befintlig byggnad. 

3.3.1.3 Tillvaratagande av handlingar 
De handlingar som ska redovisas i Miljöbyggnad är ofta sådana som ändå arbetas 
fram i de flesta projekt. Anledningarna till detta kan vara frivilliga intressen men 
ofta myndighetskrav. Vid en certifiering enligt Miljöbyggnad tas dessa 
handlingar tillvara och används som redovisning i ansökan. Typiska dokument 
för nyproducerade byggnader kan vara, ritningar, beskrivningar, 
inneklimatberäkningar, mätprotokoll, energiavtal och beskrivningar från 
sakkunniga. Typiska handlingar för befintliga byggnader kan vara 
radonmätningar, OVK-protokoll etcetera. 

3.3.1.4 Verifieringar av BBR och projekteringskrav  
En certifiering av nyproducerade byggnader är preliminär tills dess att den är 
verifierad som färdig byggnad. Under produktionsstadiet sker en certifiering 
med projekteringshandlingar eller allra helst bygghandlingar som underlag. I 
slutändan är det med andra ord dess funktioner som avgör byggnadens betyg 
och inte de beskrivningar som erhållits under projekterings- eller 
produktionsstadiet. Anledningen till detta är att kontrollera att krav och 
information inte försvinner på vägen i skiftet mellan de olika faserna av 
byggprocessen.  

3.3.1.5 Enkätundersökning för GULD 
Det som vägs in i verifieringen är byggnadens faktiska funktion samt brukarnas 
upplevelse. Detta görs för att engagemanget hos projektörer, entreprenörer och 
förvaltare ska öka så att byggnaden uppfyller de krav som beställaren ställt.  För 
att verifiera att byggnaden uppnår de förväntningar beställaren har på 
byggnaden görs en enkätundersökning för vissa indikatorer (Ljudmiljö, 
ventilationsstandard, fuktsäkerhet, termiskt klimat vinter och sommar samt 
dagsljus) efter en tids brukande av byggnaden. 80 % av brukarna ska vara 
tillfreds med de förhållanden som råder i fastigheten. De ska anse att 
inomhusmiljön är mycket bra, bra eller acceptabel för att en byggnad ska kunna 
erhålla betyget GULD. Vad gäller fuktsäkerheten ska högst 10 % anse att de 
upplever mögellukt eller hälsobesvär som kan bero av inomhusmiljön. En 
svarsprocent på minst 75 % eftersträvas för lokalbyggnader och 70 % för 
flerbostadshus.  

3.3.1.6 GULD på byggnadsnivå 
För att nå upp till betyget GULD på byggnadsnivå får inget av indikatorbetygen 
klassas som BRONS eller sämre. Detta är en viktig princip i Miljöbyggnad och 
grundas i att byggnaden ska genomgående kunna visa upp en mycket god 
prestanda. En kompensation av ett svagt indikatorsbetyg med ett högt betyg i en 
annan är alltså inte möjlig. För mer ingående information gällande de olika 
betygen hänvisas läsaren till avsnitt 3.3.5 Betygsmetodik. 
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3.3.2 Byggnadstyper som kan certifieras enligt Miljöbyggnad 
En miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad kan tillämpas på följande 
byggnadstyper: 
 

 Nyproducerade och befintliga småhus 
 Nyproducerade och befintliga flerbostadshus 
 Nyproducerade och befintliga lokalbyggnader till exempel kontor, skolor, 

daghem, sjukhusbyggnader, vårdhem, hotell, handelsbyggnader, 
idrottsbyggnader, restauranger, etcetera.  

 
Miljöbyggnad kan också tillämpas på: 
 

 Byggnader med flera verksamheter 
 Ombyggnad 
 Tillbyggnad  

3.3.3 Certifiering enligt Miljöbyggnad 
Under detta stycke klargörs processen och organisationen kring Miljöbyggnad. 
Certifieringsprocessen, som illustreras i figur 3.6 följer sex steg från registrering 
till verifiering.  
 

 
Figur 3.6 Certifieringsprocessen sex steg från registrering till verifiering (Sweden Green Building 
Council, 2011) 

 
De sex stegen är i tur och ordning: 
 

1. Registrering av den byggnad som ska certifieras görs hos SGBC. 
2. Certifieringsansökan skickas in till SGBC där handläggare kontrollerar 

om ansökan är fullständig och uppfyller de formella krav som ställs för 
att sedan kunna vidarebefordras i ärendet. 

3. Ansökan bedöms under sekretess av oberoende granskare. 
4. Certifieringsrådet bekräftar granskarnas bedömning och ett certifikat 

utfärdas. 
5. Plakett och certifikat skickas till fastighetsägaren som har tillåtelse att 

montera dessa på byggnaden. Certifieringen är giltig i max tio år eller 
till dess att byggnaden genomgått större förändringar. 

6. Certifieringsresultatet ska tidigast ett år och senast två år efter 
färdigställande av byggnad verifieras för nyproducerade byggnader 
eller ombyggnader enligt nyproduktion. 

 
Miljöbyggnad utvecklas ständigt med nya riktlinjer och manualer.  
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Vilka regler och bedömningskriterier som bedömningen tar sin utgångspunkt i 
och avgörs av registreringsdatumet för certifieringen. Bedömningskriterierna 
och reglerna kan inte ändras retroaktivt. Om ansökan inte kommit in till SGBC 
tre år efter registreringsdatum krävs ny registrering och registreringsavgift om 
byggnaden fortfarande ska certifieras. 
 
Organisationen kring Miljöbyggnad utgörs av miljöbyggnadskommittén, tekniska 
rådet, certifieringsrådet och oberoende granskare.  
 
Miljöbyggnadskommittén ansvarar för marknadsföring, utveckling, förvaltning, 
utbildning och utvärdering av systemet. Ledamöterna företräder fastighetsägare, 
konsulter, forskare och entreprenörer. 
 
Det tekniska rådet är en grupp vars uppgift är att tolka instruktioner och regler 
och ansvara för utvecklingen i sak i enlighet med Miljöbyggnads intentioner. Den 
huvudsakliga arbetsuppgiften certifieringsrådet har är att bekräfta den 
bedömning granskarna gjort och bevaka att lika bedömning sker i alla fall.  
 
De oberoende granskarnas uppgift är att bedöma ansökningarna på ett objektivt 
sätt. 
 
Beställarens roll i certifieringen blir att utse en projekteringsgrupp som arbetar 
mot att klara ett uppsatt mål med certifieringen. En certifierad 
Miljöbyggsamordnare ansvarar för att leda, instruera, samla in och granska det 
underlag som sedan skickas in för ansökan till SGBC. Aktörer i 
projekteringsgruppen ansvarar för beräkningar och redovisning. Dessa kan vara 
projektledare, arkitekter, VVS-projektörer och byggnadskonstruktörer. 
Entreprenören kan under byggskedet ansvara för insamlingsarbete.  
 
När certifieringsprocessen är genomförd ska byggnaden, som tidigare nämnts 
genomgå en verifiering. Det preliminära bedömningsunderlaget från 
certifieringsprocessen jämförs då med de faktiska funktionerna i byggnaden. Här 
handlar det om mätningar, undersökningar, granskning av relationshandlingar, 
dokument och ritningar.  

3.3.4 Certifieringssystemets uppbyggnad 
Inom Miljöbyggnad bedöms en byggnad inom de tre områdena energi, 
inomhusmiljö och material. Byggnaden belönas om den är konstruerad, 
projekterad och byggd för låg energianvändning, en god inomhusmiljö samt med 
bra material och god kunskap gällande vilka material som använts. 
 
Vid certifiering bedöms byggnaden med avseende på olika faktorer som i 
Miljöbyggnad benämns indikatorer. Dessa indikatorer bildar tillsammans med 
andra delområden så kallade aspekter som i sin tur kombinerat med andra 
aspekter utgör områden. Alla indikatorer, aspekter och tillslut områden vägs 
samman och aggregeras till byggnadens slutbetyg. Mer om detta senare i 
kapitlet.  
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Tabell 3.3 nedan presenterar en översikt av de indikatorer, aspekter och 
områden Miljöbyggnad är uppbyggt av.  
 
Tabell 3.3 Översikt över de indikatorer, aspekten och områden Miljöbyggnad är uppbyggt av (Sweden 
Green Building Council, 2011) 

 

3.3.4.1 Bedömningskriterier 
Till samtliga 16 indikatorer hör kriterier för de fyra betygsnivåerna. För att 
klargöra de generella kraven för de fyra betygsnivåerna följer nedan en kortare 
sammanställning: 
 

 KLASSAD: Indikatorn uppfyller inte Miljöbyggnads grundkrav. 
 BRONS: Indikatorn motsvarar i stort myndighetskraven från Boverket, 

Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten etcetera. 
Här kan också krav och regler som utvecklats av branschorganisationer 
gälla. 

 SILVER: Indikatorn motsvarar en högre ambitionsnivå. 
 GULD: Indikatorn motsvarar, ur ett hållbarhetsperspektiv, den bästa 

tekniken och lösningen. Det krävs ansträngning men är inte alls omöjligt 
att nå hit.  
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Nivån KLASSAD accepteras inte vid certifiering av en nyproducerad byggnad. 
Betygsnivån är dock nödvändig i verifieringsfasen där man konstaterar att 
grundkraven som sattes under certifieringsfasen inte uppfyllts. KLASSAD visar 
också var i byggnaden den mest markanta förbättringspotentialen finns.  

3.3.4.2 Indikatorer på byggnads- och rumsnivå 
De olika indikatorerna i Miljöbyggnad kan delas in i två kategorier, byggnads- 
eller rumsnivå. De indikatorer som bedöms på rumsnivå är: 
 

 Indikator 3, Solvärmelast 
 Indikator 10, Termiskt klimat vinter 
 Indikator 11, Termiskt klimat sommar 
 Indikator 12, Dagsljus 

 
I verifieringsfasen kan även indikator 5 Ljudmiljö komma att bedömas på 
rumsnivå. Resterande indikatorer bedöms på byggnadsnivå. När det gäller 
indikatorer på rumsnivå bedöms de rum i byggnaden som anses mest utsatta 
belägna på det mest kritiska våningsplanet. Exempel på detta kan vara för 
indikator 3 Solvärmelast. Där bör det mest kritiska våningsplanet rimligtvis vara 
något av de högst belägna och det mest kritiska rummet ligga i österläge, syd-
östläge, söderläge, syd-västläge, eller västerläge. De rum med störst andel 
fönsteryta bör rimligtvis också vara de som drabbas värst av solvärme. Det 
motsatta kan gälla indikator 12 Dagsljus där ett rum beläget på ett våningsplan 
långt ner i byggnaden med liten andel yta fönster per kvm rum sannolikt blir det 
mest kritiska.  
 
Ett rum kan bortses från bedömning om det inte anses vara ett vistelserum 
alternativt att de inte är relevanta för en bedömning. Ett icke relevant rum kan 
exempelvis vara ett mörkrum eller arkiv. Definitionen av vistelserum är ett rum 
där minst en person vistas i minst 30 minuter. I den bedömningen ingår 
exempelvis inte WC, korridorer, fikarum etcetera.  

3.3.5 Betygsmetodik 
Betygsmetoden bygger på tre-fyra steg innan ett slutligt byggnadsbetyg kan 
erhållas. För bedömning av indikatorer på rumsnivå genomförs fyra steg medan 
indikatorerna på byggnadsnivå genomgår tre steg. Nedan följer i turordning de 
aggregeringsteg som görs vid betygsättning: 
 

 Från rumsbetyg till indikatorbetyg 
 Från indikatorbetyg till aspektbetyg 
 Från aspektbetyg till områdesbetyg 
 Från områdesbetyg till byggnadsbetyg 

 
Aggregeringen sker på ett sådant sätt att fastigheter med bara ett fåtal brister 
inte kan få ett högt slutbetyg. Som tidigare nämnt kan en byggnad inte få betyget 
GULD om någon indikator erhåller betyget BRONS. Avsikten med detta är att ge 
en betydande tyngd till de bristande indikatorerna som ett incitament för att 
åtgärda dessa. 
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Från rumsbetyg till indikatorbetyg avgör det rum som fått sämst betyg. Ett högre 
betyg kan utdelas om minst hälften av de bedömda rummen uppvisar ett högre 
betyg. När bedömning av rummen görs utses det mest kritiska rummet på ett 
representativt våningsplan. Fortsättningsvis utses det näst mest kritiska rummet 
och så vidare tills beräkningarna täcker 20 % (eller strax över) av våningsplanet. 
Det är av största vikt att inte mer än 20 % (eller strax över) av våningsplanet 
granskas då det rummet med sämst betyg får mindre och mindre inverkan på det 
sammanvägda betyget. 
 
Det betyg som går vidare från indikator till aspekt avgörs av indikatorn som 
erhållit lägst betyg.  
 
Från aspekt- till områdesbetyg gäller samma som princip som de övriga. Det 
lägsta aspektbetyget är också det som avgör betyget för området. Likt det första 
steget kan ett högre betyg uppnås om minst hälften av aspekterna uppvisar ett 
högre betyg. (se tabell 3.4)  
 
Tabell 3.4 Aggregeringsverktyg  

 
 
Det slutliga byggnadsbetyget, och ofta det som fastighetsägaren är mest 
intresserad av, avgörs av det lägsta områdesbetyget. 

3.3.6 Skillnad mellan nyproduktion och befintlig byggnad 
Olika bedömningskriterier är framtagna för att skilja certifiering av 
nyproducerad och befintlig byggnad åt. De 15 första indikatorerna berör 
certifiering av nyproducerad byggnad medan idikatorerna 1-13 samt indikator 
16 berör certifiering av befintlig byggnad. När det gäller ombyggnad bedöms 
samtliga 16 indikatorer. (se tabell 3.3)  Dessutom skiljer sig kraven för 
betygsnivåerna i vissa indikatorer åt. Exempelvis är kravet för GULD för 
indikator 2 Värmeeffektbehov 25 W/m2 för nyproducerad byggnad medan kravet 
för ombyggnad är 30 W/m2.  

  



  Kap 3 Förstudie 

 23 

3.4 Certifiering enligt Miljöbyggnad: Referensprojekt 
Rudbecklaboratoriet förnyelse 

 

 
Figur 3.7 Illustration Rudbecklaboratoriet förnyelse (Temagruppen AB, 2012) 

En förnyelse pågår just nu av Rudbecklaboratoriet i Uppsala. För arbetet står 
Uppsala universitet, vetenskapsområdet för medicin samt Landstingsservice i 
Uppsala län. Ombyggnationen är redan igång medan tillbyggnadsarbetena just 
nu är i upphandlingsskedet. Detaljprojekteringen kommer att inledas så snart ett 
avtal med entreprenören är färdigt. Nybyggnaden kommer att certifieras enligt 
Miljöbyggnad och hela projektet beräknas vara färdigställt i februari 2015. 
 
För detta avsnitt har information, om inte annat anges, erhållits från handlingar 
erhållna av projektets miljösamordnare (Karremo, 2013) samt 
bedömningskriterier för nyproducerade bostäder Manual 2.1 från SGBC.  

3.4.1 Bakgrundsbeskrivning 
Rudbecklaboratoriet, beläget i Uppsala Science Park, är ett centrum för forskning 
och utveckling inom området Bio-Tech och Science for life. Byggnaden, som är u-
formad kring en öppen innergård, är byggd på 1990-talet och består av sex 
våningar med laboratorier och kontor.  
 
Nu ska Rudbecklaboratoriet förnyas för att göra plats för ny och utvecklad 
forskningsverksamhet. Samtidigt ska en samlokalisering ordnas mellan olika 
verksamheter som tidigare varit utspridda i olika byggnader. Förnyelsen består 
av en ombyggnad av befintlig byggnad, en tillbyggnad i form av ett våningsplan 
mot innergården och en ny huskropp. (Se figur 3.7 för illustration) Den nya 
huskroppen, på 6 våningar placeras vinkelrätt mot den befintliga byggnadens 
södra flygel.(se figur 3.8)  
 
Tema är miljöbyggnadssamordnare i programskedet och målet är att uppnå 
betyget GULD. Befintlig byggnad, ombyggnad samt tillbyggnad av anslutningar 
ämnas inte bli certifierade utan endast den sex våningar höga nybyggnationen. 
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Figur 3.8 Situationsplan Rudbecklaboratoriet förnyelse. Röd markering visar tillbyggnaden som ska 
certifieras (Karremo, 2013) 

 

3.4.2 Certifieringsprocessen 
Första steget i certifieringsprocessen är en registrering hos SGBC. 
Rudbecklaboratoriet registrerades 2012-09-20. För en överblick av 
certifieringsprocessen se avsnitt 3.3 Miljöbyggnad och figur 3.6.  
 
Efter registrering av objektet ska en ansökan om certifiering göras. Dock krävs 
en hel del arbete innan en färdig ansökan kan göras hos SGBC. Bland annat ska 
vissa bygghandlingar finnas med som en del av ansökan. Det är här mycket 
viktigt att kraven, när bygget kommer in i ett nytt skede, fortsättningsvis 
överensstämmer med de mål som tidigare är uppsatta. I detta fall betyget GULD.  
 
Efter ansökan sker granskning, beslut och verifiering enligt tidigare beskrivning i 
avsnitt 3.3 Miljöbyggnad.  

3.4.3 Byggnads- och indikatorresultat 
En statusbedömning är gjord och färdigställd i februari 2013. Byggnaden ansågs 
då klara GULD i samtliga indikatorer bortsett från indikator 14 dokumentation av 
byggvaror där man når betyget SILVER.(Se tabell 3.5) Respektive indikator har 
erhållit ett indikerat betyg. Detta innebär att slutbetyget på respektive indikator 
uppnår detsamma om det fortsatta arbetet och framtagning av handlingar följer 
de planer som är upprättade. Följs detta upp som det är tänkt uppnås GULD 
också som slutgiltigt byggnadsbetyg. Det som ligger till grund för denna 
statusbedömning är det byggprogram som tagits fram under programskedet. 
Projektet har fortfarande en lång väg att gå innan byggnaden är färdigställd och 
kan certifieras till Miljöbyggnad GULD.  
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Tabell 3.5 Resultat efter aggregering Rudbecklaboratoriet statusbedömning (Karremo, 2013) 

 

3.4.3.1 Indikatorer 
Nedan följer en kortare redovisning av betyg och förutsättningar för varje 
enskild indikator. 

Indikator 1 Energianvändning 
Här är kraven för GULD ≤65 % av BBR:s krav på energianvändning. Här jämförs 
BBR:s krav med byggnadens tilltänkta användning vad gäller energi. BBR:s krav 
på energianvändning anpassas efter byggnadens geografiska läge samt 
verksamhet. Uppsala ligger i klimatzon 3 där kraven på energianvändning i 
nyproducerade lokaler som inte är eluppvärmda är ≤80 kWh/m2, Atemp och år. 
För verksamheter där uteluftsflödet i temperaturreglerade utrymmen är högre 
än 0,35 l/s, m2 av hygieniska skäl tillåts en högre energianvändning. Det nya 
kravet på energianvändning räknas ut enligt ekvation 3.1. Till följd av en hög 
luftomsättning (1,19 l/s, m2) i denna byggnad hamnar BBR:s krav på ≤126 
kWh/m2, Atemp och år.   
 

Ekvation 3.1 

80 + 70(𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 − 0.35)  
 
Där 80 är grundkravet för nyproducerade lokaler i klimatzon 3. 70 är en faktor 
som multipliceras med den ökade luftomsättningen och är anpassad till 
klimatzon 3.(90 för klimatzon 2 där grundkravet är 100 kWh/m2, Atemp) qmedel är 
det genomsnittliga specifika uteluftsflödet under uppvärmningssäsong. Högsta 
värde för qmedel som får tillgodoräknas är 1.00 l/s, m2. (Boverket, 2011) 
 
Energianvändningen uppgick enligt beräkningar till 101,6 kWh/m2, år vilket 
motsvarar 80,6 % av BBR:s krav. En väsentlig del av den beräknat åtgångna 
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energin används för forcering av luft i dragskåp i laboratoriesalarna. Efter 
överenskommelse med SGBC bedömdes dragskåpen vara verksamhetsberoende 
och ska därför inte räknas med i den årliga energianvändningen för byggnaden. 
Den faktiska energianvändningen beräknas därför bli 78,6 kWh/m2, år vilket 
motsvarar 61 % av BBR:s krav.  
 
Indikator 1 Energianvändning erhåller alltså betyget GULD.  

Indikator 2 Värmeeffektbehov 
Ett utförande som begränsar användning av tillförd effekt för uppvärmning 
uppmuntras. Kravet för att uppnå betyget GULD för denna indikator är ≤25 
W/m2, Atemp vid DVUT.  
 
SGBC tillhandahåller här ett beräkningsverktyg och med hjälp av detta har 
beräkningar gjorts. Här sammanställs förluster av värme till följd av 
transmission (klimatskalets U-värde + köldbryggor), luftläckage samt 
ventilation. För en bibehållen inomhustemperatur måste dessa förluster 
kompenseras med tillförd värmeeffekt. 
 
Resultatet blev 25 W/m2, Atemp och kraven uppnås därmed för betyget GULD. 
Likt för indikator 1 påverkas inte resultatet av dragskåpens inverkan.  

Indikator 3 Solvärmelast 
Här uppmuntras en byggnad som begränsar värmetillskottet i form av solenergi 
under den varma årstiden. Kravet för att betyget GULD ska uppnås för denna 
indikator är ≤32 W/m2, golv.  
 
Metoden som använts för denna indikator är framtagen av SGBC och innebär att 
solvärmelasten beräknas för det mest kritiska rummet beläget på det 
våningsplan som anses var mest utsatt för solljus. Fortsättningsvis ska fler 
utsatta rum på detta våningsplan granskas till dess att man beräknat 20 % (eller 
strax över) av våningsplanets totala golvarea. I detta fall utgör det mest kritiska 
rummet mer än 20 % av våningsplan 7:s totala golvarea vilket gör att det endast 
är nödvändigt att göra beräkningar för detta rum. (Se bilaga 2) 
 
Beräkningar har gjorts med hjälp av, det av SGBC rekommenderade 
gratisprogrammet, ParaSol (Lunds Tekniska Högskola, 2009) och resultatet visas 
i tabell 3.6. Beräkningarna har genomförts med olika typer av solskydd, både 
invändiga som utvändiga. 
 
Tabell 3.6 Tabell över värden, solvärmelast Rudbecklaboratoriet förnyelse (Karremo, 2013) 
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Enligt beräkningarna klarar alltså byggnadens mest kritiska rum kraven för 
GULD med marginal.  

Indikator 4 Energislag 
I denna kategori klassas byggnaden enligt de energislag som används för 
uppvärmning, kylning samt verksamhets- och fastighetsel. Man delar upp de 
olika energislagen i fyra kategorier: 
 

 Miljökategori 1; solenergi, miljömärkt vattenkraft, vindkraft samt 
industriell spillvärme. 

 Miljökategori 2; ej miljömärkt vattenkraft, biobränsle från värme- och 
kraftvärmeverk samt miljöprövad biobränslepanna.  

 Miljökategori 3; icke miljögodkända pannor 
 Miljökategori 4; energi som inte är förnybar eller flödande, såsom kol, 

naturgas, olja, torv och kärnkraft 
 
För att uppnå guld i denna kategori krävs att andelen energi från miljökategori 1 
står för minst 20 % och andelen energi från miljökategori 3 och 4 står för 
maximalt 20 % av byggnadens årliga energianvändning. Alternativt är att 
miljökategori 2 står för minst 50 % och miljökategori 3 och 4 för högst 20 %. 
 
Tabell 3.7 Beräkningsverktyg för indikator 4, Energislag, Rudbecklaboratoriet förnyelse (Karremo, 
2013) 

 

Tabell 3.7 visar att indikatorn uppnår betyget GULD. Vid detta skede var det 
klart att vattenkraft skulle användas för verksamhets- och fastighetsel men det 
var ännu inte klart varifrån vattenkraften skulle tas. Därför har ej miljömärkt 
vattenkraft satts som energikälla då det är den, ur miljösynpunkt, sämre av de 
två varianterna av vattenkraft. I Uppsala utgörs fjärrvärmebränslet 
huvudsakligen av torv och avfall vilket gör att merparten av fjärrvärmen hamnar 
under miljökategori 4. Därför har Vattenfall i Uppsala tagit fram ett 
koldioxidneutralt alternativ på fjärrvärmen för att kunna uppfylla kraven för  
Miljöbyggnad. Landstingsservice har därför valt det koldioxidneutrala 
alternativet där allt istället hamnar under miljökategori 2. Vid användning av 
Uppsalas standardbränsle för fjärrvärme hade betyget istället hamnat på SILVER 
för denna indikator. Vad gäller fjärrkyla är det ännu inte klart vilken energikälla 
som kommer att användas därför är den satt i miljökategori 4 som är den sämsta 
tänkbara. 
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Indikator 5 Ljudmiljö 
I denna indikator uppmuntras byggnader med god ljudmiljö. Här krävs att minst 
ljudklass B uppnås för alla bedömda ljudparametrar i SS25268 för att uppnå 
betyget GULD.  
 
De bedömda ljudparametrarna i detta projekt har varit ljud från installationer 
inomhus, luftljudsisolering, stegljudsisolering samt ljud utifrån. Alla dessa 
parametrar uppnår ljudklass B och byggnaden erhåller alltså betyget GULD för 
denna indikator. För att GULD ska erhållas krävs också en enkätundersökning 
under brukarskedet som är beskriven under avsnitt 3.3.1.5 Enkätundersökning 
för GULD, samt en ljudsakkunnig under projektering och byggskede.  

Indikator 6 Radon 
Byggnader med låg radonhalt uppmuntras i denna indikator. Som krav för att 
uppnå GULD för denna indikator måste radonhalten inomhus vara ≤50 Bq/m3. 
Enligt geoteknisk undersökning uppförs byggnaden på högradonmark vilket 
innebär att man radonsäkrar golv och ytterväggar i anslutning till mark i form av 
täta fogar och genomföringar. I och med dessa åtgärder bedöms att 
indikatorbetyget GULD uppnås. 

Indikator 7 Ventilationsstandard 
I denna indikator uppmuntras lokalbyggnader som utformas och byggs för god 
ventilation. Kravet för GULD är ≥7 l/s, pers + 0,35 l/s, m2 golv. Automatiskt, 
behovsstyrt ventilationsflöde i vistelserum i form av VAV eller liknande är också 
ett krav.  
 
Projektering är gjord för att klara dessa värden och därmed erhåller byggnaden 
betyget GULD för denna indikator enligt flödesschema för luftbehandling. 

Indikator 8 Kvävedioxid 
Här uppmuntras byggnader med lågt intag av kvävedioxid via uteluften. Detta är 
en trafikrelaterad förorening och halterna är som högst i luft i anslutning till högt 
trafikerade vägar. Kravet för GULD är att kvävedioxidhalten inomhus högst 
uppgår till 20 μg/m3. 
 
Med hjälp av luftföroreningskartor har kvävedioxidhalten i området uppskattats 
till 18-30 μg/m3. För att säkerställa att kraven för GULD uppnås är majoriteten 
av fönstren i byggnaden av typen karmfast. Dessutom är luftintagen placerade på 
taket och är riktade mot öster för att intaget ska ske så långt bort ifrån de 
näraliggande vägarna som möjligt. Dessa åtgärder anses räcka för att uppnå 
betyget GULD för denna indikator. 

Indikator 9 Fuktsäkerhet 
Ett utförande som minimerar risk för framtida fukt-och vattenskador 
uppmuntras i denna indikator. Kravet är att en diplomerad fuktsakkunnig 
(beställarens expert) och en fuktsäkerhetsansvarig (entreprenörens expert) har 
utsetts. Dessutom ska byggnadens fuktkritiska konstruktioner vara identifierade 
och dokumenterade samt att projektering skett enligt ByggaF.  
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En fuktsäkerhetsbeskrivning som formulerar krav på fuktsäkerhet och 
fuktsäkerhetsarbete i program- och projekteringsskedet har tagits fram och 
uppfyller de krav för att byggnaden, i detta skede, ska erhålla betyget GULD.  

Indikator 10 Termiskt klimat vinter 
Här uppmuntras en byggnad med goda förutsättningar för att uppnå god termisk 
komfort under vinterhalvåret. För att uppnå betyget GULD för denna indikator 
krävs en datorsimulering där ett PPD-index (Predicted Percentage Dissatisfied) 
inte överstiger 10 %. Med andra ord får inte den förväntade andelen missnöjda 
med det termiska inomhusklimatet vara högre än 10 %.  
 
Precis som för indikator 3 Solvärmelast ska denna indikator bedömas på 
rumsnivå. Därför har det förväntade mest kritiska rummet på det mest kritiska 
våningsplanet simulerats. Bilaga 3 visar att kontoren belägna på våningsplan 7 i 
norrläge är de rum som anses vara mest kritiska. Dessa rum utgör 15 % av 
våningsplanets golvarea och eftersom 20 % måste simuleras har även ett 
laboratorium i österläge valts som det näst mest kritiska rummet. Simuleringen 
har genomförts med programmet IDA ICE 4 (EQUA, 2013) och resultatet visar att 
kontoret med sämst förutsättningar hamnar på ett PPD-index på 10 % och 
laboratoriet på 9 %.  
 
Dessa resultat visar att betyget GULD erhålls för denna indikator. 

Indikator 11 Termiskt klimat sommar 
För denna indikator uppmuntras byggnader med goda förutsättningar för att 
uppnå god termisk komfort sommartid. Likt indikator 10 Termiskt klimat vinter 
krävs här ett PPD-index ≤ 10 %.  
 
Även här görs bedömningen på rumsnivå och det förväntade mest kritiska 
rummet är ett laboratorium i söderläge beläget på våning 7. (Se bilaga 2) 
Golvytan för detta rum utgör 20 % av våningsplanets totala golvyta vilket 
innebär att det endast är detta rum som simulerats. Simuleringar har gjorts med 
programmet IDA ICE 4 och rummets PPD-index hamnar på 10 % vilket gör att 
byggnaden erhåller betyget GULD för denna indikator. 

Indikator 12 Dagsljus 
Här syftas att uppmuntra en byggnad med god tillgång till dagsljus. För att uppnå 
betyget GULD för denna byggnad krävs en dagsljusfaktor ≥ 1,2 %. Detta värde tas 
enklast fram via datorsimulering.  
 
Bedömningen sker på ett för byggnaden representativt våningsplan som är mest 
kritiskt med avseende på dagsljus. På detta våningsplan utses sedan det mest 
kritiska vistelserummet. Fortsättningsvis ska fler kritiska vistelserum granskas 
till dess att 20 % (eller strax över) av våningsplanets golvyta analyserats.  
 
Nybyggnaden av Rudbecklaboratoriet har fyra representativa våningsplan, plan 
4, 5, 6 och 7. Av dessa anses plan 4 vara det mest kritiska vad gäller dagsljus då 
det är beläget längst ner och påverkas mest av omkringliggande byggnaders 
skuggning. Tre av våningsplanets 14 rum (rum 1, 2 och 3) har inte tagits med i 
bedömningen då dessa är tänkta som mörkrum.  
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Dagsljusfaktorn har bestämts med hjälp av datorsimuleringsprogrammet Velux 
Daylight Visualizer som är rekommenderat av SGBC.(Velux, 2012) Samtliga rum 
som analyserats på våningsplanet har klarat kriterierna för betyget GULD.  

Indikator 13 Legionella 
Denna indikator uppmuntrar byggnader som utformas, projekteras och byggs för 
att riskerna för tillväxt och utbredning av legionellabakterier minimeras i och 
från tappvattensystem. Kravet för att uppnå GULD för denna indikator är att 
termometrar monteras på utgående varmvattenledningar samt på returen i varje 
VVC-krets. Instruktioner ska också finnas för regelbunden kontroll av 
temperatur i VV och VVC. Krav på redovisning i form av VVS-beskrivning där det 
tydligt framgår att utformning av tappvattenledningar gjorts med avseende på 
att minska risken för tillväxt och utbredning av legionellabakterier. Utöver detta 
krävs också dokumentation med instruktioner för projektörer och entreprenörer 
att följa branschreglerna Säker vatteninstallation samt eventuell riskvärdering.  
 
I detta fall uppnås de krav som ställs på termometrar på utgående 
varmvattenledning samt retur i VVC-krets enligt rambeskrivningen för vatten, 
avlopp, värme och kyla rubrik 52 ”Tappvattensystem”. Dessutom ska VVS-
montör vara branschlegitimerad för Säker vatteninstallation enligt rubrik 5 ”VA-, 
VVS-, KYL- och PROCESSMEDIESYSTEM”. 
 
Om VVS-beskrivning redovisas, där det framgår att utformning av 
tappvattenledningar gjorts med avseende på att minska risken för tillväxt och 
utbredning av legionellabakterier, klarar byggnaden bedömningskriterierna för 
betyget GULD för denna indikator. 

Indikator 14 Dokumentation av byggvaror 
I denna indikator uppmuntras byggnader med dokumentation av byggvaror och 
byggmaterial som byggs in. Kravet för GULD för denna indikator är att en 
byggnadsrelaterad loggbok förs över byggvaror som byggs in i byggnaden. Detta 
gäller byggnadsmaterial och varor för grundkonstruktion, yttertak, ytterväggar, 
stomme och innerväggar och som ingår i produktkategorierna E, F, G, H, I, J, K, L, 
M, N och Z enligt BSAB 96. Loggboken ska innehålla typ av byggvara, varunamn, 
tillverkare, innehållsdeklaration samt år för upprättande. Loggboken ska vara 
digital, administreras på företagsnivå hos fastighetsägaren och innehålla 
information om varornas ungefärliga placering och mängd i byggnaden. De olika 
produktkategorierna enligt BSAB 96 är: 
 

 E Platsgjutna konstruktioner 
 F Murverk 
 G Konstruktioner av monteringsfärdiga element 
 H Konstruktioner av längdformvaror 
 I Skikt av 
 J Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt,

 överläggsplattor 
 K Skikt av skivor 
 L Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar m.m. 
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 M Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror 
 N Kompletteringar av sakvaror m.m. 
 Z Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror 

 
Projektet har använt sig av SundaHus som digital loggbok. Vid programskedets 
slut hade 36 byggvaror dokumenterats i SundaHus men ungefärlig placering och 
mängd är inte angivit i loggboken. Det sistnämnda gällande placering och mängd 
är krav för att uppnå GULD vilket gör att endast betyg SILVER uppnås för denna 
indikator. För att GULD ska kunna uppnås krävs dokumentation av mängd och 
placering samt att upphandlad entreprenör fortsätter att registrera och 
dokumentera byggvaror. Entreprenören ansvarar också för att ange dess mängd 
och placering. 

Indikator 15 Utfasning av farliga ämnen 
Denna indikator syftar att uppmuntra byggnader utan inbyggda material och 
byggvaror som innehåller farliga ämnen. Varje byggvara som dokumenterats 
enligt indikator 14 ska bedömas enligt innehåll och halt av farliga ämnen enligt 
KEMIs kriterier. Särskilt farliga är de så kallade utfasningsämnena som 
definieras av Kemikalieinspektionen.  

De 36 varor som dokumenterats vid programskedets slut har granskats av 
SundaHus vad gäller innehåll av utfasningsämnen enligt KEMIs lista. Ingen av 
dessa varor innehåller något utfasningsämne vilket gör att byggnaden erhåller 
betyget GULD för denna indikator. Det ska dock tilläggas att det är en mycket 
liten del av den totala materialanvändningen som kan bestämmas redan i 
programskedet. Den absoluta majoriteten av materialanvändning bestäms 
istället under projekteringen och produktionen och det blir en utmaning att helt 
undvika något utfasningsämne. Att byggnaden erhåller SILVER för denna 
indikator i slutändan är därför ett troligt scenario.     

3.4.4 Fortsatt arbete för att uppnå GULD 
Innan byggnaden kan certifieras till GULD måste det byggnadsprogram som 
tagits fram följas noggrant även under projekterings- och produktionsskede. 
Verifiering av samtliga indikatorer samt en, för vissa indikatorer, genomförd 
enkätundersökning är efter färdigställande av byggnaden också ett krav för att 
byggnaden i slutändan ska erhålla betyget GULD. (Se avsnitt 3.3.1.4 Verifiering av 
BBR och projekteringskrav samt 3.3.1.5 Enkätundersökning för GULD)  

3.4.5 Intervju med projektledare 
Nedan följer en sammanställning av information som erhållits under intervju 
den 9 oktober 2013 med Avin Faily, HIFAB som är Landstingsservices 
projektledare för Rudbecklaboratoriet förnyelse.  

3.4.5.1 Roller och kunskaper 
Kunskaperna gällande Miljöbyggnad var hos projektledaren mycket begränsade 
innan projektet satte igång. Rollen som projektledare har inte medfört något 
extra ansvar till följd av certifieringen utan ansvaret har helt och hållet legat på 
den externa miljöbyggnadssamordnare som anlitats för projektet. Då detta 
projekt lett till en annorlunda arbetsgång jämfört med ett konventionellt projekt 
är samordningsrollen mycket vital och för att kunna styra projektet efter de krav 
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Miljöbyggnad ställer har ett stort utrymme beretts för personen i fråga. Hos 
projektledaren ligger sedan ansvaret att godkänna de beslut som 
miljösamordnaren fattat.   

3.4.5.2 Svårigheter och utmaningar 
Då nuvarande manual för nyproducerade lokalbyggnader inte är anpassad för 
denna typ av lokal har tolkningar lett till en del merarbete. Oklarheter har främst 
legat i frågan om energin till dragskåpen i laborationssalarna ska räknas in i 
byggnadens energianvändning eller inte. Frågan har bollats med SGBC och 
lösningen blev att ett schablonvärde på dragskåpen dras av från den totala 
användningen. I upptakten av programskedet kunde svårigheter uppstå vad 
gäller anpassningar och fastställande av systemgränser i och med att 
nybyggnaden sammanlänkas med befintlig byggnad. Det har dock krävts att alla 
inblandade parter vant sig vid ett nytt tankesätt. Fokus har legat på att klara 
Miljöbyggnads krav snarare än en speciell estetik och när projektgruppen väl 
kom in i det tankesättet har inga större svårigheter upplevts. 
Utifrån de ovan nämnda komplikationerna har inte några större svårigheter att 
uppnå målet GULD för hela byggnaden ännu upplevts när projektet nu går in i 
detaljprojekteringen. Den stora utmaningen blir nu att få det hela att fungera 
även i projekteringen och produktionen. 
 
Anledningen till varför endast SILVER erhållits för indikator 14 dokumentation 
av byggvaror är den att det i programskedet är omöjligt att presentera exakt 
mängd och placering av byggvaror. Detta ska dock inte vara några problem att 
klara i slutändan då Landstingsservice är noga med just dokumentation av de 
varor som byggs in i deras fastigheter.  

3.4.5.3 Intryck 
Intrycket av projektet så långt är mycket positivt, främst i form av nya lärdomar 
och utmaningar. Att få vara en del i det som är landstingets första 
miljöcertifieringsprojekt är mycket inspirerande. Den mest vitala skillnaden i 
detta projekt jämfört med ett konventionellt projekt är att projektörerna inte får 
lika fria händer. Miljöbyggnadskraven har styrt arkitekter och konsulter inom el 
och VVS med flera att tänka lite baklänges för att på bästa sätt anpassa 
hyresgästens krav till Miljöbyggnad. Att systemet kom in tidigt i processen, 
redan i programskedet, gjorde att programhandlingarna blev mycket mer 
omfattande i jämförelse med ett ”vanligt” projekt. Anledningen till varför 
certifieringen tillämpades så tidigt i processen var att entreprenören ska vara 
tvungen att följa de instruktioner som Landstingsservice fastslagit och inte 
uppföra byggnaden på det sätt de anser vara bäst. 

3.4.5.4 Mål 
Målet att uppnå GULD har inte ändrats då projektet flyter på enligt planeringen, 
detta mycket tack vare en drivande och viljestark miljöbyggnadssamordnare 
tillsammans med en grupp som väljer att se lösningarna istället för problemen.  

3.4.6 Analys och diskussion  
Första intrycket är att det känns väldigt optimistiskt med GULD på alla 
indikatorer utom en. En närmare studie av samtliga indikatorer samt en intervju 
med projektledare ger dock en bild av att de inblandade verkligen gjort ett 
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noggrant arbete. Det syns också att det finns en stark vilja att uppnå högsta 
möjliga betyg för varje indikator. Detta ställer också höga krav på byggnadens 
prestanda och alla som arbetar kring projektet. Däremot ligger några indikatorer 
på gränsen till ett lägre betyg alternativt blir svåra att klara under projekterings- 
och produktionsskedet. De indikatorer detta gäller är följande: 
 

 Indikator 2 Värmeeffektbehov 
 Indikator 10 Termiskt klimat vinter 
 Indikator 11 Termiskt klimat sommar 
 Indikator 15 Utfasning av farliga ämnen 

 
Skulle samtliga av dessa indikatorer erhålla betyget SILVER istället för GULD blir 
det slutliga byggnadsbetyget ändå GULD. Om dessa indikatorer bedöms nå GULD 
och ändå ligger så pass nära ett SILVER-betyg som de gör finns risken att de 
hamnar på SILVER efter verifiering vilket kan leda till besvikelse hos kunden. I 
nästa skede av processen kan en säkerhetsmarginal möjligtvis adderas på de 
indikatorer som ligger på gränsen till SILVER för att undvika eventuella negativa 
överraskningar i ett senare skede. Ett alternativ kan vara att någonstans i 
bedömningen tydligt visa att några indikatorer ligger nära ett lägre betyg. Därför 
måste projektering och produktion genomföras med hög noggrannhet för att 
följa de krav som ställts för att uppnå betyget GULD för dessa indikatorer. 
Därmed har man klarlagt att viss osäkerhet finns och överraskningarna längre 
fram i processen lär bli färre.  
 
Radon och Kvävedioxid uppfattas svåra att analysera i förhand. Visst är en 
satsning på ett högt betyg även för dessa indikatorer bra men en mätning i 
efterhand kan visa att byggnaden här inte klarar kraven för att uppnå GULD. Ett 
förslag för att undvika detta är att göra radon- och kvävedioxidmätningar i 
Rudbecklaboratoriets befintliga byggnad för att ta reda på halterna där. 
Bedömningen kan då utgå från dessa värden och sedan beskriva de eventuella 
åtgärder som krävs för att nybyggnaden ska kunna nå upp till högsta nivå. Just 
dessa indikatorer kan möjligtvis vara säkrare att gardera med ett SILVER-betyg 
då en sådan åtgärd ändå inte skulle påverka det slutliga områdesbetyget. 
 
Området Material med indikatorerna Dokumentation av byggvaror samt 
Utfasning av farliga ämnen blir väldigt avgörande då ett SILVER för det området 
direkt gör det omöjligt att uppnå GULD som slutligt byggnadsbetyg. GULD för 
Utfasning av farliga ämnen blir med all säkerhet mycket svårare att klara under 
produktion än vad det är under programskedet. Därför blir vikten av att erhålla 
GULD för indikator 14 Dokumentation av byggvaror desto större. 
Landstingsservice ställer dock väldigt höga krav på uppföljning av byggvaror, 
speciellt i produktion så där finns en god chans att uppnå GULD. 
 
Ett frågetecken ställs också gällande verksamhetsel under indikator 4 Energislag. 
Detta kan vara en ganska känslig fråga då det kan vara svårt att tvinga 
hyresgästen till att använda ett specifikt energislag för dess verksamhet. För 
Landstingsservice del kanske det kan vara lättare i och med att det bara är ett 
fåtal hyresgäster som huserar i deras lokaler. Annars hade ett förnuftigare val 
varit att sätta verksamhetselen till Svensk elmix (mix av el från vattenkraft och 
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kärnkraft m.fl.) för att gardera sig mot att hyresgästen inte väljer det energislag 
som fastighetsägaren föreslår. Detta hade dock lett till att betyget för indikator 4 
blivit BRONS vilket omöjliggjort GULD som slutligt byggnadsbetyg.  
 
Tabell 3.8 nedan visar hur betygsverktyget ser ut enligt ett "worst case-scenario” 
efter genomförandeskedet då hänsyn tagits till samtliga svårigheter med 
indikatorer som diskuterats i detta avsnitt. Det är viktigt att poängtera att det 
inte är särskilt troligt att detta fall skulle uppstå i verkligheten och dessa 
komplikationer är sannolikt något konsultgruppen är medveten om.  
 

 
Tabell 3.8 Aggregering enligt ”worst case-scenario” 

3.4.7 Slutsats Rudbecklaboratoriet 
Sammanfattningsvis verkar projektet vara en positiv upplevelse för de 
inblandade och det är tydligt efter granskning av intervju och statusbedömning 
att projektets miljöbyggnadssamordnare varit mycket drivande, målmedveten 
och kunnig. Projektet flyter på som det är planerat och som det ser ut nu finns 
inget som tyder på att målsättningen GULD som slutligt byggnadsbetyg inte ska 
uppnås. Dock är det tydligt poängterat i både statusbedömning och intervju att 
det blir en stor utmaning att tillämpa systemet och uppfylla kraven även under 
det fortsatta genomförandeskedet. Uppfattningen att projektet mestadels varit 
en positiv upplevelse grundas på projektledarens erfarenheter samt 
miljösamordnarens statusbedömning. Den övergripande bilden kanske hade sett 
annorlunda ut om kontakt tagits med övriga konsulter för att lyssna till deras 
åsikter. 
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3.5 Summering av förstudie 
På svenska marknaden finns idag fem större miljöcertifieringssystem, alla med 
olika bedömningskriterier. Tre av dem är internationella, ett är nordiskt och ett 
är svenskt. Certifieringssystemen syftar till att vara ett redskap för aktörer i form 
av fastighetsägare och byggherrar att uppnå bättre, ”hållbara” byggnader. 
Definitionen av hållbarhet i det här fallet är energieffektivitet, minskad 
klimatpåverkan, sunda materialval med hänsyn till miljö och hälsa samt en god 
inomhusmiljö. En ökad satsning på dessa frågor kan dessvärre ibland leda till 
högre kostnader för projekten. Dock visar nominella siffror hämtade från 
rapporten Gröna kommersiella byggnader: Marknad och värderingsmetoder att 
marknadsvärdet på certifierade byggnader skulle kunna ligga så pass mycket 
högre än konventionella byggnader att en certifiering kan bli direkt lönsam. 
Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem anpassat till svenska 
byggnormer och praxis. Systemet innefattar 15 indikatorer för nyproduktion 
inom områdena energi, inomhusmiljö och material. De betygsnivåer som kan 
erhållas är BRONS, SILVER och GULD. Just nu pågår ett projekt där 
Landstingsservice i Uppsala län förnyar Rudbecklaboratoriet i Uppsala Science 
Park i form av ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad. Nybyggnaden ska 
certifieras till Miljöbyggnad GULD. Projektet har erhållit betyget GULD i 14 av 15 
indikatorer (ett SILVER) efter en statusbedömning nu när projektet går vidare in 
i detaljprojekteringsskedet. Enligt intervju med projektledaren för 
Rudbecklaboratoriet förnyelse har arbetet med Miljöbyggnad varit mycket 
inspirerande och flutit på som planerat även om en del komplikationer har 
uppstått till följd av certifieringen. Dessa har dock snarare setts som utmaningar 
istället för problem. Den största utmaningen återstår dock i och med att få 
certifieringen att fungera även i kommande skeden av projektet.
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4. KUNDUNDERSÖKNING 

4.1 Frågor till kunder 
Frågorna som ligger till grund för dessa intervjuer har noga formulerats i 
samförstånd med Tema. Frågor har anpassats utefter om kunden har eller inte 
har certifierat enligt Miljöbyggnad. Frågeställningen syftar till att undersöka vad 
fastighetsägarnas syfte med certifieringen är, bedöma deras kunskap, erfarenhet 
och åsikter gällande Miljöbyggnad samt ta reda på hur de ser på certifiering i 
framtiden. Frågorna återges i bilaga 4. 

4.2 Intervjuade kunder 
De kunder som Tema valt ut för denna undersökning är Akademiska Hus AB, 
Uppsala; Riksbyggen, Uppsala; Landstingsservice i Uppsala län; Vasakronan AB, 
Uppsala samt Sigtuna kommun. Anledningen till varför just dessa kunder valts ut 
är att de är stora kunder hos Tema (Akademiska Hus, Riksbyggen, 
Landstingsservice och Sigtuna kommun) alternativt anses vara potentiella och 
mycket intressanta kunder (Vasakronan). Detta kundunderlag har utgjort en bra 
blandning och representerar både offentlig sektor där verksamheten kanske inte 
är vinstdrivande som privat sektor där verksamheten syftar till att vara 
kommersiell. Dessutom berör de olika typer av byggnader vilket också varit 
intressant. Intervjuerna är begränsade till att endast omfatta projekt i Uppsalas 
närområde med undantag för Sigtuna kommun som givetvis omfattar projekt 
inom Sigtuna kommuns gränser.  

4.2.1 Akademiska Hus 
Akademiska Hus är ett statligt ägt bolag vars uppgift är att förse svenska 
högskolor och universitet med lokaler. Företaget är med sina 62 % av 
marknaden den ledande hyresvärden för rikets universitet och högskolor. Med 
ett fastighetsvärde på 54 miljarder SEK och en omsättning på 5 miljarder är 
företaget också ett av Sveriges största fastighetsbolag. Verksamheten är 
uppdelad i sex regioner, Syd, Väst, Öst, Stockholm, Uppsala och Norr. 
(Akademiska Hus AB, 2013) 

4.2.2 Riksbyggen 
Riksbyggen är en rikstäckande samhällsutvecklare som grundades på 1940-talet. 
Företaget har 2300 anställda fördelade på 300 kontor runt om i landet. Förutom 
att producera bostäder finns även en avdelning för förvaltning av bostäder och 
kommersiella lokaler. Omsättningen 2012 var knappt 4.3 miljarder SEK. 
(Riksbyggen) 

4.2.3 Landstingsservice i Uppsala län 
Landstingsservice Uppsala län ansvarar för att bygga om, bygga nytt, hyra ut 
lokaler och sköta drift, underhåll och service av landstingets lokaler. 
Organisationen har 250 anställda och omsätter drygt en miljard SEK. 700 000 
kvm vårdlokaler förvaltas av Landstingsservice där den största kunden är 
Akademiska sjukhuset. (Landstingsservice Uppsala län, 2013) 
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4.2.4 Vasakronan 
Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med 192 fastigheter och ett 
fastighetsbestånd värderat till 86 miljarder SEK med 337 anställda. Huvudparten 
av fastighetsbeståndet består av kontors- och handelslokaler. I Region Uppsala 
som denna intervju i första hand berör uppgår värdet av fastighetsbeståndet till 
5,1 miljarder SEK vilket är cirka 7 % av det totala beståendet. (Vasakronan AB, 
2013)  
 

4.2.5 Sigtuna Kommun 
Sigtuna kommun har cirka 43 000 invånare och centralort är Märsta med ett 
geografiskt läge mittemellan Stockholm och Uppsala. I kommunen finns även 
Sveriges äldsta stad, Sigtuna. Inom organisationen finns Komfast som är ett 
fastighetsbolag som bygger och förvaltar kommunens egna fastigheter vilket 
innefattar exempelvis skolor, äldreboenden, kommunhus, etcetera. Sigtuna är en 
del av föreningen Sveriges ekokommuner där det övergripande målet är ett 
samhälle med ekonomisk utveckling och ekologisk balans, där livsmiljön ger 
människor möjlighet till en hög livskvalitet och god hälsa. Kommunen ska vara 
vägledande och underlätta för invånarnas eget miljöarbete. (Sigtuna kommun, 
2012)



  Kap 5 Resultat 

 39 

 

5. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras sammanställningar av samtliga fem intervjuer som 
hållits. Var och en presenteras nedan. 

5.1 Akademiska Hus 
Intervju med Ove Eriksson, Projektledare på Akademiska Hus i Uppsala den 2 
oktober 2013. 

5.1.1 Syfte 
Syftet med att certifiera sina byggnader enligt Miljöbyggnad är att höja nivån på 
de miljöaspekter som påverkar ett hus. Valet föll på Miljöbyggnad då det är ett 
svenskt system som är väldigt bra anpassat till verksamheten. I och med 
certifieringen bevisas en kompetens gällande miljöfrågor samt god kunskap i att 
bygga bra och sunda hus.  
  
Miljöbyggnad ses både som ett verktyg genom byggprocessen och som en 
kvalitetsstämpel på att de insatser som görs för miljön är bra. Alla indikatorer 
som systemet bedömer blir automatiskt invävda i processen. För vissa 
indikatorer blir Miljöbyggnad enbart en kvalitetsstämpel då det sedan tidigare 
redan finns uttalade riktlinjer gällande dessa aspekter inom organisationen. För 
andra indikatorer som tidigare inte varit aktuella erbjuder Miljöbyggnad ett 
verktyg för att kunna jobba med dessa samtidigt som en kvalitetsstämpel erhålls 
i slutändan. 
 
Kort sammanfattat är syftet med Miljöbyggnad att nå en hög nivå gällande de 
miljörelaterade aspekterna för en byggnad och utnyttja Miljöbyggnad genom de 
olika skedena. Detta för att förenkla arbetet med att klara de ställda kraven. 
Målet med certifieringen är att få en kvalitetsstämpel på byggnaden vilket i detta 
fall är Miljöbyggnad SILVER.  

5.1.2 Projekt och betygsnivå 
Akademiska Hus, Uppsala har idag 5-6 projekt som omfattas av Miljöbyggnad, 
både färdigställda och projekt som precis startats upp. Beslutet om att certifiera 
enligt Miljöbyggnad är taget centralt i ledningen för Akademiska Hus och målet 
är att uppnå betyget SILVER. Miljöbyggnad ska omfatta alla ny- och 
ombyggnadsprojekt. Regionalt görs ändå en bedömning gällande varje enskilt 
projekt då vissa blir alltför omfattande och komplicerade att certifiera. Detta 
gäller de flesta ombyggnadsprojekt samt nyproduktion av specialbyggnader 
såsom unika experimenthallar för forskning, etcetera.  
 
Tidigare har inga andra certifieringssystem använts. EU Green Building har 
diskuterats men det föll aldrig riktigt på plats då det bara berör energiområdet.  
 
Miljöbyggnad implementeras relativt tidigt i byggprocessen, oftast i 
programskedet. Att tillämpa systemet i ett tidigt skede gör att eventuella 
revideringar undviks längre fram i processen. I systemhandlingsskedet görs den 
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första riktiga avstämningen. Här ska alla parametrar ha fallit på sin plats vilket är 
en bekräftelse på att projektet följer planeringen. 
 
Anledningen till varför Akademiska Hus valt att satsa på betyget SILVER är att de 
inte såg något uppenbart mervärde i att satsa på GULD. För flera indikatorer 
anses de tekniska skillnaderna mellan de två betygsnivåerna vara relativt små. 
Den, för GULD i olika indikatorer, obligatoriska enkätundersökningen anses vara 
det kanske största problemet då hyresgäster har en tendens att vara missnöjda 
även om Akademiska Hus lyckats lösa uppgiften och följer de krav som satts. 
Enkätundersökning blir besvärlig att genomföra då den måste riktas till alla 
berörda grupper, exempelvis studenter, forskare, pedagoger, administrativ 
personal, driftspersonal, med flera. Många yttre omständigheter kan påverka ett 
enkätsvar och i de flesta fall är dessa inget fastighetsägaren kan ha inverkan på.  

5.1.3 Samordning 
En extern miljösamordnare anlitas för varje projekt. En hög kompetens inom 
området och vetskapen om vad som krävs för att uppnå SILVER anses vara av 
större vikt än om personen i fråga är certifierad enligt Miljöbyggnad eller inte.  
Eftersom detta är en administrativ syssla anses kompetensen vara viktigare än 
titeln. För varje projekt tas, enligt överenskommelse med kunden, ett 
miljöprogram fram under programskedet och färdigställs under 
systemhandlingsskedet. I miljöprogrammet står allt om Miljöbyggnad 
tillsammans med de punkter Akademiska Hus själva tagit fram.  

5.1.4 Svårigheter 
Hittills har målen som satts också uppnåtts men det har haft sitt pris i form av 
merarbete till följd av anpassningar till Miljöbyggnad då beställaren önskat 
ändringar under projektets gång. Oftast handlar det om tekniska lösningar som 
exempelvis att ändra från solceller till solfångare då dessa kräver två helt olika 
system. 
 
Indikatorer som frambringat mest oklarheter är bland annat indikator 4 
energislag, indikator 3 solvärmelast, indikator 10 och 11 termiskt klimat vinter 
och sommar samt indikator 12 dagsljus. Svårigheter med energislag grundas i en 
osäkerhet gällande vilken typ av energi som levereras. Akademiska Hus har ett 
fast avtal med sin energileverantör och kan därför inte veta vad de levererar fullt 
ut vilket kan leda till ett bakslag i efterhand utan att egentligen kunna göra något 
åt saken. De resterande fyra indikatorer som nämnts ovan anses vara besvärliga 
av den anledningen att de motarbetar varandra. Till exempel kan ett högt betyg 
för dagsljus generera i ett lågt betyg för termiskt klimat vinter och vice versa.  
 
Svårigheter med indikatorer generellt är att veta hur stor säkerhetsfaktorn ska 
vara. Att ligga på gränsen till ett lägre betyg i flera indikatorer kan leda till 
obehagliga överraskningar vid verifieringsstadiet.  
 
Ett sätt att undvika att ett lågt betyg för de mer komplicerade indikatorerna ska 
påverka det slutliga byggnadsbetyget är att satsa på att nå högsta betyg för de 
indikatorer som anses vara enklare att arbeta med. 
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5.1.5 Relevans och viktning 
Relevansen för de olika indikatorerna avgörs av ur vilket perspektiv det 
betraktas ifrån. För Akademiska Hus är energianvändningen viktig då det är här 
de största vinsterna finns rent ekonomiskt. Ur hyresgästernas perspektiv är 
förmodligen inomhusklimatet mest värdefullt. Fuktsäkerheten ses också som 
viktig sett från båda parters synvinkel liksom utfasning av farliga ämnen. 
Dagsljus var lite utav en aha-upplevelse då lagkrav i Sverige är lågt satta vad 
gäller detta. Här hjälper Miljöbyggnad till att skärpa kraven vilket ses som något 
mycket positivt. 
 
Vad gäller viktningen mellan de tre områden som Miljöbyggnad är uppbyggt av 
hamnar material längst ner på listan. Det kan tyckas vara ett något kortsiktigt 
tänkande men det är så verkligheten ser ut.  

5.1.6 Ekonomi 
Miljöbyggnad strävar efter att vara ett kostnadseffektivt certifieringssystem men 
det är inte riktigt den erfarenheten Akademiska Hus har. De ambitionsnivåer 
gällande miljöfrågor som funnits tidigare i organisationen har varit ganska höga 
och det är bara vid ett fåtal aspekter som Miljöbyggnad varit till hjälp under 
processen. Generellt sett sker ingen direkt förbättring av processen. De direkta 
kostnaderna till SGBC är inte det största problemet utan det är snarare de extra 
konsulttimmarna som genererar i högre kostnader, de så kallade ”dolda” 
kostnaderna. Projekten blir inte lidande av certifieringen i form av försening 
utan extratiden visar sig snarare genom merarbete under processen.  
 
Akademiska Hus är en fastighetsägare med målsättningen långsiktigt ägande och 
förvaltande med nöjda kunder och avyttrar därmed inte fastigheter i ett 
kortsiktigt kommersiellt syfte. Detta medför att en eventuell ökning av 
marknadsvärdet på miljöcertifierade fastigheter inte är deras främsta intresse. 

5.1.7 Framtiden 
Som det ser ut nu kommer Akademiska Hus fortsättningsvis att certifiera sina 
byggnader enligt Miljöbyggnad även om det är svårt att sia om vad som händer i 
framtiden. Utvecklas Miljöbyggnad och blir för omfattande kan andra system bli 
aktuella. 
 
Om systemet i framtiden kan anpassas bättre till speciallokaler kan det 
möjliggöra certifieringar av fler byggnadstyper vilket i sin tur kan leda till 
certifiering i en större utsträckning. 
 
För övrigt så anses Miljöbyggnad vara ett komplett miljöprogram och i framtiden 
finns möjligheten att använda Miljöbyggnad SILVER som ett standardiserat 
sådant till alla projekt. 
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5.2 Riksbyggen 
Intervju med Sebastian Brixder, Projektledare på Riksbyggen i Uppsala den 4 
oktober 2013. 

5.2.1 Syfte 
Syftet med certifieringen enligt Miljöbyggnad är för Riksbyggens del att på kort 
tid skapa förändring. Det är ett enkelt sätt att medvetandegöra olika parametrar 
och systemet tar också hänsyn till ett lagom antal miljöaspekter. Riksbyggen ser 
att de som aktör inom byggbranschen kan vara med och påverka samhället i 
stort då projekten ofta genererar i stora pengaflöden. Påtryckningar på de här 
områdena anses vara av högsta vikt.  
 
I och med att Miljöbyggnad kräver att det ska redovisas och se ut på ett visst sätt 
så utnyttjas det som ett verktyg för att se att arbetet utförs korrekt och har rätt 
intyg. Det viktigaste är att bli medvetna om de aktiva mål som företaget satt upp 
och där är Miljöbyggnad ett stöd. Med hjälp av certifieringen kan även 
leverantörer och andra aktörer komma att påverkas av företagets engagemang 
kring hållbarhetsfrågorna och själva ta större hänsyn till miljön.  

5.2.2 Projekt och betygsnivå 
Riksbyggen har nyligen skickat in dokumenten för certifiering av en färdig 
byggnad. Till detta kommer två certifierade byggnader inom kort så för tillfället 
certifieras i Uppsala tre projekt enligt Miljöbyggnad. Tidigare har Riksbyggen 
certifierat byggnader enligt EU Green Building. 
 
Samtliga nybyggnadsprojekt ska certifieras enligt Miljöbyggnad och det är ett 
centralt taget beslut där siktet är inställt på att uppnå minst SILVER för varje 
projekt. Diskussioner förs också gällande ombyggnationer om möjligheten finns 
att certifiera även dessa.  
 
Systemet bör komma in i projekten så tidigt som möjligt. Här finns möjlighet att 
påverka inblandade parter redan i ett tidigt stadie för att projektet ska flyta på 
och som beställare finns möjlighet att skapa en medvetenhet hos konsulter i ett 
tidigt skede. Ett mervärde finns i att arkitekter blir tvungna att ta fram mer 
tekniska lösningar redan från början och inte fokusera enbart på gestaltning. En 
del erfarenheter av att implementera certifieringen mitt i ett projekt finns också. 
Här krävs då hela tiden en tydlig dialog mellan inblandade parter och ett hårdare 
arbete krävs för att klara vissa krav som från början inte funnits med i planerna.  
 
Riksbyggen anser att SILVER-nivån är en bra mix men ser sig i många fall kunna 
klara GULD. Steget att gå från SILVER till GULD är inte så stort med tanke på bra 
produktionsteknik och vilja. Anledningen till valet av betygsnivån SILVER på de 
projekt som genomförts är främst för att projekten redan satt igång när 
certifieringen kom in i bilden. Möjligheten att nå GULD-nivå för nyproduktion är 
definitivt realistisk om systemet implementeras i ett tidigt skede. 

5.2.3 Samordning 
Att rekrytera duktiga specialister som assisterar till dessa frågor är av största 
vikt. En extern miljösamordnare anlitas till varje projekt. Att miljösamordnaren 
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är certifierad enligt Miljöbyggnad är inget krav. Duktiga talanger som är 
medvetna om vad som krävs, är kommunikativa och brinner för miljöarbetet 
premieras.  

5.2.4 Svårigheter och nackdelar 
Svårigheter med specifika indikatorer har inte direkt upplevts. Solvärmelast kan 
vara det som ibland upplevs svårast. Dock är varje projekt unikt och ibland kan 
problem uppstå med vissa indikatorer, exempelvis radon om bygget sker på 
högradonmark.  
 
En nackdel med systemet som upplevts är ändringar från SGBC som tvingat fram 
en anpassning mitt i ett projekt. Detta skapar en enorm förvirring för i stort sett 
alla inblandade parter.  

5.2.5 Relevans och viktning 
Vad gäller relevansen av indikatorerna ligger inte någon högre upp eller längre 
ner i rangordningen. För att slutprodukten ska utfalla i en fullgod och hållbar 
byggnad krävs ett helhetsåtagande där alla indikatorer utgör sin roll. De tre 
områdena som Miljöbyggnad består av: energi, inomhusmiljö och material är 
sinsemellan lika betydelsefulla. Energifrågan är viktig och här finns en enorm 
utvecklingspotential för installationssystemen i byggnaderna. Material som 
byggs in i en Riksbyggen-fastighet är klassat enligt SundaHus A eller B. Det står 
inskrivet i företagets administrativa föreskrifter och en entreprenör som inte 
följer dessa bestämmelser erhåller vite. Undantag finns men det krävs då en 
tydlig motivering från entreprenören. Denne måste också rådgjort med 
Riksbyggen innan materialet byggs in. Genom att ställa höga krav på 
materialanvändning sätts högre press på materialproducenterna att tillverka 
mer miljö- och hälsovänliga varor. I byggnadsmaterialet ser Riksbyggen den 
största potentialen att påverka och förändra branschen i större utsträckning. 

5.2.6 Ekonomi 
En certifiering innebär förvisso ökade kostnader men stora möjligheter till 
besparing står att få om en, gällande ämnet, skicklig och driven person anlitas 
tidigt i processen så att resonemang kan föras kring dessa frågor. Certifieringen 
är en viktig pusselbit i företagets satsning på ett långsiktigt tänkande och att 
certifiera en byggnad enligt Miljöbyggnad är tveklöst väl investerade pengar. 
 
Riksbyggen ser ett ökat fastighetsvärde för byggnader som certifierats jämfört 
med icke-certifierade. Medvetandet angående detta är tydligare hos 
internationella företag men börjar smitta av sig på den svenska marknaden. Då 
priset på bostäder till största del styrs av marknadsekonomin gäller denna 
värdeökning främst kommersiella lokaler.  

5.2.7 Framtiden 
För ett fortsatt långsiktigt tänkande i arbetet kommer Riksbyggen 
fortsättningsvis att certifiera sina byggnader och av allt att döma kommer 
Miljöbyggnad vara det system som används. Detta förutsätter att relevansen och 
bekvämligheten i systemet bevaras. Dock är inget hugget i sten och till följd av en 
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utveckling av företaget samt certifieringssystemen finns möjligheten att i 
framtiden byta system.   
 
I stort är Riksbyggen nöjda med Miljöbyggnad som system men om något önskas 
inför framtiden är det en ökad transparens och enkelhet i systemet. Att lättare få 
människor att förstå är av högsta vikt. 
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5.3 Landstingsservice i Uppsala län 
Intervju med Leif Haagensen, Biträdande Projektchef på Landstingsservice 
Uppsala län samt Avin Faily, från HIFAB extern projektledare på 
Landstingsservice Uppsala län den 9 oktober 2013. 

5.3.1 Syfte 
Syftet att certifiera enligt Miljöbyggnad är att bygga med kvalitet. Att sitta i 
förarsätet och gå i bräschen för att få med resten av samhället på samma spår är 
ett måste som myndighet. Miljöbyggnad anses vara ett fullgott kvalitetssystem 
och det passar organisationen väl. De fasta riktlinjer som hela tiden måste följas 
är en klar fördel och förenklar arbetet mot målet.   
 
Miljöbyggnad bidrar till en högre kvalitet på projekten hela vägen och för att 
detta ska ha vara möjligt krävs det att systemet implementeras tidigt och 
utnyttjas som ett stöd genom hela processen. Att 80 % av brukarna måste vara 
nöjda med byggnaden efter färdigställande visar också på att slutprodukten är av 
hög kvalitet. Kvalitetsstämpeln är således även den ett vitalt motiv för 
certifiering. Som slutprodukt blir byggnaderna energieffektiva, som myndighet 
tas ansvar gällande utfasning av farliga ämnen och trivselfaktorn hos 
hyresgästerna ökar. Dessa tre faktorer skapar gynnsammare förutsättningar för 
att begära den hyra som önskas.  

5.3.2 Projekt och betygsnivå 
Landstingsservice håller, vid tillfället för denna intervju, på att certifiera deras 
första projekt enligt Miljöbyggnad och satsar på GULD. Syftet att certifiera just 
den byggnaden är att det ligger rätt i tiden och att projektet är något begränsat i 
jämförelse med många andra kommande och pågående projekt. Denna byggnad 
blir ett pilotprojekt inför framtiden då alla nybyggnader ska certifieras enligt 
Miljöbyggnad GULD och ombyggnader till SILVER.  
 
Att nå högre än SILVER på ombyggnad ser Landstingsservice som en näst intill 
omöjlig uppgift. SILVER är nog svårt att uppnå men med höga ambitioner följer 
höga målsättningar. Det är av största vikt att bästa möjliga teknik används vid 
byggnation för att nå högsta möjliga kvalitet. Då bara ett projekt hittills berörts 
av certifiering är det för tidigt att säga huruvida betygsnivåerna uppnåtts eller 
inte, speciellt då projektet dessutom bara är i uppstartsskedet. Dock går allt 
enligt planerna med GULD erhållet för alla indikatorer utom en. Detta har varit 
möjligt tack vare en kompetent projektgrupp som hela tiden fört en bra dialog 
med varandra.  
 
Vad gäller beslutsfattning tar Landstingsservice ledning beslut om vilket 
certifieringssystem som ska användas, hur det ska tillämpas och vilket 
betygsnivå som ska uppnås. Dessa beslut grundas dock i de mål som 
Landstingsfullmäktige i Uppsala län satt upp.  
 
Det är inga större regionala skillnader i länet. Planerna kring Miljöbyggnad finns 
för tillfället bara inom Uppsala stad men de energikrav och miljömål som 
landstinget satt gäller hela Uppsala län. I framtiden är ambitionen att även 
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fastigheter utanför Uppsala stad ska certifieras. Hittills har inga andra 
certifieringssystem använts.  
 
Certifieringen implementeras i programskedet. Anledningen till att den inte 
kommer in tidigare är att förstudien hoppar över en del reglemente och tar för 
lite hänsyn till tekniken vilket krävs när Miljöbyggnad ska implementeras.  

5.3.3 Samordning 
Landstingsservice anlitar alltid en extern miljösamordnare till varje projekt. Det 
är värdefullt att personen i fråga är certifierad enligt Miljöbyggnad då det krävs 
mycket både vad gäller kunnande och samordning. Samordnaren ges ett stort 
utrymme och att denne också tar plats och vill påverka anses vara viktigt. En 
stark vilja samt ett stort kunnande inom området är av högsta vikt. 
Landstingsservice är mycket tillfreds med de konsulter som hittills anlitats för 
samordning av Miljöbyggnad.  

5.3.4 Svårigheter och nackdelar 
För Landstingsservice del kan problematik uppstå för vissa indikatorer till följd 
av en mindre bra anpassad manual för speciella lokaler som sjukhus- och 
laboratoriebyggnader. En uppfattning är att dessa frågor har hamnat lite i 
skymundan när nya manualer arbetats fram av SGBC. De indikatorer som det 
främst handlar om är energianvändning och dagsljus. 
 
Landstingsservice anser att de tre fria frågor som erhålls vid registrering av 
projektet är för lite.  Förståelse finns för att SGBC inte vill att frågor gällande 
småsaker dyker upp hela tiden men oklarheter uppkommer i varje skede av 
processen och erfarenheten säger att de frågorna gärna sparas till produktionen. 
Detta kan i sin tur leda till mindre bra lösningar alternativt ökade kostnader eller 
ökat arbete i program- och projekteringsskedet. 

5.3.5 Relevans och viktning 
Landstingsservice anser att relevansen hos indikatorerna inte är avgörande. 
Fokus ligger på att uppnå den nivå som krävs för varje enskild indikator för att i 
slutändan kunna uppnå målsättningen med certifieringen som är GULD som 
slutligt byggnadsbetyg. Även om någon indikator anses vara viktigare. 
Landstinget har satt upp egna miljö- och energimål som berör vissa indikatorer. 
Exempelvis är kravet på specifik energianvändning satt till 60 kWh/m2 och år för 
nyproducerade byggnader och 70 kWh/m2 och år för ombyggnation vilket i 
många fall är ett lägre värde än kravet för GULD i Miljöbyggnad. Speciellt med 
hänsyn till att deras lokaler ofta kräver ökat uteluftsflöde av hygientekniska skäl. 
 
En metod som går ut på att jobba lite bakvänt har valts vid certifiering. Eftersom 
alla områden måste klara GULD-nivå för att byggnadens slutbetyg ska bli GULD 
går förfarandet ut på att en analys görs gällande vad som krävs på indikator- och 
aspektnivå för att detta ska uppfyllas. Denna metod används av den anledningen 
att störst fokus ska läggas på de indikatorer som blir avgörande för nästa steg.  
 
Inom Landstinget finns redan högt ställda krav vad gäller de områden som 
Miljöbyggnad behandlar. Som tidigare nämnts ligger energikraven för 
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nyproducerade byggnader på 60 kWh/m2 och år. Inomhusmiljön är av största 
vikt i och med att lokalerna ska vara anpassade för sjukhus- och 
forskningsmiljöer. Vad gäller val av material finns höga krav på dokumentation 
och miljöfrågor och här används sedan tidigare SundaHus. Att viktningen av 
områdena sinsemellan är jämnt fördelad är lämpligt då inget av områdena är 
viktigare än det andra.  

5.3.6 Ekonomi 
Certifieringen har som nämnts ovan lett till en kostnadsökning men ur ett 
livscykelperspektiv är det väl investerade pengar att certifiera en byggnad enligt 
Miljöbyggnad. Rätt kvalitet från början innebär en minimal risk för framtida 
ombyggnad. Fördyringen av projekten grundas i ett högre konsultarvode samt 
högre materialkostnader. Certifieringsavgiften är så pass låg att den inte utgör 
någon väsentlig skillnad. En tidig dialog mellan samordnare och arkitekter 
möjliggör dock en hel del kostnadsbesparingar. Landstingsservice ser också den 
initiala kostnaden för konsultation och samordning som en läropeng och 
investering för framtiden. 
 
Då Landstingsservice inte bygger i ett kommersiellt syfte och inte har några 
planer på försäljning av sina fastigheter är det svårt att svara på om en 
certifierad fastighet har ett högre marknadsvärde än en icke-certifierad. En 
uppfattning är dock att så borde vara fallet och att det i framtiden kommer att 
visa sig än mer. 

5.3.7 Framtiden 
I framtiden kommer Landstingsservice att fortsätta att certifiera sina byggnader. 
Som myndighet är det viktigt att fortsättningsvis sitta i förarsätet vad gäller de 
här frågorna. I närtid är det inte aktuellt att byta certifieringssystem utan 
Miljöbyggnad är det system som överensstämmer mest med verksamheten och 
dessutom ger en bra kvalitet på slutprodukten.  
 
För att systemet ska bli ännu bättre i framtiden ser Landstingsservice gärna att 
SGBC tittar på tre frågor-systemet. Fler frågor hade helt klart underlättat arbetet. 
En manual som är bättre anpassad till den typ av lokaler de bygger 
(vårdbyggnader) skulle underlätta det framtida arbetet med certifieringen.  
  



Examensarbete: MILJÖBYGGNAD, GULD VÄRT? 

 48  

 

5.4 Vasakronan 
Intervju med Jonas Wahlström, Affärsområdeschef för projekt på Vasakronan i 
Uppsala samt Erik Aronsson, Teknisk förvaltare på Vasakronan i Uppsala den 9 
oktober 2013. 

5.4.1 Syfte 
Syftet med certifieringen generellt är att det är ett stort konkurrensmedel. 
Många hyresgäster kräver att den lokal de hyr ska vara miljöcertifierad där vissa 
rent av kräver certifiering enligt ett specifikt system. Vasakronan betonar vikten 
i att sitta i förarsätet när det kommer till de här frågorna. 
 
För att klara alla krav Miljöbyggnad ställer måste systemet följa med som stöd 
och komplement genom hela processen. I slutändan är också den 
kvalitetsstämpel som erhålls viktig som verifikation på att fastigheten är av hög 
klass. 

5.4.2 Projekt och betygsnivå 
Än så länge har Vasakronan certifierat en byggnad i Uppsala enligt Miljöbyggnad 
vilket var en ombyggnation av en befintlig byggnad. Syftet att använda 
Miljöbyggnad var att systemet passade just detta projekt bäst i och med att en 
miljöinventering tidigare gjorts på byggnaden och det material som då togs fram 
var ett bra underlag som överensstämde med Miljöbyggnads kriterier. Målet var 
att försöka nå SILVER på ombyggnaden vilket också blev det slutliga betyget 
efter verifiering.  
 
Eftersom Vasakronan kontrakterar åtskilliga internationella hyresgäster 
prioriteras certifiering enligt LEED då det är ett välkänt system även utanför 
Sveriges gränser. Ännu en fördel med LEED är att möjligheten finns att packa 
ihop ett antal fastigheter i samma ansökan, så kallat LEED Volume Program. I och 
med att Vasakronan är ett rikstäckande företag möjliggör det certifiering av ett 
flertal fastigheter med olika geografiska lägen i samma ansökan och besparingar 
kan göras i form av minskade konsultarvoden och certifieringskostnader.  
 
Vad gäller beslut gällande frågor kring certifiering sätter affärsledningen upp 
tydliga mål som måste följas sen är det respektive region och projektgrupp att 
bestämma vilket system som ska användas och vilken nivå som ska uppnås.  
Certifieringen kommer in tidigt i processen, redan i programskedet. Det är ett 
måste för att projekten ska motsvara de höga ambitionerna som Vasakronan har.  
 
Vid certifiering av nybyggnader är målet oftast att uppnå högsta möjliga betyg 
även om komplikationer inom vissa projekt kan leda till att den önskade nivån 
inte alltid uppnås. Målet är dock alltid att certifiera fastigheterna till ett högt 
betyg. 
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5.4.3 Samordning 
Till majoriteten av projekten anlitas en extern miljösamordnare som har ett 
ansvar att styra och synkronisera hela projektgruppen. De personer som hittills 
anlitats för dessa uppdrag har varit certifierade.  

5.4.4 Svårigheter och nackdelar 
Svårigheter påträffas framförallt vid anpassning av de två indikatorerna ljud och 
dagsljus till varandra. Mycket fönsteryta leder lätt till en sämre ljudnivå i 
byggnaden, speciellt i en byggnad som ligger i tätort med frekvent trafik. 
Svårigheterna har främst varit tekniska och lett till en kostnadsökning av 
projektet.  

5.4.5 Relevans och viktning 
De indikatorer som är mest relevanta för Vasakronan är termiskt klimat, 
ljudmiljö, ventilationsstandard och energianvändning. Här finns redan höga krav 
och tack var dessa uppnåddes också av SILVER vid deras hittills enda certifiering 
enligt Miljöbyggnad. För den typ av lokaler som Vasakronan bygger och förfogar 
över blir legionella mindre relevant. 
 
På områdesnivå är energi och inomhusmiljö de som anses vara mer vitala för 
verksamheten jämfört med material. Tvetydighet råder vad gäller den jämt 
fördelade viktningen mellan de tre områdena. Energi och inomhusmiljö är de 
områden som syns både ur Vasakronans och hyresgästens perspektiv. Samtidigt 
är det av högsta vikt att de material som byggs in i byggnaderna granskas och 
dokumenteras. En jämn fördelning områdena sinsemellan innebär ett mer 
långsiktigt tänkande och förståelse finns för att SGBC väljer att vikta de lika.  

5.4.6 Ekonomi 
Ekonomiskt sett är Miljöbyggnad ett kostnadseffektivt certifieringssystem. I och 
med att Vasakronans enda projekt i Uppsala hittills var ombyggnad av befintlig 
byggnad är det dock svårt att veta hur kostnadseffektiv en certifiering av en 
nyproducerad byggnad skulle vara. Vad gäller miljöcertifieringar generellt men 
även specifikt gällande Miljöbyggnad är det absolut väl investerade pengar där 
de största kostnaderna ligger i konsultarvoden medan certifieringsavgiften utgör 
en mindre del av den totala kostnaden för projektet. Kostnaderna för konsulter 
kommer dock att minska i takt med större erfarenhet. En färdig mall arbetas 
fram som kommer att vara användbar för alla framtida projekt.  
 
Idag ligger nog inte fastighetsvärdet högre på en certifierad byggnad jämfört 
med en icke-certifierad. Inom några år finns dock möjligheten till ett förändrat 
synsätt och certifieringen kan mycket väl vara en parameter som vägs in vid 
värdering av fastigheter. För fastighetsägaren finns dock redan idag ett 
mervärde i certifierade byggnader i form av en lägre hyresvakans.  

5.4.7 Framtiden 
Vasakronan kommer även i framtiden att certifiera sina byggnader men i och 
med att 50 % av beståndet ska vara certifierat innan 2014 är LEED Volume 
Program det system som för närvarande anses vara mest effektivt. Troligtvis 
kommer även någon byggnad att certifieras enligt Miljöbyggnad då de anser att 
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det är ett bra system som passar deras verksamhet. Olika hyresgäster kan ställa 
olika krav vilket gör att det är viktigt att noga välja det certifieringssystem som 
är bäst anpassat för hyresgästens ändamål. Det är lite från fall till fall. 
 
För att i större utsträckning certifiera enligt Miljöbyggnad önskas en snabbare 
handläggning. Förståelse finns dock för att SGBC har många ansökningar att gå 
igenom. Det finns också svårigheter kopplat till enkätundersökningen. I och med 
denna kompliceras möjligheten att nå högsta betyg på den typ av fastigheter som 
Vasakronan bygger. 
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5.5 Sigtuna kommun 
Intervju med Helen Ericson, Miljö- och hållbarhetsstrateg på Sigtuna kommun 
den 16 oktober 2013. 

5.5.1 Erfarenheter 
Sigtuna kommun har hittills inte certifierat någon byggnad enligt Miljöbyggnad 
eller något annat certifieringssystem. Dock har det likt en måttstock använts vid 
framställning av några byggprojekt under senare år. Kommunen har tittat på 
frågor som Miljöbyggnad berör och mycket av systemets innehåll arbetas det 
redan med inom organisationen. 
 
Vid framtagande av en hållbarhetsplan för hela kommunen, det vill säga vilka 
riktlinjer som ska följas, har samtliga certifieringssystem studerats för att få en 
uppfattning om vad som är rimligt att väga in. Vid upphandling av entreprenader 
får kommunen stöd utav miljöstyrningsrådet angående frågor gällande 
fukthantering, bullervärden, radonkontroll, etcetera. Med all säkerhet utgår även 
miljöstyrningsrådet delvis ifrån Miljöbyggnad. 

5.5.2 Miljö- och energimål 
Kommunen utgår ifrån de 16 nationellt uppsatta miljömålen där flera kan 
kopplas till bygg- & fastighetssektorn. Att uppnå en giftfri miljö finns som 
målsättning och det arbetas för detta. Den frågan är dock tämligen komplicerad 
och här finns ännu inget uttalat mål. Det tydligaste målet är energimålet där en 
tvåprocentig minskning per år ska uppnås. Ett mål är också uppsatt att bygga 
passivhus. Dock brister det i definitionen av passivhus vilket leder till att målet 
uppfattas som ganska otydligt.  
 
De mål som satts upp inom områdena energi och inomhusmiljö överensstämmer 
också med många av de indikatorer Miljöbyggnad behandlar. Vikt har lagts vid 
frågor relaterat till fuktsäkerhet, radon, legionella, energi och ljudmiljö med flera. 
Termiskt klimat är något som diskuteras frekvent och upplevs som en 
självklarhet men inget konkret mål är ännu satt för detta.  
 
Komfast som är kommunens egna fastighetsbolag arbetar en del med 
projektspecifika mål kopplat till exempelvis energi. En giftfri miljö är också något 
som det fokuseras mycket på i och med att det är av största vikt för den typ av 
verksamhet kommunen bedriver i form av skolor och annan daglig verksamhet.  

5.5.3 Anledning till att ingen certifiering skett 
Egentligen finns ingen särskild anledning till varför Sigtuna kommun ännu inte 
certifierat något projekt. Ämnet har diskuterats och synats ytligt men inget 
beslut har ännu fattats gällande vilket system som ska användas. Som ovan 
nämnt är ett politiskt beslut fattat att passivhus ska byggas men det är ännu inte 
fastställt hur detta ska definieras. Detta måste klargöras innan ett beslut om 
certifiering blir aktuellt. Kommunen har inte heller samma ekonomiska 
förutsättningar som en kommersiell fastighetsägare kan ha. 
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5.5.4 Beslutsfattande 
Vad gäller beslutsfattning är det oftast politikerna som styr. Tjänstemännen 
inom organisationen bidrar med underlag till kommunfullmäktige där både 
generella och projektspecifika beslut fattas. När det kommer till certifieringar ser 
kommunen att det mest optimala är att genomföra pilotprojekt för skapa sig en 
uppfattning och samla på sig erfarenhet kring ämnet innan eventuella större 
satsningar görs i framtiden. 

5.5.5 Kunskap 
Kunskapen kring Miljöbyggnad och miljöcertifieringar är generellt låg inom 
organisationen med undantag för de sakkunniga inom området. Bland annat har 
en ny tjänst till kommunens fastighetsbolag nyligen tillsatts med uppgift att 
arbeta med just hållbarhetsfrågor för kommunens fastighetsbestånd och 
byggande. Funderingar råder kring en eventuell utbildning i ämnet. För 
fastighetsförvaltning har utbildningar i energifrågor genomförts. För 
kommunens egna fastigheter ska ett certifieringssystem först väljas ut. För 
Stadsbyggnadskontoret är det dock viktigt att ha en förståelse för alla system då 
det inte går att styra allmänt byggande till något enskilt system.  
 
Kunskapen hos politikerna är ännu lägre än vad den är generellt i 
organisationen. Det är av största vikt att få dessa personer att förstå och att 
kunna implementera den här typen av tankar hos de som tar besluten. 

5.5.6 Relevans, fördelar och nackdelar med Miljöbyggnad 
Det finns absolut en relevans i de tre områden som Miljöbyggnad granskar och 
det är också rimligt att viktningen dem emellan är jämnt fördelad. 
Energifrågorna är viktiga men där finns redan ett utsatt mål om 
energieffektivisering. Det som kanske berör kommunen mest är dock 
inomhusmiljön på grund av skolverksamhet och övrig daglig verksamhet som till 
exempel äldreboenden. Materialfrågan har blivit viktigare och det är något som 
kommunen försöker ta hänsyn till när det kommer till ambitioner för hållbart 
byggande generellt. En nackdel för Miljöbyggnad kan i vissa fall vara avsaknaden 
av vissa parametrar till exempel anslutande system som vatten och avlopp. Detta 
berörs dock endast vid uppförande av kommunal byggnad utanför det 
kommunala vatten- och avloppsnätet då en lösning kan leda till en stor 
miljöbelastning. 
 
Samtliga indikatorer upplevs som relevanta och alla spelar en signifikant roll. 
Systemet behandlar en lagom mängd variabler vilket är avgörande för att inte 
skapa förvirring. Samtidigt finns förståelse varför andra certifieringssystem tar 
ett större helhetsgrepp kring begreppet hållbart byggande då hållbara samhällen 
kräver mer än de parametrar Miljöbyggnad berör. Dock är det samtidigt viktigt 
att avgränsa sig så att arbetet med certifieringen snabbare kan sätta igång. Blir 
det för stort och komplicerat är det svårare att hitta motivationen att ta sig an 
det. 

5.5.7 Merarbete 
Som det ser ut idag skulle inte en certifiering enligt Miljöbyggnad innebära så 
mycket extra arbete. Dock finns det en antydan till att de som inte är insatt i 
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systemet tror det. Tillsammans med kunskapsbristen är nog detta det största 
hindret för att en certifiering genomförs. Det finns en uppfattning hos 
beslutsfattare men även personer som kan påverka dem att en certifiering enligt 
Miljöbyggnad är mer komplicerad än vad den är. Sedan beror detta givetvis på 
vilken betygsnivå som ska uppnås. 

5.5.8 Ekonomi 
En trolig ökad investeringskostnad uppstår. Detta främst till följd av högre 
konsultkostnader. Det finns dock en tro om att det finns sätt att spara pengar 
även här bara rätt personer anlitas på rätt plats. Återbetalning av dessa utgifter 
sker dessutom till följd av lägre driftskostnader under byggnadens livstid. Att 
undvika framtida ombyggnationer genom att bygga rätt på en gång är också av 
största vikt. Detta går inte minst att se i alla de miljonprogramsområden som 
kommunen idag tvingas sanera och bygga om. Detta är misstag som inte får 
upprepas. En klar ekonomisk fördel finns i ett mer långsiktigt tänkande.  
 
Vad gäller fastighetsvärdet finns en övertygelse om att värdet inte kan bli lägre 
på en certifierad byggnad jämfört med en icke-certifierad. Troligtvis finns också 
ett högre värde i certifierade byggnader. Speciellt på längre sikt.  

5.5.9 Framtiden 
Sigtuna kommun kommer med all säkerhet att miljöcertifiera sina byggnader i 
framtiden och vid en jämförelse mellan certifieringssystemen anses 
Miljöbyggnad vara det system som bäst överensstämmer med deras verksamhet. 
Flera parametrar granskas samtidigt som det är svenskt och enkelt att förstå och 
hantera. Det är av största vikt att det system som i framtiden kommer att 
användas är tydligt och inte skapar förvirring. Ett troligt scenario är att 
Miljöbyggnad i framtiden kommer att användas som en standard inom 
kommunen. Vad gäller detaljplanen och allmänbyggandet går det inte att ställa 
samma krav men här vill kommunen vara med och påverka och rekommendera i 
form av planbestämmelser. En certifiering enligt Miljöbyggnad spelar en viktig 
roll i arbetet mot framtidens hållbara samhällen. Ett samhälle kan inte vara 
hållbart om det inte är uppbyggt av byggnader anpassade för miljön.  
 
För att detta ska kunna ske kommer det att krävas utbildning i Miljöbyggnad 
inom organisationen. Sedan gäller det att påverka politikerna och upplysa dem i 
ämnet. En bättre förståelse för systemet till följd av mer kunskap är central.
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6. ANALYS 

6.1 Reflektioner 
Material från intervjuer har i detta avsnitt sammanställts i en översikt som 
innefattar huvudsakliga syften, erfarenheter, åsikter och metoder. Avsnittet 
delas upp mellan företag som har erfarenhet av certifiering enligt Miljöbyggnad 
och de som inte har det.  

6.1.1 Med erfarenhet av Miljöbyggnad 
Utifrån de intervjuer som gjorts går det att utläsa att majoriteten har en klar 
positiv inställning till Miljöbyggnad. Dock har merparten av de tillfrågade endast 
certifierat en eller ett fåtal byggnader vilket innebär att de inte ännu hunnit 
utvärdera systemet. Syftet med certifieringen varierar något mellan de olika 
fastighetsägarna. De huvudsakliga syftena har varit: 
 

 Att nå en hög nivå gällande de miljörelaterade aspekter som påverkar en 
byggnad 

 Att utnyttja systemet som stöd för att kunna påverka samhället i arbetet 
för en hållbar framtid 

 Ett konkurrensmedel och en nödvändighet för att kunna mäta sig i 
branschen i framtiden 

 Att sitta i förarsätet och på så sätt kunna få övriga samhället att följa med 
 
Samtliga fastighetsägare som certifierat ser också ett högt värde i den 
kvalitetsstämpel som byggnaden erhåller i slutändan. De betyg som är uppsatta 
som mål är blandat GULD och SILVER vilket hittills också har uppnåtts. 
Riksbyggen har använt EU Green Building förut och Vasakronan har använt flera 
olika certifieringssystem, idag främst LEED.  
 
Nackdelar kopplat till Miljöbyggnad på systemnivå har nämnts vid samtliga 
intervjutillfällen. En nackdel har förts på tal vid mer än ett tillfälle, Miljöbyggnads 
bristfälliga anpassningsförmåga till certifiering av speciallokaler. I de här fallen 
handlar det främst om sjukhuslokaler och experimenthallar för forskning. I 
övrigt handlar det om enstaka synpunkter på handläggningstid och feedback 
från SGBC, höga ”dolda” kostnader, litet mervärde i att certifiera till GULD 
jämfört med SILVER samt för lite transparens i systemet. 
 
Vad gäller svårigheter som fastighetsägarna ser på systemnivå nämns vid ett par 
tillfällen, den för GULD i vissa indikatorer, obligatoriska enkätundersökningen. 
En alldeles för hög osäkerhetsfaktor är synonymt med denna typ av 
kvalitetssäkring. Väldigt mycket hänger på att brukarna är nöjda och i vissa fall 
kan en dålig dag hos svararen påverka svaren och i så fall stjälpa hela satsningen 
mot GULD. Detta berör främst lokaler, både kommersiella som icke-
kommersiella.  
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Något som också tagits upp vid fler än en intervju är svårigheter med att 
certifiera en ombyggd befintlig byggnad. Detta innefattar både komplicerade 
lösningar som höga kostnader. Dessutom nämns extra arbete till följd av att 
anpassa ändringar under projektet till Miljöbyggnad. Vid certifiering av en 
ombyggnation bedöms byggnaden utifrån en kombination av kriterierna för 
nyproduktion och befintlig byggnad. Bedömningen görs utifrån vilka åtgärder 
som vidtagits och det gäller att kunna motivera val av kriterier. För att reda ut 
skillnaderna mellan en certifiering av nyproducerad byggnad och befintlig 
byggnad har en jämförelse gjorts. I jämförelsen som återges i bilaga 5 har kraven 
för GULD för nyproducerad och befintlig lokal studerats och utav den framgår 
det att:  
 

 Kravet för indikator 1 energianvändning är betydligt lägre för befintlig 
byggnad än för nybyggnad. För befintlig byggnad tas dock ingen hänsyn 
till klimatzoner vilket medför att skillnaden mellan byggnadstyperna 
minskar ju längre upp i landet byggnaden befinner sig. 

 Kravet för indikator 2 värmeeffektbehov är något lägre för befintlig 
byggnad. 

 Kraven för indikator 9 fuktsäkerhet och indikator 13 legionella är något 
annorlunda då det finns faktiska värden för dessa indikatorer i en 
befintlig byggnad. Nya konstruktioner och nya våtrum bedöms givetvis 
enligt kriterier för nyproduktion vad gäller fuktsäkerhet.  

 Kraven för indikator 5 ljudmiljö, indikator 7 ventilationsstandard samt 
indikator 10 och 11 termiskt klimat vinter & sommar är i stort sett lika 
men alternativa redovisningar eller små skillnader finns. 

 Kraven för indikator 3 solvärmelast, indikator 4 energislag, indikator 6 
radon, indikator 8 kvävedioxid, indikator 12 dagsljus, indikator 14 
dokumentation av byggvaror samt indikator 15 utfasningen av farliga 
ämnen är lika för båda typer av byggnad. 

 Indikator 14 dokumentation av byggvaror och indikator 15 utfasning av 
farliga ämnen berör endast nyproduktion och ombyggnation. 

 Indikator 16 sanering av farliga ämnen gäller bara befintlig byggnad. 
 
Jämförelsen har gjorts utifrån Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, 
manual 2.1 och Bedömningskriterier för befintliga byggnader, manual 2.1 erhållet 
från SGBC. 
 
I flera fall betonas svårigheten med att vissa indikatorer påverkar varandra. Att 
sikta på ett högt betyg för en specifik indikator kan innebära sämre 
förutsättningar att nå ett högt betyg i en annan. 
 
Exempel på indikatorer som kan påverka den andra indikatorns betyg negativt 
är: 
 
Ventilationsstandard – Energianvändning 

 En god ventilation krävs för att inomhusluften ska hålla rätt temperatur 
och hålla hög hygienisk kvalitet vilket främst innebär låga halter koldioxid 
men även andra föroreningar. För att detta ska kunna ske måste ett 
frekvent luftutbyte ske där frisk utomhusluft ersätter den ”utjänade” 
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inomhusluften. Den vanligaste metoden för detta är en så kallad mekanisk 
ventilation som i sin tur kräver energi för drift. Högre luftomsättning 
kräver mer elektrisk energi för drift. Se även nästa punkt för 
värmeeffektbehov som påverkar energianvändningen. 

Ventilationsstandard – Värmeeffektbehov 
 Ventilationens uppgift är som klargjorts ovan att byta inomhusluft mot 

utomhusluft. Detta medför att den uppvärmda inomhusluften främst 
under vinterhalvåret distribueras ut från byggnaden och ett 
uppvärmningsbehov uppstår för att kompensera den kalla utomhusluften 
som transporteras in i byggnaden. 

Solvärmelast – Dagsljus 
 Solenergin i form av värme påverkar byggnadens kyleffektbehov. Att 

minimera andelen glasyta på fasaden minskar behovet av kylning på 
grund av solvärme. Detta påverkar i sin tur dagsljusfaktorn negativt då en 
mindre andel fönster genererar i en mörkare inomhusmiljö. Vice versa 
kan dagsljusfaktorn ha en negativ påverkan på byggnadens solvärmelast.  

Ljudmiljö – Dagsljus 
 Många byggnader, främst kontorsfastigheter, gestaltas för att släppa in 

mycket dagsljus i form av en hög fönsterandel. Då glasytor har en klart 
sämre förmåga att utestänga ljud blir lokalerna belägna i tätorter ofta 
drabbade av buller från trafik etcetera. Vice versa kan ljudmiljön i en 
byggnad ha en negativ påverkan på byggnadens dagsljusfaktor.  

Solvärmelast - Termiskt Klimat Vinter 
 Som nämnts ovan genererar värmetillskottet från solen under 

sommarhalvåret ett kylbehov av lokalen. På vintern däremot behövs all 
gratis värme som finns tillgänglig för att undvika ett högt 
uppvärmningsbehov. 

Termiskt Klimat Vinter - Termiskt Klimat Sommar 
 En god termisk komfort är önskad året om. Det mest optimala är att 

kunna uppnå detta med minimal användning av energi i form av tillförd 
värme på vintern och tillförd kyla under sommaren. Dessa två indikatorer 
kan i vissa fall påverka varandra negativt då solvärmen gärna tas tillvara 
på under vinterhalvåret medan den gärna undviks på sommaren. 

 
Projektspecifika svårigheter upplevs ibland med indikator 6 Radon och indikator 
8 Kvävedioxid beroende av byggnadens placering. Dessa faktorer är svåra att 
påverka och förutsäga då platsens geologiska förhållanden samt trafikflöde 
avgör hur dessa ska hanteras. Svårigheter nämns också vad gäller att beräkna 
eventuell säkerhetsfaktor för varje indikator för att efter verifiering undvika ett 
lägre slutbetyg. 
 
Samtliga tillfrågade anser att de tre områden Miljöbyggnad berör, alla är av 
högsta relevans. Vad gäller viktningen områdena emellan anser hälften av de 
tillfrågade att samtliga är lika vitala varav en av dem tydligt påpekar vikten av att 
bygga med sunda material. Den andra hälften ser ett högre värde i energi och 
inomhusmiljö i jämförelse med material.  
 
Vad gäller de ekonomiska frågorna anser majoriteten av de tillfrågade att 
Miljöbyggnad är ett kostnadseffektivt system. En fastighetsägare ser att systemet 
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inte är så kostnadseffektivt som det strävar efter att vara. De största kostnaderna 
ligger inte i själva certifieringen utan främst i form av materialkostnader och 
konsultarvode. De ökade kostnaderna för konsultation och samordning ser dock 
största delen av de tillfrågade som en investering och ”läropeng” vilket i 
framtiden ska leda till lägre kostnader i form av erfarenhet och kunskap inom 
området. Vad gäller fastigheternas marknadsvärde tror majoriteten på ett ökat 
sådant till följd av en certifiering. Om inte fallet är så idag kommer det med all 
säkerhet att komma att bli så i framtiden. Dock är det svårt för de som inte har 
ett kommersiellt syfte med verksamheten att se vikten av ett ökat 
marknadsvärde på deras fastigheter. 
 
Kunskapen gällande Miljöbyggnad har generellt varit god hos de tillfrågade men 
till varje projekt behövs det en miljösamordnare med hög kompetens och ett 
brinnande intresse för området. Hälften av de tillfrågade anser att det är viktigt 
att personen i fråga är certifierad enligt Miljöbyggnad medan den andra hälften 
anser att kompetensen och förmågan att kunna samordna och kommunicera 
inom gruppen premieras.  
 
Samtliga tillfrågade kommer fortsättningsvis att certifiera sina byggnader där 
Miljöbyggnad kommer att vara det system som merparten av dem kommer att 
använda sig av. Ett par fastighetsägare anser att en utveckling av Miljöbyggnad 
till ett mer omfattande system kan komma att leda till att de provar ett annat 
certifieringssystem i framtiden.  

6.1.2 Utan erfarenhet av Miljöbyggnad 
Den fastighetsägare som hittills inte har certifierat byggnader förut grundar det 
på att det ännu inte finns tydliga riktlinjer när det kommer till dessa frågor. Dock 
finns uppsatta mål för energi och inomhusmiljö som relativt väl överensstämmer 
med Miljöbyggnad. Den ekonomiska biten spelar också roll. De har inte de 
ekonomiska muskler som de flesta kommersiella fastighetsbolag förfogar över. 
 
Flera projekt som byggts har tittat på de frågor Miljöbyggnad berör. Dessutom 
finns också erfarenheten av att ha använt Miljöbyggnad som måttstock vid 
projektering av en byggnad. Generellt i organisationen är dock kunskapen låg 
och hos beslutsfattare är den förmodligen ännu lägre. Inom organisationen finns 
sakkunniga inom området som anser att Miljöbyggnad är uppbyggt av tre 
väsentliga områden som i sin tur består av högst relevanta indikatorer.  
 
En nackdel med systemet som gått att utläsa är avsaknad av bedömning av 
anslutande system exempelvis vatten och avlopp. 
 
Så mycket extra arbete kommer inte certifieringen att innebära. Däremot sker en 
förmodad ökad investeringskostnad som återbetalas med tiden i form av lägre 
driftkostnader. Att minimera risken för framtida ombyggnationer är också ett 
incitament för att certifiera sina byggnader. Ett troligt scenario är att 
Miljöbyggnad är en standard som organisationen använder sig av vid framtida 
byggnationer så länge systemet förblir lättförståeligt och enkelt att hantera. 
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6.2 Översikt 
I tabell 6.1 nedan sammanfattas den huvudsakliga informationen som går att 
utläsa ur intervju med respektive kund. Denna tabell ses främst som ett 
summariskt underlag för framtida samarbeten mellan Tema och dess kunder. 
 
Tabell 6.1 Sammanställningstabell utifrån intervju 

 

*Siffrorna visar sannolikheten för framtida certifiering enligt Miljöbyggnad.  
1. Ingen byggnad förmodas bli certifierade inom den närmsta tiden 
2. Någon eller ett fåtal byggnader kan komma att certifieras 
3. I högsta grad aktuellt och byggnader kommer med all säkerhet att 

certifieras enligt systemet 
4. Merparten av framtida byggnadsprojekt kommer att certifieras 
5. Samtliga byggnadsprojekt kommer att certifieras 

 
Sannolikheten för framtida certifiering enligt Miljöbyggnad är ett antagande som 
baseras på underlaget från de intervjuer som genomförts under detta projekt.
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7. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

7.1 Slutsats 
Slutsatsen som kan dras utifrån resultatet av detta arbete är att de tillfrågade 
fastighetsägarna överlag anser att Miljöbyggnad är ett fullgott 
certifieringssystem som relevant värderar byggnadens kvalifikationer sett ur ett 
miljö- och hållbarhetsperspektiv. Samtliga med erfarenhet av systemet kommer 
mest troligt att även i framtiden certifiera byggnader enligt Miljöbyggnad. Några 
i större utsträckning än andra. Den fastighetsägare som inte tidigare certifierat 
sina byggnader kommer med största sannolikhet också att använda sig av 
Miljöbyggnad. Dock är inget hugget i sten och efter några år kommer 
fastighetsägarna att utvärdera systemet och säkerligen överväga andra 
alternativ på marknaden vilket tvingar SGBC att fortsätta utveckla och se över 
systemet. Ett certifieringssystem som Miljöbyggnad med dess syfte måste hela 
tiden anpassa sig efter de sociala, miljömässiga, tekniska, ekonomiska och 
juridiska förutsättningar som råder. Även om systemet vore perfekt idag skulle 
det kunna se annorlunda ut imorgon. Trots att fördelarna klart överväger 
nackdelarna presenterar denna rapport en del negativa aspekter hos 
Miljöbyggnad som SGBC bör se över då samtliga intervjuade kunder anser att 
systemet har sina brister.  
 
Att dra en slutsats utifrån jämförelsen mellan befintliga byggnader och 
nyproducerade byggnader är svårt. För att kunna göra en bedömning krävs fler 
kända faktorer såsom den befintliga byggnadens ålder, skick och prestanda. 
Dock är det tydligt att SGBC tagit hänsyn till att vissa parametrar är mer 
komplicerade när det gäller certifiering av befintlig byggnad och kraven är satta 
därefter. Kraven bör inte sänkas för befintliga byggnader då dessa anses vara 
relevanta.  
 
Vad gäller svårigheterna som upplevts med indikatorers påverkan på varandra 
ligger inte komplikationerna främst i att uppnå ett högt betyg på varje enskild 
indikator. Svårigheterna ligger snarare i att hitta optimala lösningar där samtliga 
indikatorer kommunicerar med varandra, för att på så sätt kunna uppnå högsta 
möjliga byggnadsbetyg. Detta är kanske den största utmaningen för konsulter 
och entreprenörer under projektet.  
 
Något som är av största vikt när SGBC granskar Miljöbyggnads 
utvecklingspotential är att behålla enkelheten och inte låta systemet växa och bli 
för omfattande då detta är en återkommande önskan från de fastighetsägare som 
intervjuats i denna undersökning.  
 
Diskussion och presentation av rekommendationer och potentiella åtgärder 
återges i nästföljande avsnitt. 
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7.2 Diskussion 

7.2.1 Material  
När det gäller litteraturen som studerats har ingen källa varit äldre än fyra år. 
Detta ses som en klar fördel då det innebär att den kunskap som erhållits är 
aktuell och säkerligen inte hunnit förändras avsevärt mycket under de år som 
gått sedan publicering. Detta kan givetvis bero på att ämnet miljöcertifiering av 
byggnader är relativt nytt, åtminstone i Sverige. Att det är så pass nytt kan också 
vara till arbetets nackdel då mängden tillgänglig litteratur blir begränsad. Med 
ett större utbud ges möjligheten att vara mer källkritisk och en bredare 
diskussion kring litteraturen är möjlig. Även om den litteratur som använts 
anses vara trovärdig är det under alla omständigheter en fördel att få detta 
bekräftat från flera källor. Detta har också lett till att det varit svårt att dra 
slutsatser utifrån litteraturen, exempelvis vad gäller fastigheternas ekonomiska 
värde utifrån rapporten Gröna kommersiella byggnader: Marknad och 
värderingsmetoder från KTH.  
 
Litteraturstudien har bidragit till att kunna se miljö och hållbarhet som viktiga 
frågor även inom bygg- och fastighetssektorn där certifieringssystemen får en 
alltmer betydande roll. Det material SGBC tillhandahåller i form av manualer och 
kriterier har varit till stor hjälp för att få en djupare förståelse för och kunskap 
kring Miljöbyggnad.  
 
De dokument som av Tema erhållits för studier av det aktuella projektet 
Rudbecklaboratoriet förnyelse har varit till stor nytta för att få en god inblick i 
hur systemet fungerar i praktiken. Även till denna studie har SGBC:s manualer 
och bedömningskriterier varit till stor hjälp för att kunna jämföra den 
bedömning som gjorts av projektets miljösamordnare med de kriterier SGBC satt 
upp.  
 
Sammanfattningsvis har den litteratur som studerats i förstudien lett till en god 
kunskap som kunnat tillämpas under genomförande och analys av intervjuer 
samt under slutförandeskedet av rapporten. 

7.2.2 Metod & avgränsning 
Att göra en avgränsning och inte intervjua ett större antal kunder har varit 
nödvändigt för att arbetet inte ska bli alltför omfattande. Dock kan en sådan 
avgränsning givetvis påverka undersökningens tillförlitlighet. En kortare 
enkätundersökning hade kunnat skickas till ett större antal kunder men i detta 
fall ansågs kvaliteten på svaren vara viktigare än kvantiteten. Detta gäller både 
för arbetets mål att kunna ta fram fördelaktiga åtgärdsförslag på systemet som 
för kundunderlaget till Tema.  
 
Att studera ett aktuellt projekt har varit givande för att få en god förståelse för 
hur certifieringen fungerar i praktiken. Studien kunde givetvis ha gjorts mer 
omfattande och helt uteslutit den statusbedömning som Miljösamordnaren för 
projektet sammanställt. Avsikten var dock inte att utreda detta projekt på djupet 
utan snarare att ytligt få praktisera de kunskaper som erhållits under 
litteraturstudien.  
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Att i ett tidigt skede kontakta kunderna angående intervju var av största vikt. De 
kunder som kontaktades var mycket positivt inställda till detta tillvägagångssätt. 
Dock uppstod en del problem med intervjutider som gjorde att själva 
genomförandeskedet tog lite längre tid än planerat och arbetets tidsplan fick 
justeras något. Efter varje intervju gjordes en sammanställning med hjälp av 
stödord och inspelning. Inspelningarna gav goda förutsättningar att arbeta fram 
kompletta sammanställningar av de intervjuer som gjorts. Detta 
tillvägagångssätt har dock lett till en hel del arbete och sammanställningarna 
kom att bli tidsomfattande. 

7.2.3 Litteraturstudie 
Det finns många faktorer som förespråkar miljöcertifieringar av byggnader. 
Byggnaderna blir mer hållbara, kvalitetssäkrade och energieffektiva. Dessutom 
bygger företagen upp sitt varumärke. Det förekommer givetvis faktorer som 
pekar emot certifieringar också, främst de ökade kostnaderna. Därför är de 
siffror som presenterats från rapporten Gröna kommersiella byggnader: Marknad 
och värderingsmetoder intressanta att reflektera över. Siffrorna baseras på en 
nominell kalkyl i form av en 10-årig kassaflödesmetod. Med hänsyn till det finns 
givetvis inget som bekräftar att detta blir verklighet i framtiden men det ger 
absolut en fingervisning på att miljöcertifieringarna ska tas på allvar av 
investerare, banker, mäklare och värderare. Detta kan också bekräftas från den 
internationella marknaden där det finns flertalet siffror som visar på att ”green 
buildings” ligger högre i högre värde jämfört med konventionella byggnader. 
Amerikanska Institute for Building Efficiency har i sin rapport Assessing the value 
of green buildings sammanställt flera undersökningar av certifierade byggnaders 
värde i USA och Australien. Rapporten presenterar en hyresökning med 2-17 %, 
högre uthyrningsgrad på 2-18 % och 30 % lägre förvaltningskostnader. Utöver 
detta räknar de med ett ökat försäljningsvärde på 10-35 % för en LEED-
certifierad byggnad. (Johnson Controls, 2012) 
 
Ekonomin bör dock inte vara den faktor som styr dessa frågor men det är 
omöjligt att bortse från att pengarna har en stor påverkan, särskilt på den 
kommersiella fastighetsmarknaden.  

7.2.4 Resultat  
Viktigt att poängtera är att de åsikter som erhållits under arbetet inte 
nödvändigtvis behöver vara något som hela organisationen står bakom.  
 
Att följa lagkrav vid byggprojekt är givetvis ett måste för alla inblandade aktörer. 
Något som ingen av de intervjuade fastighetsägarna tog upp som fördel med 
Miljöbyggnad var att systemet säkerställer att projektet följer de lagar och regler 
som satts av Boverket och övriga myndigheter. Att detta skulle dyka upp under 
intervjuerna var något som på förhand förväntades då SGBC poängterar detta 
som en motivering för certifiering.  
 
Det går i avsnitt 1.3 Problembeskrivning att läsa om Miljöbyggnads strävan efter 
att vara ett system där kostnadseffektivitet ska kombineras med enkelhet och en 
relevant värdering av byggnaden. Något som visade sig i resultatet var dock att 
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Akademiska Hus, som också är den kund som använt Miljöbyggnad i högst grad, 
anser att systemet inte är särskilt kostnadseffektivt. Detta avviker från den 
generella trenden då resterande tillfrågade anser att en certifiering enligt 
Miljöbyggnad är mycket väl investerade pengar. Vad detta beror på är svårt att 
fastställa men en teori skulle kunna vara att de fastighetsägare som nyligen 
implementerat systemet inte kommit så långt i certifieringen att de kunnat göra 
en objektiv bedömning av kostnadsfrågan. Detta är dock omöjligt att bekräfta då 
underlaget för detta påstående är alldeles för magert. Det kan också bero på att 
den typ av objekt Akademiska Hus certifierat tvingat fram lösningar som lett till 
högre kostnader. 
 
Akademiska Hus och Vasakronan ser den enkätundersökning som måste 
genomföras för att uppnå GULD för vissa indikatorer som bekymmersam. En 
förståelse finns för att en sådan enkät kan vara känslig att genomföra i och med 
att man som fastighetsägare i det här fallet sätter press på hyresgästen då ett 
svar förväntas. Att lita till faktorer som inte går att påverka (i detta fall brukarna) 
kan vara vanskligt. Till följd av resultatet från enkätundersökningen kan 
identiska byggnader belägna bredvid varandra dock med skilda hyresgäster 
erhålla varierande indikatorbetyg vilket inte bör vara rimligt. Dessutom kan den 
höga svarsprocenten som söks (75 % för lokaler och 70 % för flerbostadshus) 
vara mycket svår att uppnå i vissa fall, särskilt för stora lokaler exempelvis 
universitetscampus. Att samla in svar från 75 % av 1000 studenter, 150 forskare 
plus övrig personal i form av administration, drift, lokalvård, service, etcetera 
känns spontant som en något ansträngande uppgift. Det är även viktigt att SGBC 
tydligt kan definiera vilka som är brukare av byggnaden och som i så fall ska 
besvara enkäten. Det är dock inte genomgående negativa åsikter gällande 
enkäten, Landstingsservice ser den som något positivt då den utgör ytterligare 
ett bevis på att slutprodukten håller den höga kvalitet som eftersträvats.  
 
Majoriteten av de tillfrågade fastighetsägarna har ett generellt mål för slutligt 
byggnadsbetyg på samtliga projekt. Samtliga ser också ett högt värde i den 
kvalitetsstämpel som byggnaden erhåller i och med certifieringen. 
Kombinationen av dessa tankesätt kan leda till att vissa indikatorer blir lidande 
till följd av en metod som går ut på att baklänges granska vilka områden, 
aspekter och till sist indikatorer som måste uppnå ett visst betyg för att det 
uppsatta målet om slutligt byggnadsbetyg ska åstadkommas. De indikatorer som 
anses vara besvärliga kan utan problem ”offras” för att sedan vägas upp av ett 
högt betyg för de indikatorer som anses vara mindre komplicerade. Systemet 
bjuder in till denna typ av tillvägagångssätt vilket fastighetsägarna och 
konsulterna gärna utnyttjar. Även om fastighetsägarna ser en betydande 
relevans i de flesta indikatorerna ligger huvudfokus på det slutliga 
byggnadsbetyget och inte nödvändigtvis på varje enskild indikator. Dock 
begränsas möjligheten att ”offra” för mycket genom aggregeringsmetoden som 
till exempel inte tillåter att någon indikator erhåller BRONS om GULD ska 
erhållas som slutligt byggnadsbetyg. Det säkerställer ändå en genomgående bra 
byggnad. 
 
Certifiering av nyproducerade byggnader är givetvis en viktig komponent i 
satsningen mot ett hållbart samhälle men den största förbättringspotentialen går 
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att finna i det befintliga byggnadsbeståndet. Varje år står nybyggnation för cirka 
1 % av det totala beståndet. (Johansson, 2010) Det skulle alltså dröja fram till år 
2063 innan merparten av Sveriges byggnadsbestånd består av byggnader med 
årsmodell 2013 eller senare. Därför bör svårigheterna med att certifiera 
befintliga byggnader och ombyggnationer som nämnts vid ett par 
intervjutillfällen uppmärksammas lite extra. Komplikationerna vid ombyggnad 
ligger kanske främst i materialområdet där minst två indikatorer av tre måste 
erhålla betyget GULD för att GULD som slutligt byggnadsbetyg ska uppnås. 
Särskilt svårt är det för indikator 15 utfasning av farliga ämnen och indikator 16 
sanering av farliga ämnen då dessa i stort sett kräver att inga farliga ämnen alls 
får förekomma i byggnaden. Detta var också något som Landstingsservice tog 
upp som motiv till att de bara satsar på SILVER för ombyggnation. Ännu svårare 
blir det vid certifiering av befintlig byggnad som inte rör ombyggnation då det 
erhållna betyget för indikator 16 blir direkt avgörande för det slutliga 
byggnadsbetyget då den ensam utgör området material. En lösning till detta är 
svår att hitta. Kanske kan en annorlunda viktning mellan områdena energi, 
inomhusmiljö och material vara möjlig. Spontant känns det lite snedfördelat att 
en till tre indikatorer (även om de behandlar ett essentiellt område) under 
material ska väga lika tungt som nio indikatorer under inomhusmiljö. Dock anses 
en lösning med varierande viktning beroende på manual vara något 
inkonsekvent och detta kan komma att skapa onödig förvirring. Tillägas bör att 
vikten av höga betyg för materialområdet också berör nyproduktion där 
området består av två indikatorer varav är tvungen att uppnå GULD för att det 
slutliga byggnadsbetyget ska bli detsamma. 
 
Vid ett par intervjutillfällen nämndes svårigheter med att certifiera 
speciallokaler såsom vårdlokaler och experimenthallar. De mest betydande 
komplikationerna lär uppstå kring frågor gällande energikrävande utrustning, 
ljus- och ljudmiljö samt inneklimat. Vårdlokaler inhyser ofta utrustning som 
använder mycket energi och dessa gör att den sammanlagda 
energianvändningen ofta ligger högre än de värden som Miljöbyggnad satt som 
krav. Denna typ av lokal innefattar också miljöer som inte är anpassade för 
vardaglig verksamhet som exempelvis operationssalar, behandlingsrum och 
bårhus. Dessa miljöer optimeras inte nödvändigtvis utav mycket dagsljus och 
god termisk komfort. En fråga för denna typ av byggnader är för vem man 
bygger? Bygger man för patienten som befinner sig i byggnaden en begränsad tid 
eller bygger man för personalen som jobbar där 1800 timmar om året? Detta 
innebär ett helt annat sätt att se på certifieringen och här bör en lösning för att 
uppnå så optimala förhållanden som möjligt för alla parter eftersträvas. Vad 
gäller experimenthallar för forskningsverksamhet handlar komplikationerna 
främst om en hög verksamhetsenergi samt i vissa fall ogynnsamma förhållanden 
för brukare. För de flesta av dessa komplikationer uppstår oklarheter kring hur 
kriterierna ska tolkas. Därför krävs vägledning och feedback för de ansökande. 
 
Riksbyggen nämner att det uppstår svårigheter med certifieringen då 
anpassningar mitt i ett projekt tvingats fram till följd av att SGBC uppdaterar 
Miljöbyggnad. Systemet säger dock att de regler och bedömningskriterier som 
var aktuella vid registreringsdatumet för certifiering också är de som gäller 
genom hela projektet. Med andra ord ska inte justeringar av manualen kunna 



Examensarbete: MILJÖBYGGNAD, GULD VÄRT? 

 66  

påverka ett projekt som redan är igång, förutsatt att registreringen inte skett 
mitt i projektet och att anpassningar till Miljöbyggnad förekommit av den 
orsaken. Se avsnitt 3.3.3 Certifiering enligt Miljöbyggnad. 
 
Vasakronan anser att handläggningstiden hos SGBC gällande Miljöbyggnad tar 
lång tid. Detta är SGBC medvetna om och ett nytt online-verktyg, Building Green 
Online har tagits fram och lanserats för att certifieringen ska kunna 
effektiviseras. Detta gäller idag för byggnader som ska certifieras enligt 
systemen EU Green Building- och BREEAM-SE och från 2014 även Miljöbyggnad. 
(Sweden Green Building Council, 2013) 
 
Landstingsservice anser att de tre frågor som erhålls vid registrering av ett 
projekt är för få då det oftast uppstår en hel del oklarheter att reda ut när det 
gäller deras typer av projekt. Detta är dock inte ett så allvarligt problem då SGBC 
tillåter fler frågor men att de då kostar några hundra SEK. Utslaget på ett stort 
byggprojekt bör dock inte denna kostnad utgöra någon väsentlig skillnad. 

7.3 Rekommendationer och åtgärdsförslag 
I detta avsnitt föreslås rekommendationer till Tema som konsult för framtida 
kundrelationer samt åtgärdsförslag till SGBC i syfte att göra ett redan fullgott 
system ännu bättre.  

7.3.1 Rekommendationer 
Kunskapen vad gäller Miljöbyggnad hos beslutsfattare och generellt i 
fastighetsbolagen är inte alltid särskilt god. Detta gäller främst fastighetsägare 
som ännu inte tagit beslut om certifiering. Att aktivt sälja in systemet kan därför 
vara en god idé. Det är viktigt att beslutsfattare och även övriga inom 
organisationerna är tillräckligt upplysta kring ämnet miljöcertifiering och kring 
Miljöbyggnad i synnerhet. Påpeka fördelarna med att se det ekonomiska ur ett 
livscykelperspektiv istället för att enbart titta på investeringskostnaderna. En 
certifierad byggnad blir billigare i drift och den behöver av allt att döma inte 
genomgå någon framtida sanering av farliga ämnen. Dessutom finns det mycket 
som tyder på att byggnaden i framtiden får ett högre marknadsvärde jämfört 
med en icke-certifierad byggnad. Ett förslag är att som konsult påvisa fördelarna 
med att testa Miljöbyggnad på ett pilotprojekt vilket ger kunden nyttig 
erfarenhet av certifieringen innan ett beslut tas gällande hela beståndet.  
 
De kommersiella fastighetsägarna är givetvis tvungna att följa de önskemål 
hyresgästen har för att kunna konkurrera på marknaden. Således bör företag 
(potentiella hyresgäster) på marknaden bli mer upplysta och medvetna om en 
certifierad byggnads fördelar. Dessa kan då i sin tur sätta press på 
fastighetsägarna och öka statusen för certifiering vilket gör Miljöbyggnad till ett 
än mer ansenligt konkurrensmedel. Dock ligger kanske detta ansvar mer hos 
SGBC än hos konsultföretagen.   
 
Det är av största vikt att Tema fortsätter sin satsning på Miljöbyggnad. 
Fastighetsägarna lägger stort fokus på att anlita en miljösamordnare som har 
hög kompetens och brinner för ämnet. Miljöcertifieringar av byggnader kommer 
dessutom att fortsätta att öka och här gäller det att vara väl förberedd och ha de 
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resurserna som krävs för att kunna följa med i utvecklingen och erbjuda kunden 
den kompetens som söks. Vid projektstarten rekommenderas starkt en 
genomgång där det fastställs vad som krävs för varje indikator och vad som i sin 
tur krävs av var enskild konsult. Här bör miljösamordnaren trycka extra hårt på 
kommunikation och samarbete från ett tidigt stadie för att i stort undvika att 
indikatorer påverkar varandra negativt. Det är viktigt att kommunikationen 
mellan indikatorerna fungerar och detta ansvar ligger på konsulternas axlar. 
Jobba mot ett gemensamt mål istället för enskilda. God kommunikation är av 
största vikt även mellan konsultgruppen och entreprenören inför och under 
produktionsskedet.  
 
Vid certifiering kan med fördel en säkerhetsmarginal adderas till de flesta 
indikatorer då det kan skilja på teoretiska/simulerade värden och verkliga 
värden till följd av händelser under resan till färdig produkt. På så sätt undviks 
eventuella framtida bakslag i form av ett lägre indikatorbetyg. Om betyget ligger 
på gränsen mellan två betyg kan ett alternativ också vara att gardera med det 
lägre för att på så sätt undvika besvikelse hos beställaren efter verifiering. Detta 
gäller särskilt om garderingen inte påverkar det slutliga byggnadsbetyget. 
 
Utifrån en återkoppling till avsnitt 6.2 Översikt presenteras här 
rekommendationer till Tema som påvisar hur de kan påverka de tillfrågade 
kunderna att certifiera enligt Miljöbyggnad och välja Tema som samordnare. Vad 
gäller Akademiska Hus, Riksbyggen och Landstingsservice är den enda 
rekommendationen att vara aktiv och sälja in sig i den sedvanliga upphandlingen 
då de redan tagit beslut att certifiera sina byggnader. Vasakronan går med all 
säkerhet att påverka då de anpassar val av certifieringssystem utefter varje unik 
byggnad. Dock är uppfattningen att de ibland certifierar enligt LEED även de 
gånger ett annat certifieringssystem kanske varit mer lämpligt. Här kan Tema 
sälja in Miljöbyggnad och påpeka fördelarna med systemet för det unika 
projektet alternativt en viss typ av projekt. När det gäller Sigtuna kommun bör 
Tema som ovan nämnts aktivt sälja in systemet. Här krävs upplysning och 
utbildning till beslutsfattare (politiker) men även till övriga inom organisationen. 
De kommer att certifiera i framtiden men här gäller det att påverka dem så att de 
väljer Miljöbyggnad. Här går säkert också att påverka omfattningen av 
certifieringen. Förslag på hur de ska gå tillväga presenteras mer detaljerat i 
första stycket under detta avsnitt.  
 
Allmänt gäller att fortsatt marknadsföra sin kunskap i och sitt fokus på 
miljöcertifiering och hållbart byggande. Att lägga ytterligare resurser på området 
och därigenom uppnå ännu högre kompetens gällande dessa frågor kan vara en 
mycket god investering för framtiden.  

7.3.2 Förslag på åtgärder av systemet 
I avsnitt 7.2 Diskussion går det att läsa om ”baklängesmetoden” som vissa 
konsulter och fastighetsägare använder sig av vid certifiering enligt 
Miljöbyggnad. Ett sätt att undvika detta kan vara att justera de olika 
indikatorernas viktning gentemot varandra. Detta kan å andra sidan leda till ett 
mer komplicerat och mindre precist system vilket säkerligen inte uppskattas av 
alla. En alternativ åtgärd kan vara att redovisa samtliga indikatorbetyg på 
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plaketten som motivation till fastighetsägaren att satsa på ett genomgående högt 
betyg. Per Lilliehorn menar i sin skrift Miljöklassning i praktiken att den plakett 
som utgör beviset för certifieringen ska vara motivation nog att eftersträva ett så 
högt betyg som möjligt. 
 
Antalet byggnader certifierade enligt Miljöbyggnad har de senaste åren ökat 
exponentiellt men för att skynda på ökningen ytterligare är möjligheten att ta 
fram en paketlösning, likt LEED Volume Program något som bör undersökas. 
Detta skulle erbjuda fastighetsägare som bygger en större mängd byggnader 
möjligheten att certifiera flera liknande fastigheter i en och samma ansökan 
vilket skulle simplifiera och effektivisera certifieringsprocessen. En sådan 
lösning skulle mest troligt även förenkla handläggningen hos SGBC. (US Green 
Building Council, 2012) 
 
Missnöje är riktat från några håll mot den enkätundersökning som krävs för 
GULD men en förändring av enkäten skulle sannolikt inte innebära någon större 
skillnad. En enkät kanske inte alltid är det mest optimala tillvägagångssättet för 
att kvalitetssäkra den färdiga byggnaden. Istället kan höga krav på uppföljning, 
mätning och verifiering vara ett alternativ. De kriterier det byggts efter ska vara 
tillräckligt kontrollerade och beprövade att uppmätta samt bekräftade värden av 
dessa bör vara tillförlitliga nog.  
 
Avslutningsvis bör manualer som är anpassade för speciallokaler tas fram. I 
dessa bör det vara enkelt att påvisa vad som är processverksamhet och vad som 
inte är det. Det bör även finnas en lösning för problematiken kring dagsljus och 
rumstemperatur. Ett personalrum med mycket glasyta kan till exempel fungera 
som tillflyktsort för att bunkra dagsljus. Rummet bör i sin tur utan 
komplikationer gå att definiera som ett icke-vistelserum för att inte påverka 
övriga indikatorer. Detta är något som SGBC håller på att ta fram (Hedén, 2013) 
och tills dess att nya manualer och bedömningskriterier implementerats kan 
dispens i form av fler fria frågor till SGBC erbjudas för denna typ av 
specialprojekt i avsikt att lättare reda ut oklarheter som uppkommer under 
projektets gång.  
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7.4 Förslag på fortsatta studier 
 Göra en jämförelse med andra certifieringssystem. Hur står sig 

Miljöbyggnad mot andra system enligt aktörer på marknaden? 
 Undersökning av annat certifieringssystem. En liknande undersökning 

kan genomföras i syfte att utreda fastighetsägares syn på andra system än 
Miljöbyggnad. 

 Undersöka möjligheten till implementering av något/några av de 
åtgärdsförslag/diskussioner som detta arbete presenterat 

o Hur skulle certifieringen av befintliga byggnader kunna förenklas? 
o Skulle en ”paketcertifiering” av flera liknande byggnader, likt LEED 

Volume Program, gå att tillämpa i Miljöbyggnad? Undersök vad 
som skulle krävas och hur man ska gå tillväga för att genomföra 
detta? 

o Med flera 
 Undersökning av hur företag utanför bygg och fastighetssektorn ser på 

miljöcertifiering och hur väl de känner till de olika systemen. Ställer de 
som hyresgäst krav på sina verksamhetslokaler? 

 Göra en liknande undersökning om några år då åtskilliga byggnader 
kommer att vara verifierade. Hur är synen på Miljöbyggnad då? Hur står 
sig byggnader som certifierats enligt Miljöbyggnad? Hur ser man på 
marknadsvärdet av en certifierad byggnad? Är antagandet som nu gjorts 
om ett ökat värde bekräftat? 
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Bilaga 2 Kritiska rum indikator 3 och indikator 11 
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Bilaga 3 Kritiska rum indikator 10 

 
 (Karremo, 2013) 
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Bilaga 4 Intervjufrågor till kunder 
 

Frågor till kunder som tidigare certifierat enligt Miljöbyggnad 
 

1. Vad är/har varit ert syfte med att certifiera byggnader enligt Miljöbyggnad? 
a. Vilka fördelar ser ni med Miljöbyggnad som system?(Verktyg, 

kvalitetsstämpel) 
2. I hur många projekt har ni använt Miljöbyggnad? 

a. Varför har ni valt att certifiera just dessa projekt? 
3. I vilken utsträckning har ni använt er av andra certifieringssystem? 
4. För rikstäckande organisationer, tas beslut gällande miljöcertifiering centralt eller 

är det något som bestäms regionalt? 
a. Om regionalt: Finns det regionala skillnader? Vad beror dessa på? 

(Beslutsfattare, geografiska förutsättningar) 
5. Hur tidigt kommer certifieringen in i era projekt och varför väljer ni just det skedet 

av byggprocessen? 
6. Anlitar ni alltid en extern Miljöbyggnadssamordnare? 

a. Är det viktigt att personen är certifierad? 
7. Vilka betygsnivåer har ni haft som målsättningen att nå i era 

Miljöbyggnadsprojekt? 
a. Varför samma/olika? 

8. Har betygsnivåerna ni satt som mål även uppnåtts? 
a. Har nivån höjts/sänkts under projektets gång? 
b. Har nivån höjts/sänkts vid verifiering? 

9. Har ni upplevt svårigheter att uppnå ett önskat betyg för någon indikator/några 
indikatorer? 

a. Vilka och varför? 
10. Har ni upplevt svårigheter i arbetet med någon indikator/några indikatorer? 

a. Tekniska svårigheter?(För vem) 
b. Tidskrävande?(För vem) 

11. Känns vissa indikatorer mer relevanta än andra? 
12. Känns vissa indikatorer mindre relevanta än andra? 
13. Vilka nackdelar anser ni att det finns med systemet i sin helhet? 
14. Är det något av Miljöbyggnads tre områden (Energi, Inomhusmiljö, material) som 

är särskilt viktiga för er del? Vilket? Varför?  
a. Är något av områdena mindre viktigt?  
b. Anser ni att det är bra att dessa tre områden väger lika tungt? 

15. Anser ni att det har varit kostnadseffektivt certifiera enligt Miljöbyggnad? 
a. Anser ni att det är väl investerade pengar? 

i. Certifieringsavgifter? 
ii. Konsulttimmar, m.m?  

iii. Extra tid? 
16. Tror ni att fastighetsvärdet ligger högre på en certifierad byggnad jämfört med en 

icke-certifierad? 
17. Kommer ni i framtiden att fortsätta att certifiera era byggnader? 



 Bilagor
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a. Kommer ni att fortsätta certifiera enligt Miljöbyggnad? 
b. Tror ni att ni kommer att använda er av andra certifieringssystem? 

18. Vad skulle få er att certifiera er enligt Miljöbyggnad i större utsträckning? 
19. Övriga tankar och åsikter kring Miljöbyggnad? 

 
 

Frågor till kunder som tidigare inte certifierat enligt Miljöbyggnad 
 

1. Varför har ni inte certifierat byggnader enligt Miljöbyggnad?  
a. Har ni använt andra certifieringssystem? 

2. Har ni använt Miljöbyggnad som måttstock utan att certifiera byggnaden? 
3. Har ni några miljömål som ni arbetar mot vid nybyggnation? 

a. Vilka? 
b. Vet ni om dessa till viss del överensstämmer med Miljöbyggnad? 
c. Tas enbart generella miljömål fram eller även projektspecifika? 

4. Hur tas beslut gällande certifiering?  
a. Vem fattar beslutet och när? 
b. Tas enskilda beslut för varje projekt eller tar man mer generella beslut? 

5. Hur är kunskapen gällande Miljöbyggnad? 
a. Generellt i organisationen? 
b. Hos beslutsfattare? 

6. Har ni planer på/kan tänka er att certifiera byggnader i framtiden och vad ligger till 
grund för detta? 

7. Miljöbyggnad granskar tre olika områden i en byggnad; energi, inomhusmiljö och 
material. Anser ni att dessa områden är relevanta och hur ser ert arbete ut med 
dessa? 

a. Har ni några uttalade mål inom dessa områden eller finns planer på det i 
framtiden? 

8. Anser ni att Miljöbyggnads indikatorer är relevanta? 
9. Tror ni att en certifiering enligt Miljöbyggnad skulle medföra mycket extra arbete?  

a. För vem i så fall? 
10. Tror ni att en certifiering enligt Miljöbyggnad skulle medföra stora extra 

kostnader?  
a. På grund av vad? 

11. Vilka fördelar tror ni att det finns med en byggnad certifierad enligt Miljöbyggnad? 
a. Tror ni att fastighetsvärdet ligger högre på en certifierad byggnad jämfört 

med en icke-certifierad? 
12. Kommer ni i framtiden att certifiera era byggnader? 

a. Kommer ni i att certifiera enligt Miljöbyggnad? 
b. Tror ni att ni kommer att använda er av andra certifieringssystem? 

13. Vad skulle få er att certifiera er enligt Miljöbyggnad? 
14. Övriga tankar och åsikter kring Miljöbyggnad
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Bilaga 5 Jämförelse mellan GULD-kriterier för nyproducerade 
och befintliga lokaler 
 

Indikatorer Nyproduktion  Befintlig byggnad 

Energianvändning 
 

≤ 65 % av BBR (BBR:s krav för 
Rudbecklaboratoriet är 126 kWh/m2 och år) 

133 kWh/m2 och år (för vårdbyggnad) 

Värmeeffektbehov ≤ 25 W/m2 ≤ 30 W/m2 

Solvärmelast ≤ 32 W/m2 ≤ 32 W/m2 

Energislag 

> 20 % från Miljökategori 1 och < 20 % från 
vardera Miljökategori 3 och 4 Alternativt > 
50 % från Miljökategori 2 och < 20 % från 
vardera Miljökategori 3 och 4 

> 20 % från Miljökategori 1 och < 20 % från 
vardera Miljökategori 3 och 4 Alternativt > 
50 % från Miljökategori 2 och < 20 % från 
vardera Miljökategori 3 och 4 

Ljudmiljö 

Minst ljudklass B på alla de bedömda 
ljudparametrarna enligt SS 25267 eller SS 
25268. 
+Enkätresultat 

Minst ljudklass B på alla de bedömda 
ljudparametrarna enligt SS 25267 eller SS 
25268. +Enkätresultat                          
Alternativt lyssningstest + enkät 

Radon ≤ 50 Bq/m3 ≤ 50 Bq/m3 

Ventilationsstandard 

Uteluftsflöde ≥ 7 l/s, person + 0,35 l/s, m2 
golv eller enligt råd i AFS 2009:2 + 
behovsstyrt ventilationsflöde, t ex VAV i 
vistelserum. + Enkät  

Godkänd OVK, uteluftsflöde ≥ 0,35 l/s per 
m2 golvarea + 
≥ 7 l/s, person eller luftflöden enligt AFS 
2009:2 +Forcering/vädring & enkät 

Kvävedioxid ≤ 20 μg/m3 ≤ 20 μg/m3 

 

  



 Bilagor
  

 B5.2  

 

Indikatorer Nyproduktion  Befintlig byggnad 

Fuktsäkerhet 

Branschregler följs för våtrum. 
Fuktsäkerhetsprojektering enligt Bygga F. 
Fuktmätning i betong enligt RBK +utsedd 
fuktsakkunnig och fuktsäkerhetsansvarig + 
enkät 

Inga fukt eller vattenskador förekommer. 
Väl genomförda konstruktioner med lång 
teknisk livslängd + dokumenterade väl 
utförda våtrum & enkät 

Termiskt klimat vinter PPD ≤ 10 % med datorsimulering + enkät 

PPD ≤ 10 % med datorsimulering eller 
mätning + enkät. Alternativt (för kontor och 
skolor) TF ≤ 0.35 + värmekälla under 
fönster/skydd mot kallras + enkät  

Termiskt klimat sommar 
PPD ≤ 10 % som visas med datorsimulering. 
+ Enkät 

PPD ≤ 10 % med datorsimulering eller 
mätning + enkät. Alternativt SVF ≤ 0,054 och 
öppningsbara fönster + enkät 

Dagsljus 
Dagsljusfaktor ≥ 1,2 % visad med 
datorsimulering + enkät 

Dagsljusfaktor ≥ 1,2 % visad med 
datorsimulering + enkät 

Legionella 

Här krävs noggrann projektering som 
innefattar rätt vattentemperatur, 
rördragningar, riskvärderingar, 
legionellaskydd, montage av termometrar 
samt instruktioner för kontroll av VV & VVC 
temperatur.  

Varmvattentemperaturen ≥ 50 ºC efter 30 
sekunders tappning, isolerade kall & 
varmvattenledningar i samma schakt, VV-
temp ≥ 50°C samt inga KV-ledningar dragna i 
bjälklag med golvvärme eller i 
väggar/bjälklag mot rum ≥ 24°C 

Dokumentation av 
byggvaror 

Digital loggbok på installerade byggvaror 
innehållande typ, varunamn, tillverkare, 
innehållsdeklaration och årtal enligt BSAB 
96 E, F, G, H, I, J, K, L, M, N och Z. Loggboken 
innehåller mängd och ungefärlig placering 

- 

Utfasning av farliga ämnen 
Utfasningsämnen enligt KEMI:s kriterier 
förekommer inte i de dokumenterade 
byggvarorna i loggboken. 

- 

Sanering av farliga ämnen - 

Uppfyller lagstiftning gällande förekomst 
och inventering av hälso- och miljöskadliga 
ämnen + sanering av PCB, asbest, freoner, 
kadmium, bly, radioaktiva isotoper, 
kvicksilver samt impregnerat virke. 
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