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Abstract

Evaluation of environmental benefits for different
environmental certification systems for buildings

Sara Johansson

This thesis examines the environmental benefits resulting from the choice of
environmental certification scheme, with focus on energy. This was carried out by
studying the measures that were implemented as a result of the certification of
Sweco's three largest office buildings in Stockholm, Gothenburg and Malmö. The
office property in Stockholm has been certified with the Swedish Environmental
Building, Gothenburg with the British BREEAM and Malmö with the U.S system LEED.

The results from the study indicate that an environmental certification can reduce the
energy consumption by up to 59 percent and the water consumption by 20 to 66
percent. However; the interviews, literature study and simulations in MATLAB
indicate that the size and scope of these environmental benefits depend on several
identified factors: the type of building and its conditions, system selection, grade level,
the choice of indicators, the ambition of those involved and when in time the
certification process begins. The comparison between Environmental Building, LEED
and BREEAM showed that Environmental Building for the office property in
Stockholm gave the largest environmental benefit in terms of reduced energy
consumption thanks to several large measures. The simulations in MATLAB indicated
that when choosing window glass the following factors need to be taken into
consideration; the coefficient of heat transmission, the solar factor g, the windows
placement and the building’s balance temperature. The optimal choice of window
glass is a glass with a low g-value during the cooling season and with a high g-value
during the heating season.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

I takt med den ökade mängd växthusgasutsläpp som äventyrar hela jordens klimat har arbetet 

med hållbarhetsfrågor blivit alltmer uppmärksammat inom bygg- och fastighetssektorn. Bland 

växthusgaserna är det främst utsläpp av koldioxid, där energi spelar en avgörande roll, som 

påverkar klimatet och bidrar till växthuseffekten. Miljömål har satts upp på flera nivåer och 

till följd av den gemensamma förståelsen för att byggregler och lagar inte är strikta nog för att 

nå målen har olika branschaktörer gått ihop och utvecklat miljöcertifieringssystem för 

byggnader. Syftet med dessa miljöcertifieringar är att klassificera och indikera byggnaders 

miljöprestanda. På den svenska marknaden finns både internationella och nationella 

certifieringssystem där svenska Miljöbyggnad vilken bygger på svenska lagar och byggpraxis, 

brittiska BREEAM anpassad till den svenska marknaden och amerikanska LEED vilken 

bygger på amerikanska standarder är de vanligaste.  

För teknikkonsultföretaget Sweco är miljöcertifierade kontorsfastigheter för egen verksamhet 

en prioriterad fråga. Inom Sweco verkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa 

helhetslösningar som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Då nästan allt Sweco 

gör påverkar samhället säger sig Sweco ha en skyldighet att ta ansvar. Därför är 

miljöcertifieringar en prioriterad fråga vid val av kontorsfastigheter. Syftet med detta 

examensarbete har varit att jämföra miljönyttan till följd av val av miljöcertifieringssystem 

där fokus har legat på energi. Detta genom att studera vilka åtgärder som genomfördes i 

samband med miljöcertifieringen av Swecos tre största kontorsfastigheter i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Stockholms kontorsfastighet har certifierats med Miljöbyggnads högsta 

betyg Guld, Göteborgs med BREEAMs näst högsta betyg Excellent och Malmös med LEEDs 

högsta betyg Platinum. Simuleringar i MATLAB har också genomförts för att studera hur val 

av fönsterglas påverkar byggnadens energianvändning.  

Stora åtgärder genomfördes för kontorsfastigheten i Stockholm i samband med en omfattande 

ombyggnation och Miljöbyggnads-certifiering mellan år 2010-2012. Två av målen för 

ombyggnationen var hållbar renovering och minskad energianvändning. Sweco satte även 

högre interna mål avseende energianvändningen jämfört med kraven för Miljöbyggnad Guld. 

Några av åtgärderna var installation av ett geoenergilager för säsonglagring av energi och en 

stor fönsterrenovering. Två åtgärder identifierades som direkta följder av certifieringen. Dessa 

var dokumentation av material i Byggvarubedömningen och installation av utvändiga 

solavskärmare i söderläge för att minska solvärmelasterna. Byggvarubedömningen 

säkerställer att miljövänliga material premieras och genom att få ner solvärmelasterna minskar 

kylbehovet i fastigheten. 

Många av åtgärderna som BREEAM kräver hade genomförts i kontorsfastigheten i Göteborg 

även utan certifieringen då fastigheter byggs med mycket bättre energiprestanda idag jämfört 

med för ett par årtionden sen. Flertalet åtgärder har ändå identifierats som en direkt följd av 

BREEAM-certifieringen för att kunna nå ett högre betyg. Några av dessa är installation av en 

begränsad mängd sedumtak för att erhålla poäng för andel gröna ytor, snålspolande 

vatteninstallationer för minskad vattenanvändning och installation av LED-belysning. 



 
  

Snålspolande vatteninstallationer leder även till minskad energianvändning då uppvärmning 

av varmvatten kräver energi. I både LEED och BREEAM finns vatten som ett av 

bedömningsområdena. I USA är vatten på sina håll en bristvara och därför premieras en 

minskad vattenanvändning i LEED. I Sverige är vatten ingen bristvara idag. Däremot kan det 

komma att bli det i framtiden. Certifiering med LEED och BREEAM kan därmed göra 

förebyggande miljönytta genom att premiera en minskad vattenanvändning.  

Kontoret i Malmö certifierades med energicertifieringen GreenBuilding år 2008 varpå 

efterföljande LEED-certifiering två år senare, där bedömningsområdet energi väger 

poängmässigt tyngst, gynnades av detta. Några av åtgärderna som genomfördes inför 

GreenBuilding- och LEED-certifieringen var analyser, rengöring och injusteringar av 

ventilations- och energisystemen i fastigheten för att öka effektiviteten samt inköp av 

energieffektiva pumpar till kylanläggningen och energieffektiva hissar. Några av åtgärderna 

som identifierades som en direkt följd av LEED-certifieringen var installation av 300 m
2
 

sedumtak och ett nytt avtal för 100 % vindkraft för fastighetens energiförsörjning. 

Förnyelsebara energikällor minskar bidraget av koldioxidutsläpp i atmosfären och sedumtak 

binder koldioxid vilket leder till miljönytta genom en minskad påverkan på växthuseffekten.  

Slutsatsen utifrån denna studie är att alla certifieringssystem leder till miljönytta. Alla tre 

studerade system kan leda till en minskad energianvändning och stimulera användning av 

förnyelsebara energikällor. LEED och BREEAM kan leda till miljönytta inom fler områden 

som transport, avfall och vatten. Energianvändningen kan oavsett certifieringssystem 

reduceras med upp till 59 procent och vattenanvändning med 20 till 66 procent. Detta leder 

till miljönytta genom minskad klimatpåverkan. Miljönyttans storlek och omfattning beror 

dock på ett flertal identifierade faktorer: typ av byggnad och dess förutsättningar, val av 

system och betygsnivå, val av indikatorpoäng, ambitionsnivån hos involverade samt när 

certifieringsarbetet påbörjas. Jämförelsen mellan Miljöbyggnad Guld, BREEAM Excellent 

och LEED Platinum visade att Miljöbyggnad Guld för kontorsfastigheten Kv. Trängkåren 6 i 

Stockholm gav störst miljönytta mätt i reducerad energianvändning tack vare en rad större 

åtgärder i samband med en omfattande ombyggnation.  
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Ord och begreppslista  

Aggregering En sammanvägning av betyg, en metod använd i 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. (SGBC, 2012) 

Atemp Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för 

temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 

10ºC, som begränsas av klimatskärmens insida. (BFS, 2015:3) 

BBR Boverkets Byggregler, en samling allmänna råd och föreskrifter 

fastställt av Boverket och gäller svenska byggnader. BBR 

innehåller råd och krav gällande bland annat utformning, brand, 

säkerhet och energihushållning. (Abel och Elmeroth, 2013, s.13) 

Bra Miljöval Naturskyddsföreningens miljömärke för produkter och tjänster. 

Med Bra Miljöval köper konsumenten el från förnybara källor. 

(Naturskyddsföreningen, 2015) 

BRE British Research Establishment, initiativtagare och ansvariga för 

miljöcertifieringssystemet BREEAM. (BREEAM, 2015) 

BREEAM BRE Environmental Assessment Method, ett brittiskt 

miljöcertifieringssystem. (SGBC, 2015d) 

Bruttoarea Bruttoarea, BTA, är summan av alla våningsplans area och 

begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. (Abel och 

Elmeroth, 2013, s.273) 

BVB Byggvarubedömningen, bedömer och tillhandahåller information 

om miljöbedömda varor. BVB tillhandahåller ett webbaserat 

verktyg som underlättar val av bygg- och förvaltningsmaterial som 

är bra för miljön. (BVB, 2015)  

Byggnadens  Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår 

energianvändning behöver levereras till en byggnad för uppvärmning,                                                            

  komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens                                                      

  fastighetsenergi. Kallas också för köpt energi. (BFS, 2015:3) 

Byggnadens specifika  Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt 

energianvändning i kWh/m
2
 och år. Verksamhetsel ingår inte. Detta kallas                                      

  också för byggnadens energiprestanda eller köpt energi.  

CAV Constant Air Volume, ett ventilationssystem med konstant 

luftflöde. (Forslund och Forslund, 2012, s.89) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6reskrift
http://sv.wikipedia.org/wiki/Boverket


 
  

COP Coefficient of Performance, mätning av en värmepumps 

verkningsgrad. Anger hur mycket värme- eller kylenergi som 

genereras per tillförd energi. T.ex. COP 2 betyder att 1 kWhel ger 2 

kWhvärme. (Abel och Elmeroth, 2013, s.157-160) 

CSR Corporate Social Responsibility, på svenska kallat Företagens 

samhällsansvar. Idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar 

samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. 

(Svenskt Näringsliv, 2015) 

Earth Overshoot Day Markerar den dagen som jorden förbrukat naturens resurser för 

året och inte kan återskapa dessa resurser. Denna dag räknas ut 

genom att dividera världens biokapacitet (mängden naturresurser) 

med världens ekologiska fotavtryck (mänsklighetens konsumtion 

av jordens naturresurser) och multiplicera med 365 dagar. (Global 

Footprint Network, 2015) 

Energibalans Det samlade värdet av tillförd och bortförd energi till byggnaden. 

(Abel och Elmeroth, 2013, s.125) 

Energiprestanda Se byggnadens specifika energianvändning.  

Fastighetsenergi Den del av fastighetselen som är relaterad till byggnadens och inte 

verksamhetens behov. I fastighetsenergin ingår fast belysning i 

allmänna utrymmen och driftsutrymmen, energi för värmekablar, 

pumpar, fläktar, motorer och dylikt. (BFS, 2015:3) 

FTX Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning för ventilation. 

(Forslund och Forslund, 2012, s.86) 

GreenBuilding Ett EU-initierat energimärkningssystem. Systemet brukar 

beskrivas som ett miljöcertifieringssystem, dock bedömer det 

enbart området energi. Kravet är att energianvändningen ska 

minskas med 25 % eller vara 25 % lägre jämfört med energikraven 

i BBR. Benämns också som EU GreenBuilding. (SGBC, 2015a) 

Greenwashing När en aktör som bedriver miljöfarlig eller mindre miljövänlig 

verksamhet försöker skapa en bild av sig som miljövänlig genom 

bland annat marknadsföring. (Green Eco Communities, 2015) 

Gröna hyresavtal Avtal mellan fastighetsägare/uthyrare och hyresgäst som beskriver 

ansvarsområden och tydliggör överenskomna åtgärder för minskad 

miljöpåverkan.  



 
  

g-värde  Står för hur stor total andel av infallande solenergi som tränger in i 

rummet vinkelrätt mot fönsterglaset. Kallas också solfaktor. (Abel 

och Elmeroth, 2013, s.105) 

HVAC Heating, Ventilation and Air conditioning, ett samlingsnamn för 

värme-, kyl- och ventilationssystem i en fastighet. 

Internvärme Med internvärme avses den värme som tillförs i rumsluften. Detta 

sker direkt från människor och elektroniska apparater men även 

indirekt från väggar, golv och tak. Detta kallas också för interna 

laster. Vid stillasittande arbete i 22ºC avger en vuxen person ca 50 

W fri värme. En dator avger ca 40-70 W värme. (Abel och 

Elmeroth, 2013, s.86, 103-104) 

Klimatskärm En byggnads omslutande yta och består av tak, väggar, fönster och 

dörrar. Klimatskärmen påverkar således byggnadens 

energianvändning. Även kallat klimatskal. (Abel och Elmeroth, 

2013, s.60) 

Kylbafflar Enhet som kyler luften i rummet. Kan kombineras med 

tilluftsanslutning för att samtidigt fungera som tilluftsdon. En 

kylbaffels kylande effekt beror på dess temperatur, ju lägre 

yttemperatur desto större kyleffekt. Dock får den inte vara för låg 

för att undvika kondens, därför brukar det cirkulerande kylvattnets 

temperatur aldrig understiga 14-15ºC. (Abel och Elmeroth, 2013, 

s.101) 

Köldbryggor En köldbrygga är en konstruktionsdetalj där ett material med dålig 

värmeisolering bryter genom ett material med bättre isolering. I 

fastigheter eftersträvas en reducering av köldbryggor, vilket är en 

förutsättning för god termisk komfort och bättre isolering. (Abel 

och Elmeroth, 2013, s.70-71) 

LEED Leadership in Energy and Environmental Design, ett 

internationellt miljöcertifieringssystem från USA utvecklat av 

USGBC. (USGBC, 2013) 

LEED:EB&OM LEED Existing Buildings – Operaton & Maintenance, en version 

av miljöcertifieringssystemet LEED för befintliga byggnader. 

(USGBC, 2013) 

LOA Lokalarea, summan av de rum och utrymmen som krävs för att 

kunna bedriva själva verksamheten.  



 
  

Luftkvalitet Begreppet luftkvalitet karaktäriserar luftens renhet från 

föroreningar störande eller skadliga för människor. (Abel och 

Elmeroth, 2013, s.108) 

Miljöbyggnad Ett svenskt miljöcertifieringssystem, ansvarig organisation är 

SGBC. (SGBC, 2015c) 

Miljöcertifiering En frivillig certifiering, ofta med tredjepartsgransking. Likt en 

miljömärkning av livsmedel, men en miljöcertifiering tar upp hela 

produktkedjan och inte bara en aspekt. (SGBC, 2015a)  

Miljömärkning Frivillig märkning av produkter som är bättre eller mindre farliga 

ur miljösynpunkt än andra likvärdiga produkter. Ofta ges 

information om produktens relativa miljöbelastning, till exempel 

lägre utsläppsnivå än en likvärdig produkt. (Liljenstople och 

Elofsson, 2009) 

Miljönytta Syftar på en minskning av belastningen och negativa påverkan på 

miljön.  

MSI Multi-stakeholder initiatives, samarbetsinitiativ där aktörer gått 

ihop för att arbeta med frågor kring uppförandekoder. Exempelvis 

riktlinjer för hur underleverantörer ska bedriva sin verksamhet. 

(Auld et Al, 2008) 

NNE Nära-nollenergi, syftar på byggnader med god energiprestanda. 

Det är upp till varje EU-land att definiera NNE och ställa krav. 

(EU, 2002/91/EG) 

Normalårskorrigering Korrigering av byggnadens uppmätta klimatberoende 

energianvändning utifrån skillnaden mellan klimatet på orten 

under ett normalår och det verkliga klimatet under den period då 

byggnadens energianvändning verifieras. (SMHI, 2015)  

NOx Ett samlingsnamn för kväveoxiderna NO och NO2, giftiga gaser 

som bildas vid förbränning. Gaserna verkar irriterande på hud, 

ögon, luftvägar och kan orsaka lungskador.   

NSMD Non-State Market Driven, en form av friviliga system som vuxit 

fram och inte styrs av staten. (Bernstein och Cashore, 2007) 

Operativ temperatur Operativ temperatur definieras som medelvärdet av 

lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen från omgivande 

ytor. Begreppet används i samband med bedömning av termisk 

komfort i utrymmen för människor. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Termisk_komfort
http://sv.wikipedia.org/wiki/Termisk_komfort


 
  

PBL Plan- och bygglagen, en lag i Sverige som reglerar planläggningen 

av mark, vatten och byggande. (Abel och Elmeroth, 2013, s.13) 

SFP Specific Fan Power [kWel/(m
3
/s)], nyckeltal för systemutformning 

och dimensionering av ventilations- och luftbehandlingssystem. 

(Abel och Elmeroth, 2013, s.206) (BFS, 2015:3) 

SGBC Swedish Green Building Council, en ideell förening öppen för alla 

aktörer inom bygg- och fastighetssektorn och strävar efter ett grönt 

byggande och arbetet ständigt miljö- och hållbarhetsutveckling i 

sektorn. (SGBC, 2014a) 

SVEBY Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader, är 

branschstandard för energi i byggnader. (SVEBY, 2015) 

Termisk komfort Omfattar det som påverkar människans termiska välbefinnande. 

Bestäms av luftens temperatur, operativ temperatur, luftens 

fuktighet och luftens rörelse. (Abel och Elmeroth, 2013, s.31) 

Tvågradersmålet  Innebär att inte låta den globala uppvärmningen överstiga två 

graders ökning, jämfört med förindustriell temperatur. Med denna 

gräns ökar chanserna att undvika de allvarliga konsekvenserna av 

klimatförändringar. (McKinsey & Company, 2010)  

USGBC The U.S. Green Building Council, en oberoende icke-kommersiell 

organisation med tiotusentals medlemmar verkande för hållbara 

byggnader och samhällen. (USGBC, 2015b) 

VAV Variable Air Volume, ett ventilationssystem med varierat luftflöde. 

(Forslund och Forslund, 2012, s.89) 

Vakans Med vakans avses en outhyrd fastighetsyta eller lokal. 

Verksamhetsenergi Den el eller annan energi som används för verksamhetens ändamål 

i lokaler. I detta ingår elanvändningen för datorer, skrivare, 

hushållsmaskiner, belysning och dylikt. (Abel och Elmeroth, 2013, 

s.121) 

Viktning En metod använd i miljöcertifieringssystemet BREEAM för att 

omvandla poäng till betyg. (SGBC, 2015d) 

Värmegångskoefficient Mäter hur god isolering en byggnadsdel eller hela byggnaden har. 

Detta mäts i W/m
2
K och kallas även U-värde. Önskvärt är så lågt 

U-värde som möjligt. (Abel och Elmeroth, 2013, s.22) 
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 Inledning 1.

Jordens resurser minskar samtidigt som mängden avfall, utsläppen av kemikalier och 

växthusgaser samt den globala uppvärmningen ökar. Ungefär en femtedel av jordens 

befolkning är direkt beroende av vår möjlighet att kunna åtgärda dessa globala miljöproblem. 

(Lion m.fl., 2013) Enligt Earth Overshoot Day hade mänskligheten år 2014 förbrukat sina 

resurser redan den 19 augusti. År 2000 inträffade denna dag den 1 november. (Global 

Footprint Network, 2015) För att förhindra trenden att Earth Overshoot Day inträffar tidigare 

för varje år måste vi hushålla mer med jordens resurser och sträva efter en hållbar utveckling. 

Ekonomisk tillväxt och utveckling utgör en central del av vår nuvarande globala 

marknadsekonomi. De negativa effekterna av ekonomisk aktivitet på miljön är svåra att 

förneka. Successivt har dessa effekter blivit allt synligare med växande miljöproblem som 

ozonuttunning, luft- och vattenföroreningar, minskad biologisk mångfald, smältande 

glaciärer, höjda havsnivåer och klimatförändringar. Mycket av denna negativa påverkan är till 

följd av ökade nivåer av koldioxid i atmosfären. Vår tids största miljöproblem är jordens 

stigande medeltemperatur orsakad av stora utsläpp av växthusgaser.(Tell, 2008) 

Bygg- och fastighetsbranschen har identifierats som en sektor med stor förbättringspotential 

för ett mer hållbart samhälle. Fastighetssektorn, där både bygg- och fastighetsbranschen ingår, 

står för en betydande del, ungefär 40 %, av Sveriges totala energianvändning. (Belok, 

2014)(Persson och Bratt, 2010, s.11) Under 2011 stod bostads- och servicesektorn för 38 % 

av Sveriges totala slutliga energianvändning, där bostäder och lokaler står för ungefär 90 % av 

energianvändningen i bostads- och servicesektorn. Nästan 60 % av den energianvändningen 

går till uppvärmning och varmvatten. (Energimyndigheten, 2013a) Byggnader står även för en 

stor del av material- och vattenanvändningen, en betydande del av avfallet och en stor andel 

kemikalieanvändning. Avfall från bygg- och fastighetssektorn utgjorde år 2005 ca 27 % av 

Sveriges totala avfallsgenerering. Räknat på farligt avfall stiger denna siffra till 40 %. 

(Boverket, 2009, s.41) Bygg- och fastighetssektorn står för totalt 50 % av den totala 

miljöbelastningen enligt Cassel och Cassel (2008, s.24). Energi är byggnaders största 

miljöpåverkande faktor med stark koppling till klimathotet.  

Den mest kända definitionen av hållbarhet är den definierad i Brundtland rapporten med de 

tre aspekterna: social, ekologisk och ekonomisk (WCED, 1987). Med en växande 

världsekonomi finns dock en naturlig motsättning i denna definition av hållbarhet. (Hermele, 

2004) Den växande miljömedevetenheten samt förståelsen för fastighetssektorns klimat- och 

miljöpåverkan har gett upphov till olika miljöcertifieringssystem för byggnader. En 

miljöcertifiering är en objektiv bedömning på en fastighets miljöprestanda och används för att 

hitta metoder för att minimera miljöpåverkan och främja hållbarhet. Miljöcertifieringar är ett 

sätt för fastighetsägare, fastighetsutvecklare och hyresgäster att konkretisera hållbarhetsarbete 

i tydliga mål som också gör det lättare att prioritera miljöarbete. Samtidigt som 

miljöcertifieringar leder till lägre vakanser och ett högre marknadsvärde på fastigheten. 

Alltfler företag efterfrågor idag miljöcertifieringar på sina kontorsfastigheter. (Qvillberg. 

2015)  
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Det finns ett hundratal miljöcertifieringssystem världen över som på olika sätt hanterar och 

värderar miljöaspekter. På den svenska marknaden finns både internationella och nationella 

system, där huvudsakligen tre miljöcertifieringssystem används idag. Dessa är amerikanska 

systemet LEED, brittiska BREEAM och svenska Miljöbyggnad. Därutöver finns också 

Svanen-märkning och det EU-initierade energimärkningssystemet GreenBuilding. (SGBC, 

2015a) Alla certifieringssystem är uppbyggda på olika sätt och har inte exakt samma 

bedömningsområden. I denna studie görs en utvärdering av miljönytta för olika 

miljöcertifieringssystem för byggnader som kan ge vägledning åt aktörer som funderar på att 

miljöcertifiera kontorsfastigheter.  

1.1 Problemformulering 

Ekonomisk tillväxt och utveckling finns inbäddade i kärnan av vår nuvarande globala 

ekonomi. Samtidigt som utarmning av naturens ändliga resurser och miljöförstöring nu hotar 

välfärden för framtida generationer. Industrisamhället har byggts upp på billig energi från kol, 

olja och naturgas. Förbränning av dessa fossila bränslen avger så pass mycket koldioxid att 

vår jord inte klarar av att absorbera dessa mängder. (Tell, 2008) Detta har satt hållbar 

utveckling som en nödvändig aktivitet för företagsaktiviteter och utveckling. (Lion m.fl., 

2013) Hållbar samhällutveckling har på flera nivåer identifierats som en fråga av ytterst vikt. 

Mål har satts upp på global, EU, nationell och kommunal nivå för att minska miljö- och 

klimatpåverkan. Energieffektiviseringar och förnybar energi finns kopplat till flera av dessa 

mål. Bygg- och fastighetsbranschen står för en stor andel av vår totala energianvändning i 

Sverige och potentialen för effektivare energianvändning är stor enligt Persson och Bratt 

(2010). En energieffektiviseringsutredning på uppdrag av regeringen från 2008 (SOU 

2008:25) bedömde att lönsamma åtgärder kan minska energianvändningen i offentliga lokaler 

med 8,5 TWh till år 2020. 8,5 TWH motsvarar den årliga energianvändningen i 340 000 

vanliga småhus.   

Verktyg för hållbar styrning av byggprojekt finns redan idag med bland annat kvalitets-, 

miljö- och arbetsmiljöstyrning (Cassel och Cassel, 2008, s.53). Ändå stiger antalet 

registrerade certifieringsprojekt i Sverige. Fastighetsägare och utvecklare väljer att certifiera 

sina fastigheter bland annat för att synliggöra sitt engagemang, ha ett prioriteringsverktyg vid 

val av åtgärder för om- och nybyggnationer och kunna kvalitetssäkra. Miljöcertifieringar leder 

också till färre vakanser, lägre driftkostnader och höjer värdet på fastigheter. (SGBC, 2014a) 

Viss forskning har gjorts på miljöcertifieringar, främst på dess långsiktiga ekonomiska 

fördelar och mervärden. På senare år har många examensarbeten skrivits om de tre vanligaste 

miljöcertifieringssystemen i Sverige – Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. I flertalet 

uppsatser har även energiklassningssystemet GreenBuilding, vilken bara bedömer 

energiprestanda, jämförts med dessa tre miljöcertifieringssystem. Dessa examensarbeten har 

undersökt olika aktörers inställning till systemen och värderingsfaktorer, varav samtliga helt 

eller till stor del utelämnat de miljömässiga fördelarna och enbart fokuserat på ökat 

marknadsvärde. Trots de identifierade affärsmässiga fördelarna så är det av stor vikt att 

miljöcertifieringar gör miljönytta och inte bara ses för de ekonomiska fördelarna. Kan 

miljöcertifieringar bidra till att uppnå de nationella målen kopplade till miljö och energi inom 
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bygg- och fastighetsbranschen? För att svara på denna fråga är det viktigt att veta vad 

miljönyttan blir till följd av val av miljöcertifieringar, vilket denna rapport syftar till att göra.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet har varit att studera vilka val av åtgärder, ambitionsnivå och 

faktisk miljönytta som val av miljöcertifieringssystem kan leda till. Detta gjordes genom en 

jämförelsestudie av Swecos tre största kontor belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö 

vilka certifierats med tre olika miljöcertifieringssystem. Ambitionen är att resultatet ska kunna 

användas som vägledning för aktörer som funderar på att miljöcertifiera kontorsfastigheter. 

Målen för studien var att utreda följande frågor för att jämföra miljönytta till följd av 

miljöcertifieringssystem:  

 Hur skiljer sig de olika miljöcertifieringssystemen åt? 

 Varför har olika certifieringar valts? 

 Vilka åtgärder genomfördes endast på grund av certifieringen och vad gav de för 

miljönytta? 

 Hur valdes åtgärderna?  

 Hur har miljöcertifieringarna påverkat ambitionsnivån hos Sweco?  

1.3 Avgränsningar 

Studieobjektet för detta examensarbete var miljönytta till följd av val av certifieringssystem. 

Till följd av arbetets tidsram på cirka 20 veckor och dess syfte var det nödvändigt med 

avgränsningar.  

Den första tydliga avgränsningen gällde typ av fastighet. Enbart kontorsfastigheter studerades, 

utvalda fastigheter var Swecos tre största kontorsfastigheter belägna i Stockholm, Göteborg 

och Malmö. Sweco har fler kontor runtom i landet men på grund av dessa tre kontors storlek 

och valda miljöcertifieringssystem valdes dessa tre ut för jämförelsestudien.  

Det finns en uppsjö av olika miljöcertifieringssystem. I denna studie valdes tre av de fyra 

vanligaste certifieringssystemen i Sverige. Därför jämförs endast miljönyttan till följd av 

dessa tre system. För varje miljöcertifieringssystem finns det flera olika versioner beroende på 

byggnadstyp. Systemen uppdateras också kontinuerligt. I denna studie behandlades enbart den 

versionen av varje certifieringssystem som kontoren certifierades eller kommer att certifieras 

med. För Stockholmskontoret var detta Miljöbyggnad befintlig byggnad version 2.0, för 

Göteborgskontoret var det den svenska versionen av BREEAM för kontor (BREEAM-SE) 

version 2.0 och för Malmökontoret var det LEED Building Operations and Maintenance – 

Existing Building version 2009 (LEED:EB&OM).  

I denna jämförelsestudie av miljönytta med miljöcertifieringar låg huvudfokus på området 

energi. Detta till följd av examensarbetets tidsram och för att energi har en stark koppling till 

klimathotet. Energi är den största miljöpåverkande faktorn hos fastigheter. Utvinning av 

energi riskerar utarmning av jordens ändliga resurser och bidrar till koldioxidutsläpp. Detta 
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har i sin tur en direkt koppling till klimatpåverkan genom bland annat global uppvärmning. 

Energi är kvantifierbart och med mätdata är det lättare att påvisa miljönytta. Därför studerades 

huvudsakligen åtgärder direkt eller indirekt kopplade till energi. Inom Miljöbyggnad 

återspeglas energi i hela bedömningsområdet Energi och vissa delar av Innemiljö (ventilation, 

termiskt klimat sommar och vinter samt dagsljus). Inom LEED återspeglas energi i 

bedömningsområdet Energi och Atmosfär. Inom BREEAM återspeglas energi i 

bedömningsområdet Energi. Energi ansågs också intressant att studera då energi som 

bedömningsområde finns med i alla tre studerade miljöcertifieringssystem.  

Förutom huvudfokus på området energi har också miljönyttan inom området vatten studerats. 

Miljöbyggnad ställer inga krav på vatten. Inom LEED återspeglas vatten i 

bedömningsområdet Vatten. Inom BREEAM återspeglas vatten i bedömningsområdet Effektiv 

vattenanvändning. Vatten är också kvantifierbart och därmed lättare att påvisa miljönytta 

inom jämfört med andra områden. Vatten ansågs också intressant att studera då vatten som 

bedömningsområde inte finns med i alla tre studerade miljöcertifieringssystem. 

Malmökontoret certifierades år 2010 med LEED:EB&OM då Skanska hade fastigheten som 

kontor. Under studiens genomförande år 2015 pågick en omcertifiering med Sweco som 

inflyttad hyresgäst, dels för att omcertifieringar måste göras var femte år men även för att 

uppdatera alla policys så de skulle återspegla Swecos verksamhet och inte Skanskas. 

Hanteringsplaner och policys ansågs dock inte som intressanta åtgärder för miljönytta och 

därför studerades certifieringen år 2010 istället för år 2015.  

1.4 Disposition 

Kapitel 2 behandlar metodval där studiens genomförande förklaras. Därefter följer ett 

bakgrundskapitel för att ge läsaren en förståelse för fastighetssektorn, energianvändningen i 

fastighetsbranschen, miljöpolitiska beslut och om miljöcertifieringars uppkomst. Kapitel 4 

består av ett teoretiskt ramverk med en förklaring av hållbarhetsteori och byggnaden som 

system där det sistnämnda främst ligger till grund för MATLAB-simuleringar. Kapitel 5 

beskriver de tre valda miljöcertifieringssystemen där efterföljande kapitel 6 jämför dessa tre 

med fokus på energi och vatten. Kapitel 7 beskriver Sweco och de tre kontorsfastigheterna 

samt genomförda åtgärder till följd av certifieringarna. Här förklaras också varför respektive 

system har valts. I kapitel 8 finns studiens resultat där fastigheternas energi- och 

vattenanvändning presenteras och jämförs. I detta kapitel finns också resultatet av en SWOT-

analys på certifieringarna som system samt resultaten från simuleringarna i MATLAB. 

Uppsatsen avslutas i kapitel 9 till 12 med diskussion, analys och slutsats, rekommendationer 

samt förslag på vidare studier. I Appendix finns intervjuguider, poäng- och betygsresultat för 

varje certifiering samt resultat för samtliga energibalansvärden från simuleringarna i 

MATLAB.  
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 Metod 2.

Här förklaras studiens tillvägagångssätt närmare. Metoden fungerade som ett stöttande 

verktyg genom arbetets gång för att säkerställa att upplägget kunde uppnå studiens syfte och 

besvara frågeställningarna. 

2.1 Genomförande 

Detta examensarbete genomfördes åt Sweco Systems AB i Stockholm. Syftet togs fram under 

hösten 2014 i samråd med Sweco Systems och Arne Roos ämnesgranskare på Uppsala 

universitet. Framställning av denna rapport har skett på Swecos Systems kontor i Stockholm. 

Detta för att säkerställa regelbundna samtal med handledare och även för att alltid ha tillgång 

till intern data. Regelbundna träffar med ämnesgranskare Arne Roos har ägt rum på Uppsala 

universitet. Arbetet inleddes med en litteraturstudie med två huvudsakliga syften. Dels för att 

få en förståelse för fastighetsbranschen och miljöcertifieringar som system, varför och hur de 

genomförs, och dels för att ge en teoretisk bakgrund till intervjufrågor och simuleringar i 

datorverktyget MATLAB. Insamlat material från miljöcertifieringarna av de tre 

kontorsfastigheterna samt intervjusvaren användes för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar.  

2.2 Val av metod 

En jämförande fallstudie valdes för att kunna undersöka och förstå händelser och förhållanden 

inom ramen för de valda fallen.  En fallstudie är enligt Yin (2009) en undersökning av hur 

processer samspelar och växelverkar i en samtida händelse där gränserna mellan fenomen och 

omgivning inte alltid är givna. Det är av stor betydelse att forskare ger en transparent bild av 

all empiri för att få en tydlig syn på den existerande problemframställningen i forskningen. 

Studien ska kunna återupprepas med samma resultat och slutsats vid senare forskning. Detta 

säkerställer att trovärdighet ges åt fallstudiens process.  

För att besvara studiens syfte bedrevs en kvalitativ forskning, det innebär att en 

helhetsbeskrivning av forskningsfrågan eftersträvas (Holme & Solvang, 1997). Kvalitativ 

metod handlar om att gestalta något med en god beskrivning av dess sammanhang (Larsson, 

1986). Enligt Saunders et al. (2007) så finns det tre kategorier av forskning: undersökande, 

beskrivande och förklarande. Denna uppsats är av undersökande karaktär, med målet att 

upptäcka och förstå. En undersökande studie kan också identifiera relevanta variabler för 

forskningsfrågan. 

2.3 Datainsamling och bearbetning 

För att samla data genomfördes dels en litteraturstudie där sekundära data sammanställts och 

dels en intervjustudie där primära data samlats in. Dessa är två av de vanligaste metoderna för 

kvalitativ datainsamling enligt Collis & Hussey (2009) vilka bedömdes passa studiens syfte.  



 

6 
  

2.3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudie kan definieras som en systematisk process där skrivet material som hämtats 

från sekundära källor studeras (Collis & Hussey, 2009, s.84-85). Materialet har huvudsakligen 

hämtats från certifieringssystemens manualer samt olika böcker, artiklar, rapporter och 

websidor. Manualerna har erhållits från USGBC, SGBC och Sweco Systems och en stor del 

av resterande litteratur har hittats på Uppsala Universitetsbibliotek och portalen Digitala 

Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Intervjuer i denna studie har ofta lett till att få ta del av internt 

material som ansökningsdokument, förstudier och andra handlingar. Syftet med 

litteraturstudien var att ge en bred bakgrund som låg till grund för arbetet. Sekundärkällorna 

valdes ut för att täcka kriterierna för giltighet och täckning enligt Saunders et al. (2012, s. 

268-274). Giltighet innebär att det ska bidra med nödvändig information för syftet och 

täckning innebär att det ska täcka all behövd information. Att använda sig av sekundära källor 

är både tidseffektivt och mindre kostsamt än att samla in primärdata. Dock kan det i vissa fall 

vara svårt att erhålla aktuell sekundärdata av intresse.  

2.3.2 Intervjuer 

                                                                                                   

intervjua de inblandade om denna. För att genomföra examensarbetet har således en 

intervjubaserad fallstudie utförts. Fördelen med en intervjubaserad fallstudie är att empiriska 

data kan samlas in om fastigheterna och certifieringarna genom att ställa frågor direkt till de 

involverade personerna i samarbetet (Ghauri & Grønhaug, 2010). På ett effektivt sätt kan 

således relevanta fakta erhållas, något som inte skulle kunna nås via exempelvis en 

enkätundersökning. En annan fördel är att vid intervjuer kan en helt annan förståelse för 

insamlad data fås. En respondent kan använda särskilda ord eller belysa vissa saker på ett sätt 

som riskerar att missas vid andra metodval. (Saunders et al., 2007, s. 323). Hultén et al. 

(2007) belyser vikten av både intresse och förståelse för fallstudien. Brist på detta leder till 

ostrukturerade intervjuer med stor risk att missa väsentliga delar. Med anledning av detta har 

en stor andel tid lagts åt att läsa manualer till respektive certifieringssystem. Tid har även 

lagts på att läsa om respektive respondents företag och roll innan varje intervju. Mycket tid 

har också lagts på tidigare forskning om miljömärkningar och certifieringar i strävan efter en 

god grundförståelse för varför och hur certifieringssystem uppkommit. Sekundära källor 

utgjorde således en nödvändig utgångspunkt i denna uppsats. (Holme & Solvang, 1997). 

Valet av intervjuform föll på besöksintervjuer och telefonintervjuer. Besöksintervjuer valdes i 

första hand då denna form av intervjumetodik ger en större möjlighet till att ställa fler frågor 

jämfört med exempelvis telefonintervjuer.  Frågorna kan även lättare gå in mer på djupet i 

besöksintervjuer. Ytterligare en fördel med besöksintervjuer är möjligheten att reda ut 

eventuella oklarheter direkt (Dahmström, 2011). I de fall där respondenterna inte befann sig i 

närområdet genomfördes istället telefonintervjuer för att spara tid. För kvalitativa studier som 

denna har intervjumöten en benägenhet att pågå under en längre tid. En utmaning kan vara att 

få respondenter att vilja avsätta så mycket tid (Saunders et al., 2007). Därför upplystes 

potentiella respondenter redan vid första kontakt att en intervju inte skulle ta längre tid än 

överenskommet.  
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Intervjuerna formulerades efter semistruktur, en intervjumetod av icke-standardiserad karaktär 

där syfte är att samla in data som ska analyseras kvalitativt (Saunders et al., 2007). Både 

frågorna med vissa följdfrågor och dess ordningsföljd var skrivna i förväg med öppna 

svarsmöjligheter, vilket gav utrymme för att ställa fler följdfrågor under intervjutillfället 

(Bryman & Bell, 2013). Detta gjordes för att erhålla utförliga svar från respondenterna och 

samtidigt behålla en flexibilitet i intervjutillfällena. Semistrukturerade intervjuer ger också 

möjligheten att kunna byta spår för en stund om respondenten skulle säga något av stort 

intresse och därmed få tillgång till information som annars skulle kunna missas (Bryman & 

Bell, 2013). Vid intervjustart presenterades syftet med intervjun igen för respondenten för att 

initialt leda in på rätt spår (Saunders et al., 2007). De inledande frågorna till varje intervju var 

frågor om respondentens roll på företaget och/eller i projektet. Kvale (1997) förklarar hur 

enklare inledningsfrågor av denna typ bidrar till att skapa en bekväm intervjumiljö. Frågorna 

var riktade direkt till respektive respondent och anpassades efter dennes roll, företag och 

projekt. Respondenter återfinns i tabell 1 och intervjuguide för samtliga intervjuer finns i 

Appendix A. 

Anteckningar fördes under samtliga intervjuer, och ljudinspelningar under merparten av de 

längre fysiska intervjuerna, som ytterligare komplement. Fördelen med inspelningar är att 

kunna återlyssna på samtalet. Nackdelen kan vara att respondenten inte känner sig lika 

avslappnad och kan hämma denne från att prata fritt (Dahmström, 2011). I slutet av intervjun 

sammanfattades det som sagt i stora drag. Syftet med summeringen är att ge respondenten 

möjlighet att bekräfta, förtydliga eller lägga till information. Därefter frågades om 

möjligheten fanns att återkomma per epost vid eventuella oklarheter eller andra funderingar, 

vilket alla ställde sig positiva till. Efter avslutad intervju har intervjuernas anteckningar lästs 

igenom för att säkerställa att all önskad information finns med. Därefter transkriberades hela 

intervjuerna, en tidskrävande process men som försäkrar att relevant information inte missas. 

Med en helhetsanalys kan man se till hela det insamlade materialet och sedan behölls endast 

de delar som var av relevans för uppsatsens syfte (Holme & Solvang, 1997). Vid 

transkribering kan information som erhållits ses i ett nytt ljus och det är lättare att urskilja 

centrala delar. Empirin formades sedan utifrån Kvales (1997) resonemang kring att skilja på 

väsentlig och överflödig material i hänsyn till studiens syfte.   

Tabell 1. Respondenter  

Namn Titel Företag Intervjutyp 

Maria Qvillberg Miljösamordnare Sweco Systems AB Fysisk 

Matilda Johnsson Grön Uppdragsledare Skanska Sverige AB Telefon 

Michael Eskils Hållbarhetschef AMF Fastigheter AB Fysisk 

Camilla Ekström Platschef Sodexo Telefon 

Gun Ersson FM koordinator  Sweco Sverige AB Fysisk 

Madeleine Liljekvist Fastighetsutvecklare Skanska Öresund Telefon 

Riina Espenberg Flodin Arkitekt Sweco Architects AB Fysisk 

Filip Bååw Bitr. Projektledare  Projektlotsarna i Väst AB Telefon 

Lars Dahlborg Ansvarig ljusdesigner Sweco Systems AB Fysisk 

Jonas Pettersson Uppdragsledare VVS Sweco Systems AB Fysisk 

Linnéa Westerlund BREEAM samordnare NCC Construction AB Telefon 
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Ett hinder i studien var tillgången till potentiella respondenter. Majoriteten av de anställda 

involverade i ombyggnationen av kontoret i Stockholm hade vid tidpunkten för 

examensarbetet avslutat sin anställning på Sweco. Involverade i certifieringen av Skanskas 

tidigare kontor i Malmö var både geografiskt längre bort och tillhörde konkurrerande företag 

och därför var tillgången till information svårare. Nybyggnationen i Göteborg var under 

examensarbetets gång under uppbyggnad. Därför låg informationen både geografiskt långt 

bort och beslut om vilka åtgärder som skulle genomföras inför certifieringen var inte helt 

klara.  

Utöver intervjuerna har samtal hållits med och information erhållits från 

hållbarhetskoordinator för Sweco Sverige Rolf Ericsson angående Swecos hållbarhetsarbete 

och tankar kring miljöcertifieringar, byggnadsarkitekt Sweco Architects Dana Siljeström om 

Swecos fönster för Stockholmskontoret, Miljöbyggnadssamordnare Sweco Systems Claire 

Mirjolet om Miljöbyggnad samt VVS-ingenjör Sweco Systems Mikael Landin om vatten och 

rörlösningar i Swecos kontor i Stockholm. Ytterligare information om Swecos kontor i 

Stockholm hämtades från ett möte mellan Sweco och KTH där energikonsulter Sergio Arus 

och David Burman från Sweco Systems tillsammans med regionchef för Sweco Architects 

Daan Cedergren talade om Swecohuset. Information kring energi- och miljöfrågor har också 

hämtats från diverse möten på Sweco, omvärldsbevakningar från Svensk Byggtjänst på 

Sweco Systems kontor, ett seminarium om LEED anordnad av Swedish Green Building 

Council och flertalet företagspresentationer inom energi. Siffrorna för energi- och 

vattenanvändningen tillsammans med de egna beräkningarna för energi- och 

vattenanvändning har granskats av energikonsulterna David Burman och Mika Tuomikoski på 

Sweco Systems AB.  

Energidata för kontorsfastigheten i Stockholm har hämtats från fastighetsägaren AMFs mätare 

via portalen Momentum. Energidata för kontorsfastigheten i Malmö har erhållits från 

Driftansvarig Fastighet Region Syd Darek Danielsson på Coor Management Services. 

Energidata för kontorsfastigheten i Göteborg har erhållits från Biträdande Projektledare på 

Projektlotsarna i Väst AB Filip Bååw. Alla värden är normalårskorrigerade. 

2.3.3 SWOT-analys 

SWOT-analyser är en bra och välanvänd grund i företags strategiarbeten då den identifierar 

handlingsalternativ med hjälp av en analys av företagets styrkor (strengths), svagheter 

(weaknesses), möjligheter (opportunities) och hot (threats). Fördelen med SWOT-analyser är 

att de är enkla att använda och förstå. De interna faktorerna som företaget kan påverka är dess 

styrkor och svagheter, de externa som ligger utanför företagets kontroll är möjligheter och 

hot. Ranjit (2008) har modifierat den ursprungliga SWOT-analysen för att hjälpa 

organisationer att utvärdera verktyg och tekniker. Som analysmetod lämpade sig Ranjits 

(2008) omarbetade SWOT-analys applicerad på varje miljöcertifieringssystem ur en 

miljönyttasynpunkt för att förstå miljönyttan med respektive certifieringssystem. Den 

modifierade SWOT-analysen finns illustrerad i figur 1. Denna analysmodell modifierad av 

Ranjit (2008) ansågs passa bra för att kunna beskriva miljöcertifieringssystemen som verktyg 

för att lättare kunna förstå och jämföra miljönyttan till följd av systems utformning.  
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Figur 1. SWOT-analys modifierad enligt Ranjit (2008) 

2.4 Metod- och källkritik 

Kvalitativ metod är som forskningsmetod och arbetssätt inte helt fritt från kontroverser, vissa 

erkänner till och med inte det som metod enligt Larsson (1986). Vidare menar Larsson (1986) 

att det är upp till studenten att välja den lämpligaste metoden för just sitt syfte. I en kvantitativ 

analys har forskaren lättare att få ut exakt behövd data, i en kvalitativ är det vanligt att få 

överflödig information och problematiken ligger således i att extrahera och identifiera 

betydelsefulla mönster för att kunna utföra en analys i den stora insamlade mängden data 

(Fejes & Thornberg, 2009).  

Kvalitet är ett begrepp som beskriver en uppsats trovärdighet. Collis & Hussey (2009, s.58-

60) talar om tre kvalitetsindikatorer: validitet, reliabilitet och representativitet. Ytterligare en 

viktig kvalitetsindikator är objektivitet (Kvale, 1997, s.64). Validitet beskriver hur väl 

resultatet reflekterar det som studeras. Reliabilitet beskriver tillförlitligheten hos en mätning, 

där målet är att vara så noggrann som möjlig. Representativitet beskriver i vilken grad 

arbetets resultat kan generaliseras. Slutligen beskriver objektivitet i vilken grad personliga 

värderingar påverkar arbetet, där målet är att ha en så hög objektivitet som möjligt. 

För att säkerställa arbetets validitet hölls regelbundna möten med ämnesgranskare Arne Roos 

på Uppsala universitet och samtal med handledare Will Sibia på Sweco Systems samt 

personer på Sweco insatta i arbetet med miljöcertifieringarna. Detta gav vägledning och 

värdefull input för arbetets utformning och framställning. Så mycket material som möjligt har 

samlats in för att inte missa något och få en så bra bakgrund som möjligt. Därefter har arbetet 

smalnat av för att passa studiens syfte och mål.  

Styrkor 

Vad kan verktyget  
göra? 

Svagheter 

Vad kan verktyget 
inte göra? 

Möjligheter 

Hur kan verktyget 
appliceras? 

Hot 

Vilka är 
nackdelarna, 

begränsningarna 
och potentiella 

felanvändningar av 
verktyget?  
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I utförande av fallstudier är det vanligt med triangulering. Genom att använda flera tekniker 

för datainsamling kan insamlad data säkerställas (Saunders et al., 2007)(Collis och Hussey, 

2009, s.78). Systematisk triangulering genom studiens gång är av yttersta vikt för att stärka 

studiens trovärdighet enligt Larsson (2005). Där möjlighet har funnits har triangulering 

använts genom att jämföra primära- och sekundära data hämtade från olika källor för att 

stärka studiens reliabilitet. Ett annat problem enligt Larsson (2005) är att all redovisning av 

data måste bygga på ett urval ur verkligheten. När forskaren redovisar olika belägg faller det 

på forskarens val av händelser som redovias. Detta problem har ständigt tagits i beaktan för 

att balansera så att läsaren får tillräcklig med information för att förstå studiens syfte och 

sammanhang och lämna detaljer som kan vara av intresse för den nyfikna i Appendix. Vidare 

har i huvudsak förstahandsinformation använts i sekundärkällorna, för att undvika en så kallad 

dominoeffekt som Hultén et al (2007, s.86) beskriver som risken för felaktig information till 

följd av hänvisningar till ytterligare hänvisningar.  

I fallstudier bör forskare fråga sig i vilken utsträckning de erhållna resultaten är 

generaliserbara (Saunders et al., 2007). Detta har gjorts för att försäkra studiens 

representativitet. Gällande denna studie så kan resultaten i stora drag användas för att 

generalisera miljönyttan till följd av val av de behandlade miljöcertifieringssystemen. Dock är 

det ett flertal faktorer som avgör vilken certifiering och version som passar respektive 

fastighetsprojekt. Detta beskrivs utförligare i studiens diskussion, slutsats och analys.  

Vidare gäller det att granska information kritiskt vid intervjuer och hos artiklar publicerade 

hos respektive företag för att undvika subjektivitet. Saunders et al. (2007) talar om 

tillförlitlighet i källor, där en viktig fråga att ställa sig är om samma resultat ges vid ett annat 

tillfälle. Vid utförande av semi-strukturerade intervjuer är det lättare för intervjuaren att 

påverka samtalet, jämfört med en strukturerad där inga avvikelser sker från dem förberedda 

intervjufrågorna. För att förhindra detta måste intervjuaren vara försiktig när denne går ifrån 

de förberedda frågorna, för att förhindra att ledande frågor ställs (Saunders et al., 2007). För 

att eliminera viss osäkerhet kring intervjuerna och säkerställa studiens objektivitet har 

anteckningar förts vid samtliga intervjuer och ljudupptagningar vid flertalet av dem. På så sätt 

har möjlighet funnits att gå igenom den insamlade empirin på nytt. Vissa intervjuer har 

medvetet valts att inte spela in för att få respondenten att känna sig mer avslappnad och våga 

prata fritt. Hänsyn har tagits till att partintressen kan finnas vid intervjuer, något som särskilt 

tagit i beaktan vid bearbetning av den insamlade materialen (Hultén, 2007). 

Gällande resultaten i denna studie har bland annat olika siffror för fastigheternas 

energiprestanda samt vattenanvändning tagits fram från åren före och efter respektive 

certifiering där data funnits. De flesta siffrorna är tagna från hyresgästportaler där energidata 

från fastigheternas energimätare finns presenterade. I vissa fall har egna beräkningar och 

antaganden också gjorts där data saknats. Hänsyn måste tas till att energi- och vattenmätare 

inte visar exakt korrekta siffror. Energi- och vattenmätare har olika noggrannheter beroende 

på modell och felinstallationer av dessa kan göra att energimätarna inte visar helt korrekta 

siffror för energi- och vattenanvändning. I denna studie antas siffrorna dock vara rimliga efter 

diskussion med fastighetsägare och inblandade i miljöcertifieringsansökningarna.   
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 Bakgrund 3.

För att ge läsaren en bättre förståelse kring fastighetssektorn i Sverige förklaras i detta 

kapitel den svenska fastighets- och byggbranschen samt miljöpolitiska beslut. Exempel på 

delar ur aktörernas hållbarhetsarbete ges även från fastighetsbranschen. Miljöcertifieringar 

är en växande ”trend” men fortfarande ett relativt nytt fenomen, därför finns inte mycket 

forskning om ämnet. I detta kapitel beskrivs därför också miljöcertifieringar allmänt med 

exempel ur andra branscher. Detta är tänkt att ge läsaren en bredare bild av ämnet och en 

djupare förståelse för miljöcertifieringars uppkomst och den kritik som finns riktad mot 

systemen. 

3.1 Fastighetssektorn 

3.1.1 Definitioner 

En bransch definierar vilken specifik verksamhet som bedrivs medan en sektor kan innehålla 

flera verksamhetstyper, och därmed flera branscher. I fastighetssektorn ingår både 

fastighetsbranschen och byggbranschen. Fastighetsbranschen definieras som exploatering, 

handel, uthyrning och fastighetsförmedling och -förvaltning. (SCB, 2015a) I Sverige finns 

ungefär 23 000 fastighetsföretag och de två vanligaste aktörsformerna är fastighetsägare och 

fastighetsförvaltare. (Fastighetsägarna, 2015) Byggbranschen definieras som mark- och 

grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, slutbehandling av byggnader 

samt uthyrning av byggmaskiner. (SCB, 2015b)  

3.1.2 Goda exempel bland Sveriges fastighetsägare 

Enligt Fastighetsvärlden (2014) är de största fastighetsägarna i Sverige i fallande ordning: 

Vasakronan, Akademiska Hus och AMF Fastigheter. Vasakronan och AMF Fastigheter äger, 

utvecklar och förvaltar främst lokaler för handel och kontor. Akademiska Hus bygger, 

utvecklar och förvaltar lokaler för utbildning, forskning och innovation. Lokaler utgör en 

fjärdedel av Sveriges fastighetsbestånd, den största kategorin är skolbyggnader tätt följt av 

kontorslokaler. 

Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar fastigheter centralt belägna i Stockholm, Uppsala, 

Göteborg, Malmö och Lund. Fastighetsbolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och 

Fjärde AP-fonden. Fastighetsbeståndet omfattar 185 fastigheter med en totalarea om cirka 2,5 

miljoner kvadratmeter där merparten ligger i Stockholm. Marknadsvärdet av hela beståndet 

uppgår till 92 miljarder kronor. Vasakronan erbjuder sina hyresgäster gröna hyresavtal vilket 

syftar till att minska energianvändningen, öka återvinningen för avfall och göra 

ombyggnationer på ett mindre resurskrävande sätt. (Vasakronan, 2015a) Fastighetsbolaget 

jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor genom att bland annat miljöcertifiera fastigheter i det 

egna fastighetsbeståndet och är det första bolaget i Europa att certifiera sina byggnader enligt 

LEED Volume. LEED Volume innebär att fastigheterna certifieras buntvis istället för en åt 

gången. Innan årsskiftet 2014/2015 certifierades 48 av Vasakronans fastigheter enligt detta, av 

vilka 90 % på guldnivå. (Vasakronan, 2014) I februari 2015 var därmed 53 % av Vasakronans 
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totala fastighetsbestånd miljöcertifierat. (Vasakronan, 2015b) Vasakronan har som mål att 

certifiera 100 % av beståndet och i det arbetet används LEED främst. (SGBC, 2014a)  

Det tredje största fastighetsbolaget AMF Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontors- 

och handelsplatser i Stockholm city och innerstad, Sundbyberg och Marievik. Bolaget är ett 

dotterbolag till pensionsbolaget AMF med uppdraget att skapa en stabil avkastning till AMFs 

pensionssparare. AMF Fastigheter äger även hälften av bostadsföretaget Rikshem. 

Fastighetsbeståndet omfattar 38 fastigheter om totalt 673 000 kvadratmeter exklusive 

Rikshem. De mest kända fastigheterna är bland annat Gallerian-kvarteret, Swecohuset, 

MOOD Stockholm och Västermalmsgallerian. Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgår 

till drygt 46 miljarder kronor inklusive ett delägarskap i Rikshem och 36 miljarder exklusive 

Rikshem. (AMF, 2015a) AMF Fastigheter vill bidra till en hållbar framtid och skapa hållbara 

fastigheter. Bolaget jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor och erbjuder sina hyresgäster gröna 

hyresavtal. Hyresgästerna kan också få tillgång till en energiportal där de kan se fastighetens 

och lokalens energiförbrukning, CO2-utsläpp och vattenförbrukning. (AMF, 2015b) Som ett 

led i hållbarhetsarbetet har AMF Fastigheter via moderbolaget AMF anslutit sig till FN:s 

Global Compact med tio principer inom bland annat mänskliga rättigheter och miljö. Bolaget 

har också tagit fram en uppförandekod för sina leverantörer med avseende på dessa 

principområden. Fastighetsbolaget miljöcertifierar även sina fastigheter, de flesta med 

Miljöbyggnad. Det finns enstaka fastigheter i beståndet certifierat med BREEAM och antalet 

LEED certifierade ökar. Per dagens datum (2015-02-13) är 64 % av fastighetsbeståendet 

miljöcertifierat, målet för 2015 är 68 %. (Eskils, 2015) 

3.1.3 Energianvändning i fastighetsbranschen 

Byggnadstekniken har kraftigt förändrats under de senaste decennierna. Det är främst 

strängare krav på energiprestanda som förändrat byggnadsteknikerna. Ända fram till 1960-

talet accepterade man drag inomhus vilket ledde till dålig isolering. Efter andra världskriget 

var tillgången på billig olja stor, vilket gjorde merkostnaderna för värmeläckage överkomliga. 

Under denna period var inte byggnaders energibehov en debatterad fråga. Elpriset var relativt 

låg ända fram till slutet av 1980-talet. Oljepriserna steg drastiskt under 1970-talet och 

förståelsen för att oljan var en ändlig resurs steg, vilket visas tydligt i figur 2 där olja för 

energianvändning i bostads- och servicesektorn kraftigt minskat. Detta ledde till en rad 

åtgärder i byggnadstekniker för att förbättra fastigheters klimatskärm. (Abel och Elmeroth, 

2013, s.54-56)  
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Figur 2. Energianvändning i bostads- och servicesektorn 1970-2012, [TWh] 

(Energimyndigheten, 2015b) 

Energi är fortfarande idag byggnaders största miljöpåverkande faktor med stark koppling till 

klimathotet. Detta på grund av risken för utarmning av jordens energikällor. Ur ett globalt 

klimatperspektiv kan energieffektiviseringsåtgärder inom bostads- och lokalsektorn betraktas 

som mycket samhällsekonomiskt lönsamma enligt Energimyndigheten (ER, 2012:28, s.23) 

De kan bland annat bidra till att uppfylla Tvågradersmålet. Tvågradersmålet innebär att inte 

låta den globala uppvärmningen överstiga två graders ökning, jämfört med förindustriell 

temperatur. Med denna gräns ökar chanserna att undvika de allvarliga konsekvenserna av 

klimatförändringar. (McKinsey & Company, 2010) Eftersom 90 % av fastigheterna som 

kommer att finnas om 50 år redan är byggda så är det viktigt att arbeta med energibesparing i 

befintliga fastigheter. (Kungsleden, 2015)  

Energianvändning tillhör ett    S        m  j          m           p      ”G   b by    

m  j ”, vilket beskrivs närmre i kapitel 3.2. Byggnader som försörjs enbart av förnybara källor 

räcker inte, de måste vara energieffektiva för att energin ska räcka till flera. (SGBC, 2014a) 

Energieffektivisering är den åtgärd som ger mest klimatnytta för pengarna enligt Persson och 

Bratt (2010, s.11). Potentialen för lönsamma energieffektiviseringsåtgärder är enorm. 

Energimyndigheten har finansierat ett projekt kring forskning och innovation för 

energieffektivt byggande och boende som pågår mellan år 2013-2016. Budgeten är 20 

miljoner kronor och målet är att bidra till omställningen till ett långsiktigt hållbart 

energisystem inom bygg- och bebyggelsesektorn som i sin tur ska bidra till hållbar tillväxt för 

branschen i Sverige. (Energimyndigheten, 2013)  

Bland svenska fastighetsägare är den vanligaste typen av åtgärder för energieffektiviseringar: 

justering av drifttider, inreglering, effektivare vattenarmaturer, lågenergibelysning och att 

reducera onödig elvärme. Konverteringar mellan olika energislag nämns också ofta som en 

vanlig effektiviseringsåtgärd. Beteenderelaterad information till hyresgäster hör också till de 

relativt vanliga åtgärderna. Tilläggsisolering och byte till energieffektiva fönster är mer 

ovanliga, ofta sker dessa i samband med ombyggnad. I Sverige är elpriset relativt lågt på 
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ungefär 1,1 kr/kWh för företagskunder medan fjärrvärmepriserna stiger. Dock är kylbehovet 

större för kontorsfastigheter. Därför finns inte alltid tillräcklig ekonomiskt incitament för 

fastighetsägare och hyresgäster att vilja genomföra energieffektiviseringar. (Fastighetsägarna 

2010) 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), en organisation med 

internationella medlemsföretag verkande för en hållbar utveckling, har enligt Persson och 

Bratt (2010, s.5) identifierat hinder för energieffektivt byggande. Speciellt lyfter man fram 

brist på ledarskap, brist på kunskap och erfarenhet samt en underskattning av värdet av 

energieffektivt byggande i kombination med en överskattning av investeringskostnaderna. Det 

finns inga perfekta marknader, så det är orimligt att förvänta sig att marknaden för 

energieffektivisering skulle vara hinderfri menar Persson och Bratt (2010, s.5-9) som delar in 

dessa hinder i tio kategorier: 

 Ledningens roll och ansvar  

 Mål, strategi och taktik  

 Organisation och struktur  

 Motivation och engagemang 

 Operativ fastighetsdrift, metodik, rutiner 

 Informations- och styrsystem 

 Finansiering och andra budgetfrågor 

 Införande av ny teknik 

 Kunskap, kompetens och resurser 

 Kommunikation och samverkan mellan brukarna 

Gällande ledning och policy måste det finnas uttalade policys, ambitioner och mål för 

energieffektiviseringsarbeten. Otydliga mål är vanliga inom offentlig fastighetsförvaltning. 

Målen måste vara mätbara, tydliga och följas upp för att kunna uppnås. Organisation och 

struktur spelar en avgörande roll för framgångsrik energieffektivisering och en bra struktur 

saknas ofta. Saknad av en utarbetad strategi och ledningssystem är tydliga hinder för 

effektiviseringsarbetet. Detta måste också inkorporeras i den dagliga verksamheten och inte 

drivas som enskilda små projekt. (Persson och Bratt, 2010, s.5-9) Den största 

miljöbelastningen avseende byggnaders energianvändning sker under driftskedet. (SGBC, 

2014a) Driftkostnader är således också de största kostnaderna i en byggnads livscykel och 

störst möjlighet att påverka en fastighet är under planerings- och designstadiet. (Abel & 

Elmroth, 2013) 

Planering av det svenska samhället görs på flera nivåer. Det existerar ingen nationell 

planering som sätter ramverk för den kommunala och regionala nivån. Däremot kan staten 

påverka den fysiska planeringen genom nationella mål. Länsstyrelsen finns för att tillvarata 

och samordna de statliga intressena. Även den regionala planeringen är relativt begränsad i 

Sverige. På den kommunala nivån sker planering inom kommunernas respektive geografiska 

gränser. Kommunen har huvudansvaret för den planering som sker via plan- och bygglagen 

(PBL). En byggnad måste alltid uppfylla tre slags funktionskrav; myndighetskrav, 

verksamhetsspecifika krav och byggnadsspecifika krav. Till myndighetskraven hör Boverkets 
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Byggregler (BBR) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) vilka inte är förhandlingsbara. 

(Abel & Elmroth, 2013) Boverket ansvarar för att följa upp tillämpningen av PBL samt 

vägleder och ger råd. Boverket är en myndighet för samhällsutveckling, stadsutveckling, 

byggande och boende. (Boverket, 2015) 

Gällande regler för hur svenska byggnader ska upprättas finns Boverkets Byggregler, BBR. 

Det är en samling allmänna råd och föreskrifter fastställt av Boverket. BBR finns uppdelat i 

flera avsnitt varav några är tillgänglighet, utformning, bärförmåga, brandskydd, hygien, hälsa 

och miljö, bullerskydd och energihushållning. I BBR delades Sverige tidigare in i tre 

klimatzoner. Från och med 1a mars 2015 delas Sverige nu in i fyra zoner, i den senaste samlingen 

av BBR-krav kallad BBR22. Norra Sverige ligger i klimatzon I och södra Sverige i klimatzon IV. 

Stockholm ligger således i klimatzon III, Göteborg och Malmö i klimtzon IV. Exempel på regler 

för energihushållning i lokaler enligt BBR anges i tabell 2 nedan. I BBR22 ligger kravet på 

byggnadens specifika energianvändning i klimatzon III på 70 kWh/m2 Atemp. I BBR19-21 låg 

denna siffra på 80 kWh/m2 Atemp och i samlingarna dessförinnan på 100 kWh/m2 Atemp. (BFS, 

2015:3) (BFS, 2011:6)  

 

Tabell 2. Krav på byggnadens specifika energianvändning för uppvärmning i lokaler enligt 

BBR22. Siffrorna inom parantes visar de tidigare kraven enligt BBR19-21 

Byggnadens specifika 

energianvändning  

[kWh/m2 Atemp] 

Klimtzon 

I 

Klimatzon 

II 

Klimatzon 

III 

Klimatzon 

IV 

Lokaler med elvärme 
85 

(95) 

65 

(75) 

50 

(55) 

45 

(55) 

Lokaler utan elvärme 
105 

(120) 

90 

(100) 

70 

(80) 

65 

(80) 

 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6reskrift
http://sv.wikipedia.org/wiki/Boverket
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3.2 Miljöpolitiska beslut 

Vi lever i ett starkt energiberoende samhälle då energianvändningen i Sverige är relativt stort 

sett till befolkningsmängden. Energiförsörjningen är en av de viktigaste frågorna i Europa 

idag där energieffektivisering är ett viktigt medel för att minska klimat- och miljöpåverkan. 

Risken för stigande energipriser och ett ökat importberoende gör energiförsörjningen mindre 

tillförlitlig enligt EU (2015) och kan äventyra hela världsekonomin. Utsläppen och 

klimatpåverkan måste också minskas. Miljömål och politik drivs på flera nivåer, bland annat 

kommunal-, nationell- och på EU-nivå. Flera mål och direktiv har tagits fram som ett led i 

EU:s initiativ rörande klimatförändringen och åtaganden inom Kyotoprotokollet och för en 

trygg energiförsörjning. Dessa EU-beslut ligger också till grund för den nationella policyn och 

strategin i Sverige: 

         m  -          p         m                         -  -   -m     

(Näringsdepartementet, 2009): 

o 20 % minskning av växthusgasutsläpp jämfört med 1990 års nivå 

o 20 % av den använda energin skall komma från förnybara källor  

o 20 % minskning av den totala energianvändningen  

 

 Direktivet om effektivare slutanvändning av energi och energitjänster (EU, 

2006/32/EG):  

o Mål om årlig renovering av offentligt ägda byggnader 

o Mål att e     b            p                           

o Mål om finansiering av åtgärder  

 

 Direktivet om byggnaders energiprestanda, omfattar bl.a. att medlemsstaterna ska 

(EU, 2002/91/EG):  

o                           p            y      b          by       . 

o Säkerställa att alla nya byggnader fr.o.m. 2021 är NNE (för offentliga 

byggnader gäller detta fr.o.m. 2019) 

o                                                         -byggnader 

o Förbättra energideklarationerna 

Därutöver finns också EU:s Energieffektiviseringsdirektiv som innehåller bland annat lagen 

om energikartläggning i stora företag vilken trädde i kraft 1 juni 2014. Lagen syftar till att 

främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Företag som omfattas av lagen är de över 

250 anställda och med en årsomsättning på över 50 miljoner euro. (Riksdagen, 2014:266) 

Regeringen har, med avstamp ur EU:s beslut om miljö- och energimål, satt upp fyra mål för 

Sveriges klimat- och energipolitik till år 2020. Dessa är 40 % minskning av klimatutsläppen 

jämfört med 1990, minst 50 % förnybar energi, 20 % effektivare energianvändning jämfört 

med 2008 och minst 10 % förnybar energi i transportsektorn. Vidare är visionen att Sverige år 

2050 har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i 

atmosfären. (Regeringskansliet, 2015) Sveriges riksdag har även beslutat att Sverige ska 
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minska energianvändningen i lokaler och bostäder med 20 % fram till år 2020 jämfört med år 

1995 och med 50 % fram till år 2050. (Energimyndigheten, 2015) 

Det svenska miljömålssystemet innehåller flera nivåer av mål, vilka illustreras i figur 3. Det 

finns totalt ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. 

Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Det anger 

inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att 

miljökvalitetsmålen ska nås. I generationsmålet står också att arbetet med att lösa de svenska 

miljöproblemen inte ska ske på bekostnad av att vi flyttar över miljö- och hälsoproblem till 

andra länder. (Miljömål, 2015a) Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska 

miljön som miljöarbetet ska leda till och syftar till att nå en ekologisk hållbar utveckling 

(SOU, 2000:52, s.101). Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen som förtydligar 

målen och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen. Miljökvalitetsmålen och dess 

preciseringar anger önskade tillstånd för miljön. Etappmålen visar vad Sverige kan göra och 

tydliggör var insatser bör sättas in och utgör således steg på vägen för att nå generationsmålet 

och ett eller flera miljökvalitetsmål. (Miljömål, 2015a) Av dessa sexton miljökvalitetsmål är 

det främst tre som berör bygg- och fastighetsbranschen enligt Boverket. Dessa är Begränsad 

klimatpåverkan, Giftfri miljö och God Bebyggd miljö. (Cassel och Cassel, 2008) 

 

Figur 3. De nationella miljömålen (egen figur) 

Riksdagens (SOU, 2000:52, s.143) definition av Begränsad klimatpåverkan är ”Halten av 

växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 

stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir 

farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 

bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 

äventyras.” Inom miljömålet för Begränsad klimatpåverkan finns två fastslagna preciseringar. 

Den första är temperatur, vilken säger att den globala ökningen av medeltemperaturen inte får 

stiga mer än 2ºC jämfört med den förindustriella nivån. Detta kallas även för tvågradersmålet. 

Den andra preciseringen är koncentration, vilken säger att koncentrationen av växthusgaser i 

atmosfären på lång sikt ska stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter. 
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(Miljömål, 2015b) Till växthusgaserna räknas koldioxid, metan, dikväveoxid, flourkarboner, 

flourkolväten och svavelhexafluorid. Koldioxid är den mest dominerande växthusgasen med 

störst bidrag till växthuseffekten. Växthuseffekten är nödvändig för att vi ska kunna leva på 

jorden. Hade den inte funnits hade jordens medeltemperatur legat på -19 ºC, jämfört med 

dagens 14ºC. Men för mycket växthusgasutsläpp stör den naturliga cykeln och jorden klarar 

inte av att absorbera den mängd koldioxid som släpps ut. Detta orsakar en stigande 

medeltemperatur vilket leder till stora konsekvenser för miljön. Enligt meteorologer kommer 

jordens nederbörd år 2085 ha ökat med 30-40 % under vinterhalvåret och minskat med 5-30% 

under sommarhalvåret. (Tell, 2008) 

Riksdagens (SOU, 2000:52, s.299) definition av Giftfri miljö är ”Miljön ska vara fri från 

ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors 

hälsa eller den biologiska mångfalden.” Detta miljökvalitetsmål innebär att halterna av 

ämnen som förekommer naturligt i miljön är nära bakgrundsnivåerna och att halterna av 

naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll. Inom miljömålet för Giftfri miljö finns sex 

fastslagna preciseringar. Dessa är: den sammanslagna exponeringen för kemiska ämnen, 

användningen av särskilt farliga ämnen, oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper, 

förorenade områden, kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper, information 

om farliga ämnen i material och produkter. (Miljömål, 2015b)   

Riksdagens (SOU, 2000:52, s.555) definition av God bebyggd miljö är "Städer, tätorter och 

annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 

regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader 

och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." Inom miljömålet 

för God bebyggd miljö finns tio fastslagna preciseringar. Dessa är: hållbar bebyggelsestruktur, 

hållbar samhällsplanering, infrastruktur, kollektivtrafik, gång och cykel, natur- och 

grönområden, kulturvärden i bebyggd miljö, god vardagsmiljö, hälsa och säkerhet, 

hushållning med energi och naturresurser samt hållbar avfallshantering. (Miljömål, 2015b)  

Med avstamp ur målet för energianvändningen i God bebyggd miljö, vilken innehåller det 

konkreta målet 50 % energieffektivisering från år 1995 till år 2050, har Energimyndigheten 

skrivit en färdplan för sektorn bostäder och lokaler för ett Sverige utan nettoutsläpp av 

växthusgaser år 2050. I den har en referensbana och ett målscenario tagits fram. 

Referensbanan ska fungera som underlag för hur användningen av energi och därmed 

utsläppen utvecklas i sektorn. I det måluppfyllande scenariot antas därutöver miljömålet God 

bebyggd miljö vara uppnått. För att nå målen om en 50 % energieffektivisering år 2050 måste 

bostäder och lokalers energianvändning minska från förväntade 109 TWh år 2050 till 83 

TWh, beräknat på utvecklingen av bostads- och lokalarean. (ER, 2012:28) 
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3.3 Miljöcertifieringar 

Enligt Auld et Al (2008) skiljer sig certifieringssystemen från andra Corporate Social 

Responsibility-former (CSR, på svenska kallat Företagens samhällsansvar) då företag väljer 

att certifiera sig frivilligt med utomstående organisationer som reglerar och granskar deras 

verksamhet. Företagen får ett trovärdigt erkännande på marknaden i gengäld som visar att de 

tar miljöfrågor på största allvar och att de arbetar med hållbarhet. Enligt Parikh (2003, s.13) är 

CSR nödvändigt för att förbättra och utveckla hållbarhet – ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt. Trots att CSR kan vara komplext och svårt att mäta har vissa nyckelprinciper 

för detta uppstått. Dessa innefattar ansvarstagande ledarskap, transparens av verksamheten 

och allmänhetens deltagande i beslutsprocesser.  

I  m                                        m  j                    ”   -State Market 

D     ”-system (NSMD). NSDM-system drivs av privata organisationer med en transparent 

styrningsform byggt på marknadsdrivna mekanismer där efterfrågan på systemen måste finnas 

för att de ska uppnå trovärdighet. Målet med NSDM-system är att de ska reglera marknaden 

så att hållbara alternativ blir värdeskapande. En viktig egenskap med NDSM-systemen är att 

kräver en form av verifiering, vanligtvis med en tredjepartsgranskning, för att säkerställa att 

det som certifieras uppfyller kraven.  (Bernstein och Cashore, 2007) 

Multi-stakeholder initiativ (MSIs) är samarbetsinitiativ där aktörer gått ihop för att arbeta med 

frågor kring uppförandekoder. Uppförandekoder kan exempelvis vara riktlinjer för hur 

underleverantörer ska bedriva sin verksamhet. MSIs är av största vikt för att möta de växande 

sociala och ekologiska utmaningarna för en hållbar samhällsutveckling. Ett av de mest kända 

MSIs är Forest Stewardship Council (FSC), som bildades med målet att främja ett ansvarsfullt 

bruk av världens skogar. Världsmiljökonferensen i Rio de Janeiro år 1992 resulterade inte i 

några överenskommelser om ett mer ansvarsfullt bruk av världens skogar, därför tog 

representanter från företag, miljö- och människorättsorganisationer saken i egna händer. År 

1990 i Kalifornien, USA, stämde dessa aktörer träff och här lades grunden för FSC. Vid ett 

konstituerande möte i Toronto, Kanada, år 1993 grundandes sedan FSC officiellt. MSIs har 

blivit en viktig en viktig del av det organisatoriska nätverket för CSR. De senaste åren har det 

debatterats huruvida MSIs utgör möjligheter för demokratisering och underlättar allmänhetens 

deltagande i förlängningen av företagens ansvar, eller om de utgör nya arenor för företagens 

växande inflytande. (Auld et Al, 2008) (FSC, 2015)  

Miljöcertifieringar och miljömärkningar erbjuder marknaden ett enklare sätt att välja hållbara 

alternativ till produkter och tjänster. Miljöcertifieringar är ett marknadsbaserat verktyg som 

har till syfte att synliggöra miljöegenskaper hos produkten eller tjänsten. Certifieringar hjälper 

också företag att skapa en efterfrågan på miljömässigt hållbara alternativ. Då denna efterfråga 

växer kommer prismekanismer på marknaden att verka för att utbudet av miljömärkta 

produkter eller tjänster växer. Därmed fungerar miljöcertifieringar som ett styrmedel som 

låter marknaden reglera sig själv genom kundernas efterfrågan. Marknaden kan alltså reglera 

sig själv mot en mer hållbar produktion genom en ökad efterfrågan och utbud, precis som 

A  m Sm     ”  y          ”. (Liljenstople och Elofsson, 2009) 
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Adam Smith, en skotsk filosof och nationalekonom, publicerade år 1776 en bok kallad ”An 

Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” (på svenska översatt till 

Nationernas Välstånd), en skildring av den politiska ekonomin i början av den industriella 

revolutionen och betraktas idag som ursprunget för den moderna nationalekonomin. Boken 

försvarar också den fria marknaden och den ekonomiska synen i boken är att människors 

ekonomiska liv styrs av naturlagar och den ekonomiska politiken måste låta dessa naturlagar 

verka fritt. I boken försöker Smith reda ut vad som skapar välstånd för och rättvisa inom en 

nation, där slutsatsen är den fria marknaden. För att den fria marknaden, eller 

marknadsekonomi, ska fungera behövs konkurrens. (Harrisson, 2011) Adam Smiths idé var 

    m                      m                        m  m       y           ”  y         ”  

som gör att konsumenterna får prisvärda produkter även om producenterna drivs av 

egenintressen. Med andra ord en individ som gör något av nytta till sig själv också indirekt 

handlar till nytta för hela samhället. Bakom detta ligger en rad antaganden enligt Landin och 

Lind (2011, s.14-17):  

 Det måste vara relativt enkelt för konsumenten att gå till en annan leverantör. 

 Hur prisvärd den sålda produkten är påverkar hur sannolikt det är att kunden kommer 

tillbaka. 

 Prissättningen måste vara transparent.  

 Kvaliteten måste vara relativt lätt att bedöma. Dimensionen av kvalitet är hållbarhet 

och hur produkten beter sig över tid. Därför är kvalitetsbedömning ofta en svår fråga. 

 Möjligheten för nya företag att komma in på marknaden. 

Definitionen av hållbarhet är spridd och alla certifieringssystem ser inte likadana ut. Vissa 

märkningar hävdar att deras produkter levererar både miljömässiga och sociala fördelar, men i 

praktiken fokuserar de enbart på en av dessa. Varje märkning och certifieringssystem har sina 

för- och nackdelar, vilket leder till en diversifierad och komplex marknad som kan förvirra 

konsumenter. Exempelvis kaffesektorn på den amerikanska marknaden erbjuder många olika 

kaffemärkningar - ”S            y”  ”O      ”  ”     T    ”     ”B   -       y”. I m     

fall är dessa märken numera konkurrenter och utvecklades för att täcka upp svagheter i andra 

märken. Certifieringar och märkningar är en vägledning för att kunna göra mer hållbara val. 

(Parikh, 2003, s.4)  

För att förstå var och hur certifieringar och märkningar kan användas måste man förstå dess 

styrkor, begränsningar och möjligheter. De fungerar som verktyg som kan användas för att 

kommunicera attribut och påverka beteende. I och med att certifieringar och märkningar inte 

är statligt reglerade kan de tänja på gränserna mer än vad en myndighet kan eller är villig att 

göra. Det är också viktigt att förstå skillnaden på ett certifieringssystem och en märkning 

menar (Parikh, 2003, s.5,9). Ett märke är en symbol som visar överensstämmelse med vissa 

standarder och är ofta bara den sista biten av exempelvis en produkt livscykel innan 

konsumtion. Certifieringssystem däremot tar med hela kedjan. Enligt Qvillberg (2015) är 

b    pp   ”m  j m       ”     ”m  j          ”   m     m  p                   m  

”m  j             ”.  
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För att på ett målande sätt beskriva en certifiering liknar Parikh (2003, s.5,9) den som vid 

flera verktyg i en verktygslåda. Det kan verka som ett vattenpass för att se om något är på 

plats och visa indikation för vilken riktning man bör ta, men inte instruktioner om exakt hur. 

Det kan också ses som ett måttband som hjälper kvantifiera och bedöma vissa attribut. Till 

sist kan en certifiering ses som en kofot som hjälper till att göra de första framstegen. Det är 

viktigt för att bryta upp lite men för att kunna fullfölja arbetet behövs fler händer och 

ansträngningar. Dock finns det verktyg i lådan som certifieringar inte är. Certifieringar 

fungerar inte som en hammare då de är helt frivilliga och ofta lockar till sig de största namnen 

på marknaden. Systemen kan inte tvinga alla att slå till. Det är inte heller en såg som kan sålla 

bort de svaga på marknaden. Trots alla fördelar med certifieringar är de inte heller en fällkniv 

som kan lösa alla komplexa hållbarhetsfrågor utan hjälp av andra verktyg.  

Nationella och internationella lagstiftningar, där det finns, har inte klarat att kontrollera 

onödiga och negativa effekter av produkt- och tjänsteproduktion. Certifieringar har fötts som 

ett nytt kraftfullt verktyg för att driva marknaden till att satsa på hållbara alternativ. Dessa 

system kan också öka allmänheten deltagande i beslutsprocesser och återinvestera i social och 

ekonomisk utveckling.  (Parikh, 2003, s.10) Kritik som riktas mot certifieringar är oklara och 

m                       “     w      ”  b     p       p    s och ineffektivitet. Parikh (2003, 

s.18-23) föreslår att man utbildar och låter allmänheten delta för att bemöta denna kritik. 

Genom att involvera allmänheten kan värdefull input fås till systemen och behoven för det 

lokala samhället mötas.  Oberoende, objektiva, tredjepartsgranskningar är också av stor vikt 

för systemen för att försäkra systemens trovärdighet, effektivitet, transparens och undvika 

”     w      ”. I    m       m               y   m   b                                

allmänheten. Denna information bör innehålla allmän information om systemen som sådan, 

certifieringsprocessen, standarder och vägledningar samt vilka det är som utvecklar systemen.  

Trots alla fördelar med certifieringssystemen menar Parikh (2003, s.47) att det finns en stor 

brist med samtliga miljöcertifieringssystem. Det är svårt att hävda framgång i termer av att 

kunna visa betydande förbättringar i mänskligt välmående eller miljönytta, ytterst lite 

forskning har gjorts på detta område. En studie gjord av Altomonte och Schiavon (2013) visar 

att användare i LEED certifierade byggnader är lika nöjda med icke-certifierade byggnader 

gällande byggnaden som helhet och arbetsplatsen. Byggnadsanvändare i LEED-certifierade 

byggnader visade sig dock vara lite nöjdare med luftkvalitén, byggnadsdrift och renlighet med 

statistisk signifikans.  

En annan brist i de flesta certifieringssystemen är att de ofta är utvecklade för att adressera 

specifika problem där svaga regleringar finns. Därmed är också referensnivåer för att kunna 

mäta framgång eller nytta inte alltid definierat. Existerande förhållanden är ofta luddigt 

beskrivna för generella fall. Finns inte tydliga referensnivåer kan systemen ha svårt att hävda 

sina framgångar i termer av hållbar nytta då få mätningar görs av dess betydelse eller 

påverkan på hållbarhet. Referensnivåer är en nyckelfaktor för att kunna visa hur effektiva 

systemen är i att framställa positiva resultat. (NRC, 2010, s.47-48) Dessa referensnivåer gör 

det också enklare för allmänheten att kunna se och förstå nyttan med certifieringssystemen 

och ger då en högre trovärdighet. (Parikh, 2003, s.17)  
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 Teoretiskt ramverk  4.

Nedan presenteras den teori som legat till grund för studien. Anledningen till varför 

hållbarhet och hållbar utvecklingen ligger i denna studies intresse är att byggnader påverkar 

omgivningen, de människor som vistas i byggnaderna och framförallt påverkar byggnader 

miljön. Samtidigt som vi blir mer medveten om miljö- och klimatpåverkans följder har bygg- 

och fastighetsbranschen lyfts fram som en sektor med stor förbättringspotential för hållbar 

utveckling.  

4.1 Hållbarhetsteori 

Den första gröna vågen uppstod på 1970-talet, när det blev modernt att leva medvetet och 

lämna storstadslivet för landsbygdens enklare liv. Den andra gröna vågen uppstod i början på 

1990-talet då fokus låg på att reducera människans negativa miljöpåverkan genom att minska 

utsläpp av gifter och gödning och återvinna mer. Ur detta föddes märkningarna Svanen och 

Bra Miljöval, verktyg för konsumenterna att kunna göra bättre val. Idag befinner vi oss i den 

tredje vågen som anses ha startat ungefär 2006 i samband med premiären av Al Gores film 

”    b    m        ”. D                            m               pp m              

breddats till att handla om vår totala negativa påverkan på jorden. (Grankvist, 2012, s.41-42) 

B    pp   ”    b             ”          my         m  j                B  w   m         

1980 som föreslog hur den icke-hållbara utvecklingen skulle bli hållbar. (Dahlin, 2014) Idag 

jobbar nästan alla företag mer eller mindre aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Ordet hållbarhet är ett mångfacetterat begrepp där betydelsen skiljer sig åt beroende på vad 

man talar om och vem du frågar. Atkinson et al, Ekins och Newby, Ehrenfeld (refererat i 

Bonevac, 2010) definierar hållbarhet och hållbar utveckling som ”utveckling som håller”, 

”kapaciteten för bibehållande mer eller mindre obestämd tid in i framtiden” respektive 

”möjligheten att mänskligheten och annat liv kan frodas på jorden förevigt”. Att det finns 

många begrepp som är svåra att konkret använda är allmänt känt.  Monto et al (refererat i 

Bonevac, 2010) säger följande om hållbarhet – ”det är ett accepterat faktum att konceptet är 

extermet vagt och svårt att operationalisera.” Bonevac (2010) menar att flertalet av de 

uttalade definitionerna av hållbar utveckling helt utelämnar den ekologiska dimensionen och 

där den ekonomiska dimensionen tar störst plats. Azar (2004) beskriver istället hållbarhet som 

”utvecklingen går mot hållbarhet när de viktiga miljöindikatorerna inte längre fortsätter att 

försämras utan pekar uppåt.” 

Campbell (2003) och många andra forskare har definierat tre dimensioner för hållbar 

utveckling: social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. I korthet handlar social 

hållbarhet om rättvisa livsvillkor med tillgång och möjligheter, ekonomisk hållbarhet om att 

hushålla med resurser på lång sikt samt ekologisk hållbarhet syftar till att nyttja naturens 

resurser på ett ansvarsfullt sätt. Den ekonomiska och ekologiska hållbarhetsdimensionen är 

väldigt lika varandra enligt Dahlin (2013, s.14). Den svenska regeringens (SOU, 2000:52. 

s.102-108) definition av ekologisk hållbarhet handlar om skydd av miljön, en hållbar 

försurning och en effektiv användning av energi och andra naturresurser. Ekologisk hållbarhet 
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ska uppnås genom att skydda miljön så att föroreningar inte skadar människors hälsa eller 

naturen, genom att energi och andra resurser används effektivt och genom att säkra 

ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga. En god energi- och resurshushållning tryggar 

resursförsörjningen i det långa perspektivet. Detta handlar i grunden om hur man utnyttjar 

mark, vatten och andra resurser som råvaror. Sättet som resurser används påverkar 

möjligheterna till mycket annat som annan mark- och vattenanvändning samt möjligheten att 

skapa effektiva transport- och energisystem. För att säkra ekosystemens långsiktiga 

produktionsförmåga måste alla näringar och hushåll nyttja naturen och dess resurser på ett 

ansvarsfullt sätt. Detta innebär att utsläpp och föroreningar måste minska samt att farligt 

avfall och gifter inte får spridas i naturen. Farliga gifter kan komma in i de naturliga 

kretsloppen och spridas till andra ekosystem genom vatten eller näringskedjor vilken kan 

skada både mark och därmed också odlingar, skördar och fångst. Renings- och 

nedbrytningsprocesser är också viktiga ekosystemtjänster som vi människor har nytta av.  

I litteratur om hållbarhet finns två återkommande definitioner, stark hållbarhet och svag 

hållbarhet. Rees, Daly och Costanza (refererat i Bonevac, 2010) menar att vi måste behålla 

varje kapitaldel av hållbarhet separat. Detta synsätt kallas stark hållbarhet och tillåter inte ett 

byte av ett kapital för ett annat. På individ och gruppnivå är detta omöjligt menar Bonevac 

(2010). Exempelvis någon som betalar för en utbildning byter ekonomisk kapital mot 

mänskligt kapital. Eller ett företag som vill betala för fysisk gruppträning åt anställda byter 

ekonomisk kapital mot social kapital. Hermele (2004) beskriver stark hållbarhet som 

Miljödepartementens synsätt på hållbar utveckling. I den synen gäller det att se på det 

människan skapat och det naturkapital som finns separat – endast om ekonomin stärks och 

naturkapitalet är intakt kan vi tala om hållbarhet.  

Hartwick, Solow och Thomas m.fl (refererat i Bonevac, 2010) argumenterar istället för svag 

hållbarhet, vilken kräver att vi behåller det totala kapitalet av hållbarhetens alla delar. Dock är 

det tillåtet att byta kapital. Svag hållbarhet tillåter alltså att vi betalar för att genomföra 

miljöförbättrande åtgärder. Synsättet är att efterlämna jorden åt framtida generationer i samma 

skick som vi hittade det i, även om vi blandar ekonomisk, social och ekologisk kapital. På 

individnivå kan detta exempelvis innebära att vi tjänar pengar, bygger bostäder, uppfostrar 

och utbildar barn och för vidare kunskaper vi erhållit. Det innebär att vi ska bidra med minst 

lika mycket som vi tar från jorden. Hermele (2004) beskriver svag hållbarhet som 

Finansdepartementets synsätt på hållbar utveckling. Det är summan av det kapital som 

människor skapar och det kapital som naturen svarar för – om de tillsammans inte minskar i 

värde har vi hållbarhet.  

Till följd av den uppsjö av betydelser som finns bör vi när vi talar om hållbarhet definiera vad 

begreppet betyder i sammanhanget. I FN-  pp      ”V     m    mm     m   ”      1987  

mer känd som Brundtland rapporten, definierades begreppet hållbar utveckling avseende 

samhällsutveckling som ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Denna 

definition av hållbar utveckling används än idag flitigt och är den som används i denna studie. 

(WCED, 1987) Många forskare, bland andra Jarvis et al (2001) kritiserar dock Brundtland 
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rapportens förklaring som en alltför vag definition. Campbell (2003) menar dock att 

definitionen har med hjälp av de tre dimensionerna blivit ett mer holistiskt synsätt på hållbar 

utveckling och en självklarhet i den allmänna samhällsdebatten.  

Hållbar utveckling kan ses som ett organisatoriskt verktyg för planering och aktiviteter på alla 

nivåer. Företag kan använda hållbar utveckling för policys och beslutstagande, kommuner kan 

använda den för stadsplanering. Det finns en uppsjö av litteratur som studerar förhållandet 

mellan dessa dimensioner. En stor del av denna litteratur visar på att det behövs styrande 

ramverk för hållbar utveckling och där företagssektorn spelar en avgörande roll för hållbar 

utveckling. (Lion m.fl., 2013) Den brittiska hållbarhetsexperten Elkington har myntat ett 

begrepp kallat Tripple Bottom Line (TBL) vilken beskriver synsättet att företag bör även 

redovisa det sociala och miljömässiga resultatet vid årsslutet, precis som det görs för det 

ekonomiska resultatet (Grankvist, 2012). Tillsammans ger dessa tre en betydligt bredare bild 

och förståelse för företaget. Grankvist (2012) ställer frågan att kanske hade olyckor skadliga 

för miljön som oljespill aldrig skett om miljöredovisningar hade lika stor tyngd som 

ekonomiska redovisningar. Det är allt vanligare idag att investerare kräver att bolag ska 

tillämpa TBL-principen i sin redovisning.  

Ett sätt att illustrativt beskriva hållbar utveckling är i form av en hierarkisk tårta, se figur 4, 

där ekologisk hållbarhet ses som en fundamental del och en grundförutsättning för såväl 

social som ekonomisk hållbarhet. För att upprätthålla en mänsklig civilisation behövs en 

ekologisk dimension där livsuppehållande system ingår som ren mark och vatten. Stora hinder 

för ekologisk hållbarhet är idag klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, 

övergödning, ozonskiktförtunning, försurning av haven, global färskvattenanvändning, 

landanvändning, kemiska föroreningar och partiklar i atmosfären. Även den sociala och 

ekonomiska dimensionen karaktäriseras av ett beroendeförhållande där den sociala 

hållbarheten ligger till grund för en ekonomisk hållbarhet. Inom ramen för vad jorden tål kan 

en social dimension byggas upp för ett hållbart samhälle. Ofta nämns mänskliga rättigheter, 

frihet från krig och fattigdom här, liksom lika tillgång till utbildning och vård. Det 

ekonomiska systemet utgör ett delsystem inom ramen för den sociala hållbarheten, det vill 

säga samhället. Det ekonomiska systemet måste vara uppbyggt så att inte en systematisk 

exploatering av resurser koncentrerade till en liten andel människor förekommer. Ekonomisk 

hållbarhet handlar om att på ett ansvarsfullt sätt skapa värde med dagens resurser så att inte 

tillgången på framtida resurser äventyras. (Dahlin, 2013, s.22) 
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Figur 4. Hållbarhetens dimensioner i hierarki (Dahlin, 2013) 

Ett annat sätt att beskriva hållbarhetens tre dimensioner är som en triangel, se figur 5, med 

konflikter enligt Campbell (2003). I den har Campbell ifrågasatt hållbar utveckling genom att 

illustrera partintressen med konflikter som uppstår mellan dimensionerna. Den första 

konflikten sker mellan ekonomisk tillväxt och social rättvisa, vilken Campbell har kallat för 

ägandekonflikt och uppstår genom att olika anspråk på ägande görs. Den andra konfliken 

kallar Campbell för resurskonflikt som är en konflikt mellan ekonomiska och miljömässiga 

intressen. Naturresurser brukar ofta vägas mellan dess ekonomiska nytta i samhället och den 

ekologiska nyttan i naturen. Den tredje konflikten är enligt Campbell den mest komplexa. Den 

kallas för utvecklingskonflikt vilken uppstår mellan miljömässiga och sociala intressen. 

Denna konflikt handlar om att lösa både ägandekonflikten och resurskonflikten samtidigt. 

Detta är enligt Campbell den största svårigheten i hållbar utveckling; att öka den sociala 

rättvisan och samtidigt bevara naturen. Viljorna mellan dessa två står ofta i direkt konflikt 

med varandra. På en global nivå kan skydd av naturmiljön leda till en avstannad ekonomisk 

tillväxt i många länder, vilket kan öka ojämlikheterna mellan fattiga och rika länder. Balansen 

mellan dessa tre konflikter är hållbar utveckling.  

 

Figur 5. Campbells (2003) hållbarhetstriangel 
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Hållbar utveckling kan även illustreras som tre överlappande cirklar, se figur 6, vilket är 

kanske den mest kända illustrationen av de tre dimensionerna (Gustavsson och Elander, 

2013). Denna illustration ger en holistisk bild över begreppet där de olika dimensionerna kan 

analyseras var och en för sig, men lika stor hänsyn tas till alla tre dimensioner som samtidigt 

ömsesidigt går in i varandra. I skärningen mellan dimensionerna uppstår frågor som rättvisa, 

jämn fördelning av resurser, långsiktigt utnyttjande, livsdugliga och socialt funktionella 

samhällen. (Dahlin, 2014, s.21) I figur 6 har författarens egen tolkning, baserat på frågorna 

Dahlin (2014, s.21) behandlar, av de överlappande dimensionernas betydelse lagts in. Det är 

även denna illustration av begreppet, med fokus på den svenska regeringens definition av 

ekologisk hållbarhet som har legat till grund för begreppet i denna studie.  

 

Figur 6. Hållbarhetens överlappande dimensioner (egen figur)  
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4.2 Byggnaden som system  

Simuleringar har gjorts i MATLAB för att studera betydelsen av fönsterval för Swecos 

kontorsfastighet i Stockholm. Val av fönster påverkar hur mycket solinstrålning som tillförs 

fastigheten och har således en avgörande betydelse för byggnadens värme- och kylbehov. En 

byggnad med ett tätt klimatskal innebär mindre läckage vilket i förlängningen reducerar 

energianvändningen. Därför studeras fönster närmre för att se om ännu mer optimala 

fönsterval hade kunnat göras för att förbättra fastighetens klimatskärm och därmed förbättra 

dess energiprestanda. Till grund för dessa simuleringar ligger ett antal ekvationer, vilka 

redovisas närmre i kapitel 4.2.1 till 4.2.3. 

4.2.1 Byggnadens energibalans 

En byggnad är enligt Plan- och bygglagen (2010:900) avsedd som ”en varaktig konstruktion 

som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt 

eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att 

vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.” 

Abel och Elmroth (2013, s.117) beskriver byggnadens energibalans 𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 som det samlade 

värdet av tillförd och bortförd energi till byggnaden. Genom att undersöka byggnadens 

energibalans går det att ta reda på dess energiprestanda, också kallat byggnadens specifika 

energinvändning, mätt i kWh/m
2
 och år. Det samlade värdet innefattar både byggnadens 

värmebehov och byggnadens elbehov och beskrivs av ekvationen: 

𝑄        𝑄           (1) 

där 𝑄     är energibehov vid avsedd användning av byggnaden och W är elbehov vid avsedd 

användning av byggnaden. Energibehovet 𝑄       kan vidare beskrivas enligt ekvationen: 

𝑄        𝑄   𝑄  𝑄  𝑄   𝑄           𝑄   𝑄          𝑄     (2) 

där 𝑄   är transmissionsförluster genom byggnadens omslutande yta, 𝑄  är värmeförluster på 

grund av vädring och luftläckage, 𝑄  är byggnadens värmebehov orsakat av ventilation, 𝑄   

är byggnadens varmvattensvärmebehov,  𝑄   är distributions- och reglerförluster i 

byggnaden,    är fastighetselanvändning,    är hushållselanvändning (verksamhetsel), 𝑄   

är återvunnen värme, 𝑄          är värmetillskott från internlaster som människoaktivitet och 

slutligen 𝑄   vilket är värmetillskott genom solstrålning genom fönster. Figur 7 nedan visar 

en illustrativ bild över husets energibalans beskriven i ekvation (2). 



 

28 
  

 

Figur 7. Husets energibalans (egen figur) 

4.2.2 Energiförluster  

Transmissionsförluster per tidsenhet, �̇�, genom byggnadens omslutande yta är summan av 

alla värmeförluster genom hela byggnadens klimatskärm inklusive fönster och ges av 

ekvation (3) (Abel och Elmeroth, 2013, s.129): 

�̇�  ∑            (3) 

där U är värmegenomgångskoefficienten [W/m
2 K], A är arean på beräknade ytan [m

2
],    är 

rumstemperatur och    är utetemperatur.  

Värmeförlusten per tidsenhet till följd av luftläckage kan skrivas enligt ekvation (4) (Abel och 

Elmeroth, 2013, s.129): 

𝑄 
̇   ̇               (4) 

där  ̇  är luftflödet genom öppning på klimatskärmen [m
3
/s],   är luftens densitet [kg/m

3
] och 

   är specifik värmekapacitet [J/kg K]. Luftläckage sker genom klimatskärmens öppningar 

som fönster, dörrar och ventilation. Det kan också uppstå luftläckage genom otätheter i 

klimatskärmen.  
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4.2.3 Fönsterglasets energibalans och energiförluster 

Klimatskärmens svagaste del ur värmeisoleringssynpunkt är enligt Abel och Elmeroth (2013, 

s.67) byggnaders fönster. Fönster uppfyller främst två funktioner i en byggnad, ljusinsläpp 

och visuell kontakt med omgivningen. För att människor ska trivas på arbetsplatsen eller i 

hemmet behövs fönster. Utöver det har fönster även en ren arkitektonisk funktion där antal, 

form och storlek spelar en stor roll för byggnadens utseende.  

Energibalansen för fönsterglas kan definieras som ekvation (5); 

       𝑔         (5) 

där      är solinstrålning, 𝑔 är enhetslösa solenergitransmittansen som anger den totala 

andelen infallande solenergi som tränger in i rummet vinkelrätt genom fönsterglaset,  -värdet 

är värmegenomgångskoefficienten [W/m
2
K] och    är skillnaden i inomhus- och 

utomhustemperatur.  

När solinstrålning träffar fönsterglaset kommer en andel av strålningen att reflekteras tillbaka, 

en andel transmitteras och en andel absorberas. Detta beskrivs enligt ekvation (6) (Karlsson, 

2001, s.10):  

                   (6) 

där T är transmittans, R är reflektans, A är absorptans och λ            . Transmissionen av 

energi genom ett fönster sker på tre olika sätt: strålning, konvektion och ledning enligt figur 8. 

Vid konvektion transmitteras värmen genom rörelser i gaser eller vätskor. Orsaken till 

konvektion är varierande densitet i gasen eller vätskan. Värmeledning sker i vätskor, gaser 

och fasta material.  

 

Figur 8. Värmeförluster och solinstrålning genom ett fönster (egen figur) 
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Totala transmissionen av solenergi genom ett fönster ges av fönsterglasets enhetslösa g-värde, 

angett i ekvation (7) (Karlsson, 2001, s.14):   

𝑔               (7) 

där      är direkttransmitterande andel solenergi och      är absorberande andel solenergi som 

avges inåt. 

Fönstrets värmegenomgångskoefficient, U-värde [W/m
2
K], beskriver fönstrets isolerande 

egenskaper i form av hur mycket termiskt läckage som uppstår genom ett fönster per 

kvadratmeter area och en grad Kelvin temperaturskillnad mellan yttre och inre sidan av 

fönstret. U-värdet anges för hela fönstret och består av medelvärdet av karm och glasandel 

och ges av ekvation (8) (Karlsson, 2001, s.4): 

     
                                

    
   (8) 
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 Miljöcertifieringar 5.

Nedan presenteras en kort förklaring till miljöcertifieringar som system samt bakgrundsfakta 

om de tre aktuella miljöcertifieringssystemen. 

Miljöcertifieringssystem fungerar som en pådrivare för miljönytta genom att bland annat 

förbättra innemiljön, effektivisera energianvändningen, minska användningen av material 

med farliga ämnen, minska vattenanvändningen och avfallsmängder. Begreppet certifiering 

innebär att en tredje part granskar och godkänner det föreslagna betyget. (SGBC, 2015f) 

Studier av Turner och Frankel (2008), Kats (2003) och GSA Public Buildings Service (2008) 

har visat att miljöcertifierade byggnader kan: 

 Sänka energianvändningen med 24-50 % 

 Sänka koldioxidutsläpp med 33-36 % 

 Sänka vattenförbrukningen med minst 30 % 

 Sänka avfallsmängder från byggprocessen med 50-75 %  

 Sänka driftkostnaden för kontorsfastigheter över tid med 10 % genom att öka 

effektivitet hos anställda med 1 % 

 Öka anställdas och boendes nöjdhetskänsla med 27 %.  

Processen för certifieringar, oavsett system, ser i huvuddrag likadant ut. Första steget är att 

registrera projektet hos respektive organisation som ansvarar för certifieringssystemen. 

Därefter ansöker man om en certifiering, för att sedan granskas av oberoende granskare. Efter 

granskningen sker ett beslut och slutligen delas ett certifikat ut om ansökan godkändes vid 

granskningen. För vissa certifieringssystem sker därefter verifiering eller uppföljning av 

certifieringen.  (SGBC, 2015f) I samtliga miljöcertifieringssystem värderas olika indikatorer i 

betyg eller poäng. Betyget för byggnaden vägs sedan samman av delbetyg eller delpoäng som 

erhållits. I en del miljöcertifieringssystem finns obligatoriska indikatorer, skallkrav eller 

minimikriterier, som måste uppnås för att byggnaden ska kunna certifieras. En 

miljöcertifiering kan hjälpa fastighetsägare att identifiera brister genom att 

certifieringspoängen eller delbetygen visar vilka åtgärder som behöver genomföras för att 

uppnå ett högre betyg. En koppling kan ofta ses mellan högt betyg och låga driftkostnader 

samt eventuellt ökat marknadsvärde. Fastighetsägare använder ofta miljöcertifieringar som 

marknadsföring för sina fastigheter vid uthyrning och försäljning. Andra anledingar till att 

miljöcertifiera fastigheter är att ta itu med problem som en fastighet har som dålig 

inomhusluft eller hög energianvändning. (Qvillberg, 2015) (SGBC, 2012) 

Idag finns det många certifierade byggnader jämfört med bara för några år sedan. I figur 9 

visas de tre vanligaste miljöcertifieringssystemen i Sverige: Miljöbyggnad, BREEAM och 

LEED. I figur 10 illustreras antalet certifierade byggnader i Sverige av dessa tre system. Som 

figuren visar finns det överlägset flest Miljöbyggnads-certifierade fastigheter i Sverige, men 

detta kan komma att ändras inom bara några få år då framförallt antalet byggnader 

registrerade för LEED-certifiering ökar. Vilket certifieringssystem som väljs för en fastighet 

beror på fastighetens förutsättningar, vilka hjärtefrågor som fastighetsägaren har, tidsramarna 

och kostnadsbudgeten. Miljöbyggnad är ofta mindre kostsam och tidskrävande jämfört med 
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LEED och BREEAM. Däremot tar LEED och BREEAM hänsyn till betydligt flera faktorer.  

Det gemensamma med alla miljöcertifieringssystem är att de fungerar som verktyg för 

hållbara byggnaden genom att kvalitetsstämpla och bedöma fastigheters miljöprestanda. 

(Qvillberg, 2015) Som figur 10 visar har bara 0,65 % av alla BREEAM certifierade 

byggnader respektive 13 % av alla LEED certifierade byggnader i Sverige fått högsta betyg. 

Näst högsta betyg har 12,4 % av alla BREEAM certifierade byggnader respektive 74 % av 

alla LEED certifierade byggnader erhållit. I figur 10 har inte en av BREEAMs versioner 

kallad BREEAM In Use räknats in. Denna version tar bara hänsyn till byggnadens drift och 

måste omcertifieras varje år. Under studiens genomförande fungerade inte SGBCs (2015g) 

sökverktyg för antal Miljöbyggnadscertifierade fastigheter och därför visas inte antalet 

certifierade med det högsta betyget för Miljöbyggnad. 

 

 

Figur 9. De tre vanligaste miljöcertifieringssystemen i Sverige (SGBC, 2015g) 

 

 

 

Figur 10. Jämförelse av antal byggnader certifierade med Miljöbyggnad, BREEAM och 

LEED i Sverige januari 2015 (SGBC, 2015g)  
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5.1 Miljöbyggnad  

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem utvecklat av svensk bygg- och 

fastighetsbransch tillsammans med myndigheter, banker, försäkringsbolag, universitet och 

högskolor i syfte att ta fram ett verktyg för att bidra till att klara våra miljökvalitetsmål. 

(SGBC, 2014a) För att klara de 16 miljökvalitétsmålen behövde bygg- och 

          b                       y          m    m     ”G   b by    m  j ”. M  j by      

som verktyg för detta är ett resultat av ByggaBodialogen. ByggaBoDialogen var ett unikt 

samarbete mellan företag, kommuner, myndigheter och regering. Syftet med 

ByggaBoDialogen var att nå längre än lagar och regler. Det gemensamma målet var att före 

2025, inom en generation, nå en hållbar bygg- och fastighetssektor inom främst tre 

prioriterade områden: 

 Hälsosam innemiljö 

 Effektiv energianvändning 

 Effektiv resursanvändning 

Dialogen inleddes 1998 på initiativ av miljödepartementet men vid årsskiftet 2009/2010 

upphörde den. Däremot lever delar av det arbete som bedrivits vidare genom bland annat 

Boverket och Miljöbyggnad. (Delegationen för hållbara städer, 2015) Systemet började 

utvecklas år 2005, då under namnet Miljöklassad byggnad. År 2009 drogs klassningen igång. 

I januari år 2011 samtidigt som systemet bytte namn till Miljöbyggnad tog Sweden Green 

Building Council (SGBC) över systemet. (SGBC, 2015b) SGBC är en ideell förening öppen 

för alla aktörer inom bygg- och fastighetssektorn och strävar efter ett grönt byggande och 

arbetar ständigt miljö- och hållbarhetsutveckling i sektorn. SGBC grundades i juni år 2009 av 

tretton svenska företag och organisationer: Akademiska Hus, DTZ, Fastighetsägarna Sverige, 

Husvärden, IVL, NCC, Malmö Stad, SEB, Skanska, Stockholm Stad, Sweco, Vasakronan och 

White. (SGBC, 2015f) SGBC ingår i ett nätverk med Green Building Councils över hela 

världen och i september 2014 fanns det 240 medlemmar i SGBC. (SGBC, 2014a) 

Miljöbyggnad är anpassat för svenska förhållanden, tidseffektiv och inte lika kostsam som 

andra certifieringssystem kan vara. Systemet utgår bara från byggnaden vid bedömningen och 

inga externa faktorer som kan kompensera för byggnadens brister. Miljöbyggnad kan 

användas för nyproducerade och befintliga byggnader. I Miljöbyggnad definieras en byggnad 

som nyproducerad om den varit i bruk kortare tid än två år. Systemet går även att använda för 

till- och ombyggnationer under lite andra förutsättningar. Intentionen med Miljöbyggnad är 

att hela byggnader ska certifieras, med andra ord får inga våningsplan eller delar i en byggnad 

exkluderas. Dock kan vissa undantag accepteras. En byggnad kan uppnå ett av tre betyg – 

Brons, Silver eller Guld. Klassad är benämningen på ett icke-godkänt projekt. (SGBC, 2012)  

Det finns tre bedömningsområden inom Miljöbyggnad – energi, innemiljö samt material och 

kemikalier. För varje bedömningsområde finns en rad indikatorer, totalt finns fjorton 

indikatorer i Miljöbyggnad för befintliga byggnader version 2.0. Dessa indikatorer är de 

mätbara faktorerna som kvantifierar byggnadens miljöprestanda- och kvalité, vilka visas i 

tabell 3. Alla dessa indikatorer måste bedömmas i certifieringen, för att inte ett dåligt betyg 
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ska kunna kompenseras av ett bra betyg i en annan indikator. För byggnader med egen 

avloppsanläggning eller dricksvattenanläggning i version 2.0 finns ytterligare ett 

bedömningsområde kallad Särskilda miljökrav. För detta område finns två indikatorer, nr 15 

”små avloppsanordningar” och nr 16 ”dricksvattenkvalité”. Vissa av indikatorerna har olika 

alternativ för hur ansökan ska bedömas, till exempel med beräkningar eller simuleringar. För 

att erhålla högsta betyg, Guld, på vissa indikatorer måste en enkätundersökning ske för att 

bekräfta bedömningen baserad på projekteringshandlingar. (SGBC, 2012) Berörda indikatorer 

är:  

 nr 5 - bedömning på plats/ljudklass 

 nr 7 - uteluftsflöde och teknisk utformning 

 nr 9 - bedömning av konstruktion och fuktskador 

 nr 10 – termiskt klimat vinter 

 nr 11 – termiskt klimat sommar 

 nr 12 - fönsterglasarea genom golvarea/dagsljusfaktor  

För att få behålla det preliminära betyget Guld på den enskilda indikatorn måste minst 80 % 

av enkätsvaren vara positiva. Enkätundersökningarna är ett sätt att öka engagemanget hos alla 

inblandade. För att erhålla betyget Guld får inte heller någon av indikatorerna klassas som 

Brons eller Klassad. De indikatorer som inte uppfyller Miljöbyggnads grundkrav får betyg 

Klassad. Brons motsvarar i stort myndighetskrav som BBR, Silver motsvarar en lite högre 

ambitionsnivå och Guld motsvarar den bästa lösningen och tekniken sett ur ett 

hållbarhetsperspektiv. (SGBC, 2012) 

De flesta av indikatorerna i Miljöbyggnad bedöms för byggnaden som en helhet. Vissa av 

indikatorerna bedöms istället på rumsnivå. De indikatorer som bedöms på rumsnivå är de 

inom aspekterna energibehov, ljudmiljö, termiskt klimat, luftkvalitet och dagsljus. Med 

rumsnivå avses frekvent använda rum, i enlighet med BBRs definition av rum som utrymmen 

    ”männ               m                 ”  B S    11b . Kontors- och mötesrum är frekvent 

använda rum. WC, fikarum och korridorer hör inte till denna grupp. För att Miljöbyggnad 

skall hållas kostnadseffektivt sker ett urval för vilka rum som ska bedömmas, där de mest 

representativa rummen med sämst förutsättningar väljs ut. För en kontorsfastighet väljs ett 

representativt våningsplan ut och rummen bedöms till dess att strax över 20 % av 

våningsplanets Atemp är bedömt. Med Atemp menas area som är uppvärmd till mer än 10 °C 

innanför ytterväggens insida. (SGBC, 2012) 
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Tabell 3. Bedömningsområden och indikatorer för Miljöbyggnad (SGBC, 2010) 

Nr Indikator Aspekt Område 

1 Köpt energi Energianvändning 

Energi 

 

2 Energibehov vinter: Värmeförlusttal 
Energibehov 

3 Energibehov sommar: Solvärmelast 

4 Andelar av olika energislag Energislag 

5 Bedömning på plats/Ljudklass Ljudmiljö 

Innemiljö 

 

6 Radonhalt 

Luftkvalitet 7 Uteluftsflöde och teknisk utformning 

8 Kväveoxidhalt inne 

9 
Bedömning av konstruktion och 

fuktskador 
Fuktsäkerhet 

10 

Termiskt klimat vinter: 

Transmissionsfaktor eller Max- och 

mintemperatur 
Termiskt klimat 

11 

Termiskt klimat sommar: 

Solvärmefaktor (SVF) eller 

Temperatursimulering 

12 

Dagsljus: 

Fönsterglasarea genom golvarea eller 

Dagsljusfaktor 

Dagsljus 

13 Tappvattentemperatur Risk för legionella 

14 Förekomst av vissa farliga ämnen Farliga ämnen Material och kemikalier 

 

En sammanvägning av indikatorernas betyg görs i Miljöbyggnad, en metod kallad 

aggregering. Detta sker i tre eller fyra steg beroende på om indikatorn bedöms på rums- eller 

byggnadsnivå, se punktlistan nedan. (SGBC, 2012) 

 Rumsbetyg blir till indikatorbetyg, där lägsta rumsbetyg avgör indikatorbetyget men 

kan höjas ett steg om minst hälften av den bedömda Atemp har högre betyg. 

 Indikatorbetyg blir till aspektbetyg, där lägsta indikatorbetyget avgör. 

 Aspektbetyg blir till områdesbetyg, där lägsta aspektbetyget avgör men kan höjas ett 

steg om minst hälften av aspektbetygen har högre betyg. 

 Områdesbetyg blir till byggnadsbetyg, där lägsta områdesbetyget avgör 

byggnadsbetyget. 

För alla nivåer av betyg kan betyget bli Klassad som sämst (underkänd) och Guld som bäst. 

Betygsaggregeringen gör att en byggnad med låga indikatorbetyg inte kan få ett högt 

slutbetyg. Detta skapar incitament för att åtgärda bristerna då byggnadens slutbetyg bestäms 

av det lägsta områdesbetyget. Detta medför att alla tre bedömningsområden har lika stor 

betydelse för byggnadens slutbetyg. Om områdena energi och byggmaterial får betyg Guld 

men innemiljö får Silver blir således slutbetyget Silver. Exempel på hur betygsaggregeringen 

kan se ut visas i tabell 4. (SGBC, 2012)  

 

 

 



 

36 
  

Tabell 4. Exempel betygsfördelning i Miljöbyggnad 

Indikator 

Nr 

Indikator-

betyg 
Aspekt 

Aspekt-

betyg 
Område 

Områdes-

betyg 

Byggnads-

betyg 

1 GULD 
Energi-

användning 
GULD 

Energi GULD 

SILVER 

2 GULD 
Energibehov GULD 

3 GULD 

4 GULD Energislag GULD 

5 GULD Ljudmiljö GULD 

Innemiljö 

 
SILVER 

6 SILVER 

Luftkvalitet SILVER 7 SILVER 

8 SILVER 

9 GULD Fuktsäkerhet GULD 

10 GULD 
Termiskt klimat GULD 

11 GULD 

12 GULD Dagsljus GULD 

13 GULD 
Risk för 

legionella 
GULD 

14 GULD Farliga ämnen GULD 
Material och 

kemikalier 
GULD 

 

Klassningsbeviset av Miljöbyggnad är giltigt i tio år. Om större förändringar skett som 

påverkar klassningen gäller den dock inte längre. Skulle förbättringar ske kan en ny ansökan 

skickas in för att uppgradera betyget. (SGBC, 2010) För nybyggnationer skall resultatet 

verifieras efter högst ett år men senast två år för att säkerställa att löftena uppfyllts. 

Verifieringen kan ske genom mätning, besiktning, kontroll av utförande, granskning av 

dokument och eventuell enkätundersökning om Guld är det eftersträvade byggnadsbetyget. 

(SGBC, 2012) 

5.2 BREEAM 

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) utvecklades år 1990 i Storbritannien, 

där flest BREEAM certifierade byggnader finns. Certifieringssystemet skapades och drivs av 

Building Research Establishment (BRE), en sammanslutning av en rad branschaktörer. Enligt 

BREEAMs hemsida är systemet världens ledande bedömningsmetod för hållbara byggnader 

(BREEAM, 2015). År 2013 lanserades den svenska versionen av BREEAM, betecknad 

BREEAM-SE, som utgår från europeisk och svensk lagstiftning, svenska metoder och 

arbetssätt. Det finns två sätt att certifiera byggnader med BREEAM: via en preliminär 

certifiering av byggnadens design och via en slutlig certifiering av färdig byggnad. Systemet 

går att använda för nyproduktioner, omfattande om- och tillbyggnationer av befintliga 

byggnader samt för inredning i byggnader. Även hela samhällen eller drift av byggnader kan 

certifieras med versioner kallade BREEM Communities respektive BREEAM in Use. 

Sjukhus, skolor, fängelser och annat kan certifieras med ett skräddarsytt version av BREEAM 

kallad BREEAM Bespoke. Det finns tio bedömningsområden för BREEAM, varav ett belönar 

innovativa lösningar baserade på de nio övriga områden. Samtliga bedömningsområden och 

exempel på dess innehåll visas i tabell 5. (BREEAM, 2015) (SGBC, 2015d) (Heinke, 2015) 
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Tabell 5. BREEAM-se bedömningsområden (Heinke, 2012, s.22) 

Ledning och styrning 

 Drifttagning 

 Säkerhet 

 Byggkonstruktionseffekter 

Material 

 Livscykelpåverkan av material  

 Återanvändning av material 

 Ansvarsfulla inköp 

Hälsa och innemiljö 

 Dagsljus 

 Akustik 

 Belysning 

 Termisk komfort hos användarna 

 Luft- och vattenkvalité 

Avfall 

 Byggkonstruktionsavfall 

 Återvunna aggregat 

 Återvinningsfaciliteter 

Energi 

 CO2-utsläpp 

 Energimätning 

 Tekniker med låg eller noll CO2-utsläpp 

 Energieffektiva byggnadssystem 

Mark och ekologi 

 Platsval 

 Beskydd av ekologiska funktioner 

 Förbättring av ekologiskt värde 

Transport 

 Närhet till kommunikationer 

 Tillgång till bekvämligheter 

 Fotgängar- och cyklistfaciliteter 

 Reseplaner och information 

Föroreningar 

 Kylanvändning och läckage 

 NOx-utsläpp 

 Externa ljus- och ljudföroreningar 

 Översvämningsrisker 

 Vattendragsföroreningar 

Vatten 

 Vattenkonsumtion 

 Vattenåteranvändning och återvinning 

 Läckagedetektion 

Innovation 

 Exemplariska prestandanivåer 

 Nya teknologier och byggnadsprocesser  

 Användning av BREEAM Accredited 

Professionals (APs) 

 

Bedömningsområden i BREEAM har olika stor tyngd vad gäller den procentuella 

fördelningen av det totala antalet poäng som ett projekt kan uppnå, se figur 11. För BREEAM 

så är de fyra största i fallande ordning; energi, hälsa och innemiljö, material samt ledning och 

styrning.   

 

Figur 11. Procentuell poängfördelning i BREEAM-SE kontor (BREEAM, 2015) 
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För varje bedömningsområde inom BREEAM finns ett antal möjliga poäng. Poängen 

omvandlas sedan till procent och viktas för att få ett viktat poäng. De viktade poängen adderas 

sedan ihop för att ge ett total viktat poäng som avgör vilken betygsnivå som projektet hamnar 

på. Det finns fem betygsnivåer i BREEAM – Pass, Good, Very Good, Excellent och 

Outstanding. För flera poäng finns dessutom särskilda krav, kallade minimikriterier, som 

måste uppnås i en stegvis skala. Ju högre betyg desto fler minimikriterier. Betygsnivåerna 

visas i figur 12 och ett exempel på en betygsbedömning i tabell 6. Vid erhållen BREEAM-

certifiering behövs ingen omcertifiering om inga omfattande ändringar i byggnaden görs. 

Undantaget är för versionen kallad BREEAM in Use där omcertifiering krävs varje år. 

(SGBC, 2015d) 

 

 

Figur 12. BREEAM betyg (Heinke, 2012, s.24) 

 

Tabell 6. Exempel på BREEAM betygsbedömning (eget exempel) 

Kategori 
Erhållna 

poäng 

Möjliga 

poäng 

Erhållna 

poäng (%) 
Viktning 

Viktade 

poäng 

Ledning och styrning 7 10 70% 0.12 8% 

Hälsa och innemiljö 11 14 79% 0.15 12% 

Energi 10 21 48% 0.19 9% 

Transport 5 10 50% 0.08 4% 

Vatten 4 6 67% 0.06 4% 

Material 6 12 50% 0.125 6% 

Avfall 3 7 43% 0.075 3% 

Mark och ekologi 4 10 40% 0.10 4% 

Föroreningar 5 12 42% 0.10 4% 

Innovation 1 10 10% 0.10 1% 

Total antal poäng 55% 

BREEAM betyg 
VERY 

GOOD 

 

≥ 30% 

≥ 45% 
≥ 55% 

≥ 70% 

≥ 85% 
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5.3 LEED 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är ett internationellt system 

utvecklat av den ideella organisationen U.S. Green Building Council (USGBC). Den första 

versionen av LEED lanserades år 2000 och systemet går idag att använda för alla typer av 

nybyggnationer, ombyggnationer och befintliga byggnader, bostäder såväl som kommersiella 

byggnader men även sjukhus och hela stadsdelar. Inom LEED finns åtta olika 

systemversioner beroende på vilken typ av byggnad som ska certifieras. Dessa är; 

nybyggnationer och större renoveringar, befintliga byggnader, kommersiella interiörer, kärna 

och skal, skolor, handel, hälsovård, bostäder och stadsdelar. LEED lägger stor vikt på globala 

prioriteringsområden som vatten- och energiförbrukning där kriterierna är desamma oavsett 

land. I Sverige arbetar SGBC med implementeringen av LEED. Det finns totalt sju 

bedömningsområden inom LEED inklusive ett för innovativa lösningar och ett för regionala 

hänsynstaganden, vilka visas i tabell 7. Varje område är uppdelat i olika skallkrav och 

frivilliga poäng. (SGBC, 2015e)  

Tabell 7. Bedömningsområden inom LEED(SGBC, 2015e) 

Bedömningsområde Förklaring 

Hållbara 

byggarbetsplatser/ 

byggnader 

Rör poäng som uppmuntrar strategier för att minimera påverkan på 

ekosystem och vattenresurser. Innefattar transport, platsval, 

minimera effekter av urbana värmeöar, design och hantering samt 

regnvattenshantering. 

Effektiv 

vattenanvändning  

Rör poäng som främjar smartare användning av vatten, inomhus och 

utomhus, samt reducerar dricksvattenförbrukningen. Innefattar 

vatten för inomhusbruk och bevattning. 

Energi och atmosfär 

Rör poäng som främjar högre energiprestanda genom innovativa 

strategier. Innefattar energibehov, energieffektivitet, förnybar energi 

och energiprestanda 

Material och resurser  
Rör poäng som uppmuntrar användning av hållbara byggmaterial 

och minskat avfall. Innefattar hållbara material och avfallshantering 

Inomhusmiljö 

Rör poäng som främjar bättre inomhusluftkvalité och tillgång till 

dagsljus och utsikt. Innefattar inomhusluftkvalité, termisk komfort, 

belysning och akustik. 

Innovation i design 
Belönar innovativa och hållbara lösningar som t.ex. kan sänka 

energiförbrukningen eller vattenanvändningen ytterligare. 

Regionala 

prioriteringar  
Belönar lösningar som tar hänsyn till lokala miljöproblem. 

 

Det första bedömningsområdet ger poäng för bland annat åtgärder vilka minimerar effekten 

av värmeöar. En urban värmeö är ett storstadsområde påtagligt varmare än omgivningarna, se 

figur 13. Städer är ofta byggda av hårdytor som asfalt och betong, vilka har en låg Solar 

Reflectance Index (SRI). SRI talar om hur mycket av solinstrålning som reflekteras och hur 

mycket som absorberas. SRI-värdet för material kan ligga mellan 0-100, där 0 är för ideala 

svarta ytor och 100 är för ideala vita ytor. Höjda temperaturer kan öka toppefterfrågan på 

energi, kylningskostnader, luftföroreningsnivåer genom växthusgasutsläpp från kraftverk och 

ökad bildning av marknära ozon, försämra vattenkvaliten genom att transportera värme till 
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brunnar och sedan ut i vattendrag vilket kan orsaka temperaturförändringar som kan rubba 

akvatiska ekosystem, värmerelaterade sjukdomar hos både växtlighet och människor med 

mera. (Montoya, 2009)  

En studie av Akbari (2005) visar att 5 - 10 % av toppefterfrågan på energi är till följd av 

värmeöar. Några åtgärder för att minska urbana värmeöar är enligt United States 

Environmental Protection Agency (EPA, 2015) att skugga konstruktionsdelar genom att 

exempelvis plantera höga träd, använda ljusreflekterande material som ljusa tak och byta ut 

                    y    m   ”     ” y      m     m         pp            y   m. Sedum är 

en växtfamilj med olika arter av fetknopp och fetblad. I naturen finner man dessa växter på 

öppne, torr och stenig mark samt klippor och stenmurar. Sedum är en passande växtlighet för 

gröna tak då den klarar av torkan och den utmanande växtmiljön på tak. Även mossor lämpar 

sig bra för gröna tak då de klarar av att leva på utsatta takytor med minimal vattentillgång. 

Mossorna har god förmåga att återhämta sig efter perioder av torka och växer även under de 

kalla årstiderna. En positiv effekt med gröna tak utöver att reducera värmeöar är 

koldioxidbindning. Ungefär 10m
2
 takyta med torktålig vegetation tar upp lika mycket 

koldioxid som ett träd (Miljönytta, 2015).  

 

Figur 13. Urbana värmeöeffekter (EPA, 2015) 

De olika bedömningsområdena i LEED är inte likvärdiga poängmässigt. Energi och atmosfär 

väger absolut tyngst, hållbara byggplatser/byggnader näst tyngst och inomhusmiljö hamnar på 

tredje plats. Den svenska bygg- och fastighetsbranschen ligger långt fram gällande energi- och 

inomhusklimat med system för friskluftsintag, kylbafflar, fjärrvärme och fjärrkyla. Därför har 

Sverige en stor andel Guld och Platinum certifierade fastigheter sett till det totala antalet 

LEED-certifierade fastigheter jämfört med exempelvis USA. I Sverige erhåller 90 % av 

LEED-certifierade fastigheter betyg Guld eller högre. Motsvarande siffra i USA är 50 %. 

(Öhrling m.fl., 2015) Den procentuella poängfördelningen i LEED visas i figur 14. Det finns 

fyra betygsnivåer i LEED – Certifierad, Silver, Guld och Platinum. För att få Certifierad krävs 
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40 poäng av totalt 100 poäng, 110 räknat med regionala och innovativa bonuspoäng. De olika 

betygsnivåerna och tillhörande poäng visas i figur 15. (SGBC, 2015e)  

 

Figur 14. Procentuell poängfördelning i LEED:EB&OM (SGBC, 2015e) 

 

Figur 15. Poäng per betygsnivå för LEED (Heinke, 2012, s.36) 

Under en femårsperiod måste byggnader som certifierats med LEED rapportera in aktuell data 

för vatten- och energianvändning till SGBC. Detta för att garantera att byggnaden faktiskt 

presterar enligt de krav som LEED ställer. Vid certifiering av nyproduktion så startar denna 

femårsperiod det datumet då byggnaden tas i bruk. För nybyggnationer finns också särskilda 

krav på övervakning och kontroll vid idrifttagning. (SGBC, 2015e) För EB&OM måste 

byggnaden omcertifieras inom en femårsperiod. I denna omcertifiering behöver inte 

certifieringen göras om exakt som vid den ursprungliga certifieringen, omcertifieringen 

handlar främst om uppföljning. (USGBC, 2015)  

  

24% 

13% 

32% 

9% 

14% 

5% 3% 
Hållbara
byggplatser/byggnader

Effektiv vattenanvändning

Energi och atmosfär

Material och resurser

Inomhusmiljö

Innovation i design

40-49 
50-59 

60-79 

80-110 

Certified Silver Gold Platinum



 

42 
  

 Jämförelse av miljöcertifieringarna 6.

För att kunna förstå miljönyttan mellan de tre olika miljöcertifieringssystemen behöver 

läsaren en förståelse för systemens olika krav på bedömningsområdena energi och vatten. I 

kapitel 6.1 till 6.5  förklaras aktuella indikatorer och krav inom dessa områden. 

Miljöbyggnad är det enda av de tre systemen som inte tar hänsyn till området vatten. All 

information har hämtat från respektive systems manual – Miljöklassad byggnad manual för 

befintlig byggnad (SGBC, 2010), BREEAM-SE Svensk Manual för nybyggnad och ombyggnad 

(BREEAM-SE, 2013) samt LEED 2009 for Existing Buildings Operations and Maintenance 

(USGBC, 2009).  

Som tabell 8 visar har miljöcertifieringarna lite olika bedömningsområden. BREEAM och 

LEED innefattar samtliga områden som rör byggnadens livscykel och Miljöbyggnad tar 

endast hänsyn till tre områden. I jämförelse med andra certifieringssystem är BREEAM det 

system som ställer högst krav för att nå det högsta betyget vilket illustreras i figur 16. (SGBC, 

2015d)  

Tabell 8. Bedömningsområden för de olika miljöcertifieringssystemen (SGBC, 2015c) 

Bedömningsområde Miljöbyggnad BREEAM LEED 

Energi       
Inomhusmiljö       

Material       
Vatten      

Ledning, styrning & förvaltning      
Avfall      

Transport & infrastruktur      

Ekologi & plats      
Föroreningar      

Process & innovation      

 

 

Figur 16. Kravnivåer i jämförelse med BBR (Lilliehorn, 2013) 
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Oavsett vilket system som väljs för en byggnad är det viktigt att miljöcertifieringsprocessen 

börjar så tidigt som möjligt, redan vid kravutformningen av en ny- eller ombyggnation. Med 

tiden minskar flexibiliteten för ändringar samtidigt som kostnaderna ökar, något som Hallin 

och Karrbom kallar ändringsparadoxen. Abel och Elmeroth (2013, s.14) beskriver med en 

liknande teori hur möjligheten att påverka byggnadens utformning minskar med tiden och 

illustreras i figur 17.  

 

Figur 17. Ändringsparadoxen (Abel och Elmeroth, 2013, s.14) 
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6.1 Miljöbyggnad om energi 

Inom området energi finns fyra indikatorer i Miljöbyggnad. Alla dessa indikatorer måste tas 

hänsyn till och uppnås för att kunna få ett slutbetyg. Dessa fyra indikatorer är; 

 Energianvändning 

 Energibehov vinter 

 Energibehov sommar 

 Andelar av olika energislag 

Energianvändning syftar till att premiera byggnader med låg energianvändning genom att 

mäta energiprestanda (EP) per m
2
 och år (LOA). Energiprestanda är detsamma som 

byggnadens specifika energianvändning i vilken all energi förutom verksamhetsel ingår. 

Kraven visas i tabell 9.  

Tabell 9. Krav på energiprestanda för indikator Energianvändning 

Energiprestanda [kWh/m
2
 och år] 

BRONS SILVER GULD 

EP < 193 EP < 118 EP < 84 

 

Indikatorn Energibehov vinter syftar till att premiera byggnader som utformats med lågt 

energi- och effektbehov, det vill säga välisolerade byggnader med effektiv värmeåtervinning 

av ventilation. Detta mäts genom att beräkna eller simulera fram byggnadens värmeförlusttal 

(VFT) vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) dividerat med Atemp definierat enligt 

Boverket. En byggnads värmeförluster sker i huvudsak på tre sätt: transmissionsförluster 

genom klimatskalet, luftutbyte genom ventilation och luftläckage samt genom avloppet. VFT 

är ett mått på enbart klimatskalets förluster oberoende av internvärmen. VFT beräknas således 

utifrån kännedom om byggnadskonstruktionen och installationerna. Kraven visas i tabell 10.  

Tabell 10. Krav på värmeförlusttal för indikator Energibehov vinter 

Värmeförlusttal [W/m
2
 (Atemp)] 

BRONS SILVER GULD 

V T ≤ 7  V T ≤ 4  V T ≤ 3  

 

Indikatorn Energibehov sommar syftar till att premiera byggnader med låga solvärmelaster, 

det vill säga lågt eller inget kylbehov. Indikatorn bestäms utifrån ett beräknat solvärmelasttal 

(SVL) som bestäms utifrån maximal solinstrålning, solvärmetransmission och rumsstorlek. 

För detta behövs förhållandet mellan golv- och fönsterglasarea och solfaktorn g som talar om 

hur mycket sol som tillförs rummet. Detta ger i sin tur upphov till en del av 

komfortkylbehovet. Kraven syns i tabell 11 och solvärmelasten beräknas enligt ekvation (9). 

Ekvationen visar att ett lågt g-värde gynnar betyget för fastighetens beräknade SVL. 

        𝑔   
     

     
     (9) 
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Tabell 11. Krav för indikator Energibehov sommar 

Solvärmelasttal, SVL [W/m
2
] 

BRONS SILVER GULD 

SVL < 48 SVL < 43 SVL < 32 

 

Indikatorn Energislag syftar till att premiera användning av förnybara energikällor oavsett hur 

mycket energi som används, samt gynna användning av bioenergi i pannor med låga utsläpp. 

Detta betygs bestäms utifrån andelar av olika energislag för all använd energi. Kraven visas i 

tabell 12. Observera att för klass GULD och SILVER är det flera villkor som måste uppfyllas. 

För GULD krävs alltså antingen > 20% i kategori 1 eller  > 50% i kategori 2 samt < 20% 

kategori 3 och 4 i tabell 12.  

Tabell 12. Krav för indikator Energislag 

Miljövalskategori BRONS SILVER GULD 

1 
Sol, miljömärkt vatten- och 

vindkraft 
Antingen mer än  10% 20% 

2 

Miljögodkänd 

biobränsleeldning, 

ej miljömärkt vattenkraft 

eller mer än  50% 50% 

3 Övrig biobränsleeldning och mindre än   20% 

4 Ej förnybart och mindre än 50% 25% 20% 

 

Inom bedömningsområdet Innemiljö finns tre indikatorer som har direkta kopplingar till 

betygen inom energiområdet. Detta genom att alla dessa tre indikatorer beror av fönsterglasets 

genomgångskoefficient (U) eller solfaktor (g). Dessa värden påverkar också betygen inom 

flera av indikatorerna inom energi. Exempelvis betyget för indikator Energibehov sommar 

bestäms utifrån krav på solvärmelasten i vilken g ingår i ekvation (9). Gemensamt för alla 

dessa tre indikatorer inom Innemiljö är att för att få betyget Guld krävs en enkätundersökning 

som visar att 80 % av brukarna är nöjda. Dessa tre indikatorer är följande; 

 Termiskt klimat vinter  

 Termiskt klimat sommar 

 Dagsljus  

Indikatorn Termiskt klimat vinter syftar till att premiera byggnader med liten risk för termiska 

problem vintertid. Detta kan göras genom att beräkna en transmissionsfaktor baserat på 

fönsters storlek och U-värde eller genom att beräkna eller mäta max- och mintemperaturer. 

Klassningen görs för de mest utsatta rummen där människor vistas mer än tillfälligt. Exempel 

är små kontorsrum med stora fönster. De utvalda rummen ska motsvara minst 20 % av ett 

typiskt våningsplan. För att beräkna TF enligt ekvation (10) behövs fönsterarea inklusive båge 

och karm, golvarea och fönsterglasets värmegenomgångskoefficient. Ekvationen visar att ett 

lågt U-värde gynnar betyget för fastighetens beräknade TF. Kraven för denna indikator visas i 

tabell 13.  
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                 (10) 

Tabell 13. Krav för indikator Termiskt klimat vinter 

Alternativ BRONS SILVER GULD 

Transmissionsfaktor (TF) TF < 0,45  TF < 0,35 SILVER + enkätundersökning  

Max- och 

mintemp 

Toperativ > 18°C > 20°C 

SILVER + enkätundersökning 
ΔTFönster/vägg 

ΔTTak/golv 

< 10°C 

< 5°C 

< 10°C 

< 5°C 

Tgolv ≥ 16°C 18-26°C 

 

Indikatorn Termiskt klimat sommar syftar till att premiera byggnader med liten risk för 

termiska komfortproblem sommartid. Detta görs genom att definiera en solvärmefaktor (SVF) 

alternativt simulera operativ temperatur (Toperativ). SVF i ekvation (11) beräknas utifrån 

fönsterglasarea, rummets golvarea samt solfaktorn för fönsterglaset (g) inklusive 

solavskärmning. Ekvationen visar att ett lågt g-värde gynnar betyget för fastighetens 

beräknade SVF. Kraven visas i tabell 14.  

     
            

     
  𝑔    (11) 

Tabell 14. Krav för indikator Termiskt klimat sommar 

Alternativ BRONS SILVER GULD 

Solvärmefaktor (SVF) < 0,06 <0,054 SILVER + enkätundersökning  

Toperativ  < 28°C < 27°C SILVER + enkätundersökning  

 

Indikatorn Dagsljus syftar till att premiera rum där personer vistas mer än tillfälligt som har 

god tillgång till direkt solljus. Detta görs genom att beräkna andelen fönsterglasarea (AF) 

alternativt simulera dagsljusfaktor. AF i ekvation (12) beräknas utifrån fönsterglasarea och 

rummets golvarea. Dagsljusfaktor utgör förhållandet mellan dagsljuset inomhus och utomhus. 

Ett ökat dagsljus inomhus, vilket i sin tur betyder ett högre värde på solfaktorn g, gynnar 

betyget. Kraven visas i tabell 15.  

    
            

     
         (12) 

Tabell 15. Krav för indikator Dagsljus 

Alternativ BRONS SILVER GULD 

AF, % ≥ 10 ≥ 15 SILVER + enkätundersökning 

Dagsljusfaktor, % ≥ 1,0 ≥ 1,2 SILVER + enkätundersökning  
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6.2 BREEAM om energi 

Inom bedömningsområdet Energi i BREEAM-SE för kontor finns 8 indikatorer, dessa hittas i 

tabell 16.  

Tabell 16. Indikatorer inom bedömningsområdet Energi i BREEAM 

Förkortning Indikatornamn 

Ene 1 Energianvändning 

Ene 2 Separat mätning av betydande energianvändning 

Ene 3 Separat energimätning v hyresgäster eller betydande energianvändare 

Ene 4 Utomhusbelysning 

Ene 5 Energiförsörjning med låga CO2-utsläpp 

Ene 6 Klimatskal och lufttäthet 

Ene 8 Hissar 

Ene 10 Inomhusbelysning 

 

Ene 1 syftar till att stimulera att byggnader utformas så att energibehovet för värme, 

komfortkyla, varmvattenberedning och fastighetsdrift blir minimal. Poäng tilldelas i en skala 

från 1-13 beroende på fastighetens beräknade energiprestandaförbättring. För att få betyget 

Excellent eller Outstanding krävs dessutom att fastigheten får minst 5 respektive 9 poäng för 

denna indikator.  

Ene 2 syftar till att stimulera installation av undermätare för att underlätta övervakning av 

energianvändning. Separata och tillgängliga undermätare eller ett styrs- och 

övervakningssystem måste finnas för alla energisystem som används. För att få betyget Very 

Good, Excellent eller Outstanding krävs dessutom att fastigheten får minst 1 poäng för denna 

indikator.  

Ene 3 syftar till att stimulera installation av undermätare som underlättar hyresgästers eller 

slutanvändares övervakning. Tillgängliga undermätare måste således finnas. Inom denna 

indikator finns inga minimikriterier för de högre betygen.  

Ene 4 syftar till att främja en energieffektiv utomhusbelysning. Krav sätts på lumen/Watt 

beroende på dess färgåtergivningsindex och att all belysning styrs via timer eller regleras med 

dagsljussensor som hindrar att den är tänd dagtid. Färgåtergivningsindex är ett mått mellan 0-

100 på en lampas förmåga att återge färgen på ett föremål i förhållande till en referenskälla. 

Inom denna indikator finns inga minimikriterier för de högre betygen.  

Ene 5 syftar till att minska utsläpp av växthusgaser genom att utnyttja lokalt producerad 

energi från förnybara källor. Antal möjliga poäng för denna indikator är 3. Krav för det första 

poängen är att energispecialist har genomfört en förstudie om bästa låg- eller 

nollutsläppsteknologi eller att ett giltigt avtal på 3 år har tecknats med en energileverantör om 

elleverans. För det andra poänget krävs att det första poänget är uppnått och att den valda 

teknologin minskar byggnadens årliga CO2-utsläpp med 10 %. För det tredje poänget krävs att 
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det första poänget är uppnått och att den valda teknologin minskar byggnadens årliga CO2-

utsläpp med 15 %. För att få betyget Excellent eller Outstanding krävs dessutom att 

fastigheten får minst 1 poäng för denna indikator. Dessutom kan fastigheten få upp till tre 

innovationspoäng för denna indikator vid minskning av CO2-utsläpp med 50 % respektive 

100 %. Godkända låg- eller nollutsläppsteknologier i BREEAM är solfångare och solceller, 

småskalig vattenkraft, tidvattenkraft, vågkraft, biobränsle, kraftvärme med biomassa eller 

biogas samt vissa värmepumpar.  

Ene 7 syftar till att främja installation av energieffektiva kyllagringssystem för att minska 

byggnadens utsläpp av CO2. Inom denna indikator finns inga minimikriterier för de högre 

betygen.  

Ene 8 syftar till att stimulera val av energieffektiva hissar. Antal möjliga poäng för denna 

indikator är 2. För det första poänget måste en analys av brukarnas transportbehov och 

åkmönstret genomföras för att optimera hissarnas antal och storlek utifrån förväntat 

passagerarbehov. Energianvändning för minst två olika alternativ måste undersökas. För det 

andra poäng krävs att det första poängen är uppnått och att minst tre energieffektiva 

funktioner finns som stand-by-läge, variabel hastighet och spänning, genererad energi återförs 

till elnätet eller annan användare på tomten eller energieffektiv belysning. Inom denna 

indikator finns inga minimikriterier för de högre betygen. 

Ene 10 syftar till att stimulera val av energieffektiv belysning inomhus. Installerad 

belysningseffekt [W/m
2
] för belysning inomhus ska vara mindre eller lika m   ”b        ”   

           m      ” j   & R m    1 ”        y   . I  m                            

minimikriterier för de högre betygen. 

  



 

49 
  

6.3 LEED om energi  

I LEED finns 3 skallkrav och 9 valbara indikatorpoäng inom bedömningsområdet Energi och 

atmosfär. Dessa hittas i tabell 17. 

Tabell 17. Skallkrav och poäng inom bedömningsområdet Energi och atmosfär 

Förkortning Poängnamn 

EAp1 (skallkrav) Energieffektivisering - informationsflöde 

EAp2 (skallkrav) Minsta nivå för byggnadens energiprestanda 

EAp3 (skallkrav) Grundläggande köldmediekrav 

EAc1 Optimera energiprestandan 

EAc2.1 Utökad besiktning och kontroll, undersökning och analys 

EAc2.2 Utökad besiktning och kontroll, implementering 

EAc2.3 Utökad besiktning och kontroll, kontinuerlig kontroll 

EAc3.1 Mätning av prestanda – automatiska system 

EAc3.2 Mätning av prestanda – mätning och verifiering 

EAc4 Förnyelsebar energi 

EAc5 Utökade köldmediekrav 

EAc6 Rapportering av utsläppsreduktion 

 

EAp1 syftar till att premiera kontinuitet i informationsflödet för att försäkra att 

energieffektiva strategier upprätthålls. Detta görs genom att dokumentera byggnadens 

driftrutiner.  

EAp2 syftar till att etablera en miniminivå för energieffektiv drift i jämförelse med liknande 

byggnader för att reducera miljömässig och ekonomisk påverkan förknippade med överflödig 

energianvändning. Detta kan göras med hjälp av ett onlineverktyg kallad ENERGY STAR där 

energidata för minst 12 månader registreras.  Detta kräver således att energimätare finns i 

fastigheten. I ENERGY STAR omvandlas kilowattimmar till amerikanska dollar och räknar 

således kostnadsbesparingar och inte direkt energianvändningsreducering.  

EAp3 syftar till att reducera ozonutarmningen genom att inte tillåta användningen av 

klorflourkarbonbaserade köldmedier i värme-, ventilation- och kylsystem. I Sverige detta 

ämne förbjudet och således ett enkelt skallkrav att uppnå.  

EAc1 syftar till att uppnå ännu högre energieffektivitet i driften för att ytterligare reducera 

miljömässig och ekonomisk påverkan förknippat med överflödig energianvändning. Antalet 

poäng varierar mellan 1-18 beroende på hur stor kostnadsbesparing som uppnås, detta kan 

genereras i ENERGY STAR.  

EAc2.1 syftar till att utveckla en förståelse byggnadens energisystem, möjligheter att göra 

energireduceringar och en plan för hur detta skall gå till.  
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EAc2.2 syftar till att implementera mindre förbättringar och identifiera större 

investeringsmöjligheter för att försäkra att byggnadens energisystem repareras och underhålls 

för att verka så effektiva som möjligt vid drift.  

EAc2.3 syftar till att planera ändrings-, underhålls- och reparationsbehov i fastigheten genom 

att ta fram en handlingsplan.  

EAc3.1 syftar till att tillhandahålla information om pågående drift och förbättringsplaner för 

byggnadens energiprestanda.  

EAc3.2 syftar till att tillhandahålla aktuell och korrekt energianvändningsdata för att kunna 

göra energibesparingar. För detta måste uppdelad energianvändningsdata (årsvis och 

månadsvis) och fakturor skickas in vid ansökan. För detta poäng krävs således undermätare i 

fastigheten.  

EAc4 syftar till att uppmuntra ökade nivåer av förnybar energi för att reducera miljömässig 

och ekonomisk påverkan med fossila bränslen. Antalet poäng varierar mellan 1-6 beroende på 

den procentuella graden av förnybar energi som fastigheten använder. Om den förnybara 

energin inte produceras på plats utan köps måste den dessutom vara miljömärkt och vid 

ansökan måste ett avtal på minst 2 års inköp av grön energi uppvisas. Till grön energi i LEED 

räknas sol-, geotermisk-, vind-, biomassa- (ej skövlad skog) och biogasenergi. Vattenkraft får 

bara räknas om det kommer från en väldigt liten kraftstation vilket inte hör till vanligheterna i 

Sverige.  

EAc5 syftar till att reducera ozonutarmningen och minska påverkan på globala 

klimatförändringar. Detta kan göras genom att inte använda köldmedier i värme-, ventilation- 

och kylsystem eller räkna ut en gräns för utsläppsnivåer i fastigheten.  

EAc6 syftar till att dokumentera fördelar med utsläppsminskningar genom energibesparande 

åtgärder. Alla betydande föroreningar, som CO2 och NOX, som reduceras vid 

energibesparande åtgärder ska identifieras och utsläppsminskningarna för dessa rapporteras.    
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6.4 BREEAM om vatten 

Inom bedömningsområdet Vatten i BREEAM-SE för kontor finns 8 indikatorer, dessa hittas i 

tabell 18.  

Tabell 18. Poäng för Indikator Vatten i BREEM-SE (2013) 

Förkortning Indikatornamn 

Wat 1 Vattenförbrukning 

Wat 2 Vattenmätning 

Wat 3 Spårning av vattenläckage 

Wat 4 Avstängning sanitär vattentillförsel 

Wat 6 Bevattningssystem 

Wat 8 Bärkraftig lokal rening av spillvatten 

 

Wat 1 syftar till att minska förbrukningen av drickbart vatten som används för sanitärt 

ändamål genom att använda vattensnål utrustning. Det finns tre möjliga poäng för denna 

indikator baserat på flöden vilka visas i tabell 19. Dessa flöden gäller för alla installerade 

enheter utom tappställen i kök, städskrubb och vattenutkastare. Om uppsamling av regnvatten 

eller gråvatten återanvänds för spolning av WC eller urinoar, ska flera paramaterar fastställas 

och inkluderas i ansökan. Exempel är platsens årliga nederbörd och typ av avrinningsyta. För 

att få betyget Very Good eller Excellent krävs dessutom att fastigheten får minst 1 poäng för 

denna indikator. För att få betyget Outstanding krävs att fastigheten får minst 2 poäng. 

Tabell 19. Poäng för Indikator Wat 1  

Poäng 
Flöden  

(m
3
 per person och år) 

1 4,5 – 5,5  

2 1,5 – 4,4  

3 < 1,5  

 

Wat 2 syftar till att säkerställa att vattenförbrukningen kan mätas och redovisas för att 

stimulera till minskad vattenförbrukning. Krav ställs på att alla vattenmätare kan anslutas till 

ett styr- och övervakningssystem. För denna indikator finns också innovationspoäng.  

Wat 3 syftar till att minska konsekvenserna av stora vattenläckor som annars förblir 

oupptäckta. Krav är att ett system för detektering av stora läckage installeras. Inom denna 

indikator finns inga minimikriterier för de högre betygen. 

Wat 4 syftar till att minska risken för vattenläckage i toalettfaciliteter. Krav ställs på att 

magnetventiler installeras på vattentillförseln till varje toalettområde i byggnaden och styrs av 

antingen rörelsedetektorer i varje toalettfacilitet eller sensorer placerade vid eller på dörrarna 

till varje facilitet. Inom denna indikator finns inga minimikriterier för de högre betygen.  



 

52 
  

Wat 6 syftar till att minska mängden dricksvatten som används för bevattning av 

prydnadsväxter och planteringar utomhus. Krav är att någon av flera alternativ för bevattning 

skall uppfyllas; återanvändning av vatten från regn- eller gråvattensystem, anlagda 

planteringar endast vattnas med regnvatten eller manuellt av brukarna, planteringar endast 

begränsade till arter som trivs i det lokala klimatet eller en dold droppbevattning med 

jordfuktighetssensor och styrning zonindelad efter planteringstyper installeras. Inom denna 

indikator finns inga minimikriterier för de högre betygen.  

Wat 8 syftar till att stimulera att spillvatten behandlas och återvinns lokalt för att minska 

behovet att ansluta till allmänna avloppsreningssystem. På detta sätt påskyndas återvinning av 

näringsämne. Två poäng finns för denna indikator. Det första poänget erhåll som en detaljerad 

förstudie har genomförts. Det andra poänget erhålls om det första poänget uppnås och om 

behandlat vatten filtreras och återanvänds till toalettspolning, urinoarspolning eller 

bevattningssystem. Inom denna indikator finns inga minimikriterier för de högre betygen.  

  



 

53 
  

6.5 LEED om vatten 

I LEED finns 1 skallkrav och 5 valbara poängindikatorer inom bedömningsområdet Effektiv 

vattenanvändning. Dessa hittas i tabell 20. 

Tabell 20. Skallkrav och poäng inom bedömningsområdet Effektiv vattenanvändning  

Förkortning Poängnamn 

WEp1 Minsta krav på sanitetsutrustning 

WEc1 Vattenmätning 

WEc2 Ytterligare krav på sanitetsutrustningens effektivitet  

WEc3 Bevattning av grönområden  

WEc4 Kylutrustning 

 

WEp1 syftar till att minska installationer och vattenflöden för att minska användningen av 

dricksvatten och belastningen på avloppssystemet. Krav ställs på installerade enheter och 

flöden beroende på vilket årtal installationerna skedde. Dessa flöden gäller för alla 

installerade enheter utom         bb                    .                  ”B       ”         

ut för liknande byggnader vilket alla mätningar jämförs mot.  

WEc1 syftar till att mäta byggnadens vattenanvändning över tid för att förstå dess 

konsumtionsmönster och identifiera möjligheter för ytterligare vattenbesparingar. För detta 

poäng krävs det således vattenmätare och data måste skickas in vid ansökan för månadsvis 

och årsvis förbrukning.  

WEc2 syftar till att maximera vatteneffektiviteten för att minska vattenanvändningen och 

följaktligen belastningen på vattenledningssystemet. För denna indikatorpoäng finns totalt 5 

poäng att hämta enligt en gradvis skala i tabell 21 baserad på minskad vattenanvändning 

j m     m     mm  ”B       ”              allkravet WEp1.  

Tabell 21. Poäng baserad på procentuell minskning av vattenanvändning för WEc2  

Poäng Minskning 

1 10 % 

2 15 % 

3 20 % 

4 25 % 

5 25 % 

 

WEc3 syftar till att minska eller eliminera användningen av dricksvatten för bevattning av 

grönområden. För denna indikatorpoäng finns totalt 5 poäng att hämta enligt en gradvis skala 

i tabell 22 baserad på minskad vattenanvändning framtagen genom beräkningar av en 

”B       ”.  
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Tabell 22. Poäng baserad på procentuell minskning av bevattning för WEc3  

Poäng Minskning 

1 50 % 

2 62,5 % 

3 75 % 

4 87,5 % 

5 100 % 

 

WEc4 syftar till att minska vattenanvändningen för kylsystem genom effektiv 

vattenanvändning. Detta kan göras genom att utveckla en plan för hantering av vatten till 

kylutrustning, utbildning av brukarna och installation av mätare.  
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 Sweco 7.

I detta kapitel presenteras Sweco och företagets mission, vision och hållbarhetsarbete. 

Därefter presenteras de tre kontorsfastigheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Underkapitlet om kontoret i Stockholm beskriver hur fastigheten ser ut efter ombyggnationen 

och vilka av åtgärderna som har direkta kopplingar till Miljöbyggnadscertifieringen. För 

nybyggnationen i Göteborg beskrivs vilka poäng inom BREEAM som utgår från 

certifieringen. För Malmökontoret beskrivs alla åtgärder som genomfördes inför eller till 

följd av GreenBuilding- och LEED-certifieringen.  

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag med kontor på ett femtiotal orter i Sverige 

och etablerat i ett flertal länder i Europa. Sweco är organiserat i fyra geografiskt uppbyggda 

affärsområden – Sweco Sverige, Sweco Norge, Sweco Finland och Sweco Centraleuropa. 

Inom Sweco Sverige finns tolv verksamhetsområden som drivs som egna aktiebolag. Dessa är 

anläggning, arkitektur och samhällsplanering, byggkonstruktion, energitjänster, 

industriteknik, installation, IT för samhällsutveckling, järnväg, projektledning, samhällsanalys 

och strategi, trafik och samhälle samt vatten- och miljöteknik. Sweco erbjuder kvalificerade 

konsulttjänster och utför uppdrag över hela världen. Inom företaget verkar ingenjörer, 

arkitekter och miljöexperter för att skapa helhetslösningar som bidrar till utvecklingen av ett 

hållbart samhälle. I Sverige erbjuder Sweco tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, 

installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för 

samhällsutveckling och industri. Swecos mission är ”Att aktivt bidra till en hållbar utveckling 

av samhället.” och visionen är ”Att bli Europas mest respekterade kunskapsföretag inom 

teknik, miljö och arkitektur.” Då nästan allt Sweco gör påverkar samhället säger sig Sweco ha 

stora möjligheter att påverka, men också en skyldighet att ta ansvar. Sweco gör alltid 

noggranna avväganden inför frågor som berör kvalitet- och miljöpåverkan och följer gällande 

lagstiftning, föreskrifter och krav som rör verksamheten. Begreppet hållbarhet för Sweco vilar 

på den grund som etablerades i och med Brundtland-  mm            pp    ”V   

  m    mm     m   ” m                       m                   m          .  Sw     

2012)(Sweco, 2015a,b,d)  

Swecos CSR-policy bygger på verksamhetens utgångspunkt ”Sustainable engineering and 

design”. Företagets tillväxt och långsiktiga lönsamhet bygger på att Sweco erbjuder lösningar 

som bidrar till en hållbar samhällsutveckling ur ett ekologiskt, socialt såväl som ekonomiskt 

perspektiv. Denna CSR-policy fungerar som vägledning för Swecos medarbetare, där Swecos 

mission och vision är hörnstenar i policyn. CSR-policyn täcker flera områden, där kvalité och 

miljö utgör en av dessa.  För detta område är det övergripande målet att utveckla företag och 

samhälle för att bidra till en mer hållbar utveckling för kommande generationer. Swecos 

verksamhet ska bedrivas på ett optimerat sätt med så låg miljöpåverkan som möjligt. 

Företaget strävar efter att nå bästa energiprestanda och använda de mest ändamålsenliga 

tekniska systemen i sina egna kontormiljöer. (Sweco, 2015b,c) 

Sweco Sverige har identifierat flera miljöaspekter inom verksamheten och utvärderat 

miljöpåverkan av varje aspekt. Aspekterna rörande miljöpåverkan från Swecos fysiska 



 

56 
  

verksamhet är resor, bud och transporter, fordon, inköp av produkter och tjänster, energi-, 

vatten- och kemikalieanvändning, kontorsutrustning, materialåtervinning samt brännbart-, 

deponi- och farligt avfall. Bland dessa aspekter har resor identifierats som den med störst 

miljöpåverkan genom CO2-utsläpp och andra emissioner. Vidare ur Swecos CSR-policy finns 

      y     m           ”Sw     H   b        b   ”. I           m                 policys och 

riktlinjer för att verksamheten ska kunna genomföras med så liten miljöpåverkan som möjligt. 

I den ingår policys för kontorsgemensamma ämnen. Dessa har tagits fram som ett stöd för 

medarbetarna i hållbarhetsarbetet. Internt miljöarbete ligger högt upp på agendan hos Sweco 

  m                   ”       m       ”. I     m                   Sw cos kontor ska vara 

föredömen. Policys som finns i ”Sw     H   b        b   ” rör inventarier och 

systemlösningar, kontorsinredning, lokalvård, avfall, källsortering, IT, förbrukningsmaterial, 

livsmedel, resor och fordon. Därutöver finns det policys för medarbetarens ansvar för kring 

mötesrutiner, resor, elanvändning, papper och avfallshantering. (Ericson, 2015) 

Sweco arbetar med att utveckla kontorsdriftsplaner, där varje kontor ska ha sin egen plan. I 

denna ingår beskrivningar av flera kontorsgemensamma ämnen som postrutiner, 

kontorsutrustning, lokaler, arbetsmiljö, miljö och resor. Kontorsdriftsplanen ska redovisa 

arbetsplatsens gemensamma rutiner vilka ger förutsättningar för att det dagliga arbetet ska 

kunna ske i enlighet med Swecos grundläggande värderingar. I kontorsdriftsplanen ska det 

således stå mer detaljerat om dessa ämnen, jämfört med Swecos Hållbarhetsarbete. 

Exempelvis kan ännu fler fraktioner av avfall stå specificerat under kapitlet miljö i 

kontorsdriftsplanen. Under studiens genomförande utvecklas denna kontorsdriftsplan för 

Malmös kontor. Det som påbörjades först var kapitlet ”Miljö” där en del information 

hämtades direkt från kraven i certifieringssystemet LEED. Varför dessa kontorsdriftplaner 

utvecklas har sin förklaring i de samlokaliseringar som skedde precis innan och under 

studiens genomförande år 2014-2015 med framförallt gamla konsultföretaget Vectura.  År 

2013 förvärvade Sweco 100 % av aktierna i Vectura och från och med 1a januari 2014 var 

gamla Vectura helt integrerat i Sweco. (Ericson, 2015)  

Som en följd av Swecos hållbarhetsarbete ligger miljöcertifierade fastigheter som en 

prioriteringsfråga vid val av nya kontorsfastigheter. Det ställs inga krav från Swecos håll om 

vilka system som kontorsfastigheterna ska certifieras med. Valet beror på byggnaden 

förutsättningar och hur långt fastighetsägaren kommit i sitt miljöarbete. Tillfälligt förordnad 

chef affärsstöd lokaler Annika Benton (2015) tror även att det är kan vara farligt att låsa sig 

vid endast ett system. Swecos hållbarhetschef säger i ett meddelande på Swecos intranät 

Inside Sweco att” Det finns många skäl till varför hållbara lösningar är centrala för Sweco 

och de är en integrerad del av vårt kunderbjudande. Vårt största positiva bidrag gör vi i våra 

uppdrag men i vårt ansvar ligger också att leva som vi lär. Vår egna huvudsakliga 

miljöpåverkan hittar vi i våra resor och fastigheter. Därför är det bra att våra tre största 

kontor kommer ligga på högsta certifieringsnivå i något av de tre dominerande 

miljöcertifieringssystemen; Miljöbyggnad, LEED och BREEAM”. 

Sweco eftersträvar hela tiden att göra bättre val och tänka hållbart i alla steg. Enligt Ersson 

(2015) är detta en pågående process som aldrig tar slut. I samband med att Sweco prioriterade 
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att enbart sitta i miljöcertifierade fastigheter ville Sweco även förbättra FM-tjänsterna. Den 

tidigare FM-leverantören kunde dock inte presentera några förbättringar. År 2014 skrev 

Sweco därför avtal med en ny Facility Manager leverantör för att sköta alla Swecos caféer, 

catering, lokalvård och vissa andra tjänster på kontoren i Sverige. All mat är i största mån 

ekologiskt och hållbart förpackat och i samband med det nya avtalet förbjöds all buteljerad 

vatten i Swecos kontor. Fruktkorgar körs ut i miljöbilar där ekologiska korgar levereras till 

kontoren. Frukten tillsammans med kaffe, thé och mjölk har alltid varit ekologiskt på Swecos 

alla kontor i Sverige. En åtgärd som genomfördes precis innan studiens påbörjan var att 

samköra leveranser av mjölk och frukt, vilket förut kördes separat. Detta för att reducera 

transporter till och från Swecos kontor. Inköp och materialval för Swecos kontorsmaterial är 

en, under studiens genomförande, kommande åtgärd. (Ersson, 2015) 
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7.1 Stockholm  

Swecos kontor i Stockholm ligger i Marieberg på Kungsholmen, med en bruttoarea på cirka 

27 000 m
2
 kontor och drygt 1400 arbetsplatser. Fastighetsägare till fastigheten vid namn Kv. 

Trängkåren 6, se figur 18, är AMF Fastigheter AB. Fasaden består av rött mälardalstegel och 

fönstren sitter i sicksackmönster. Kontorshuset består av en höghusdel på 14 våningar och en 

låghusdel på 4 våningar.  

 

Figur 18. Kv. Trängkåren 6 i Stockholm  

När Klarakvarteren belägna i centrala Stockholm revs försvann flera redaktionsbyggnader. 

Svenska Dagbladet (SvD) och Dagens Nyheter erbjöds obebyggda tomter i Marieberg där de 

sedan byggde nya hus som samlade stora delar av verksamheterna. SvD-huset ritades av 

arkitekten Anders Tengbom och invigdes i årsskiftet 1961-1962. SvDs redaktion placerades i 

höghusdelen och tryckeri i låghusdelen. Under åren har fastigheten byggts om flera gånger, 

trots detta har det ett stort kulturhistoriskt värde med en kulturminnesmärkning. Sweco 

flyttade in 1997, samma år som AMF köpte fastigheten. Några år senare flyttade SvD från 

huset och det växande Sweco behövde nya lokaler för att kunna samlokalisera de olika 

bolagen och även uppköpta företag. Sweco ville samla alla kompetenser under ett tak och gick 

ut med en bred förfrågan till Stockholms fastighetsägare. Viktigt var närhet till 

kommunikationer och att fastighetsägaren skulle ha strategier som stödjer Swecos värderingar 

inom hållbarhet och kontinuerligt arbetade med att minska miljöpåverkan för en hållbar 

utveckling. 45 förslag kom in som smalnades av till 4 stycken varav 2 nyproduktioner och 2 

befintliga byggnader. Efter diskussioner med AMF beslöts det att bygga om den befintliga 

fastigheten som Sweco satt i och på så sätt behålla Sweco som hyresgäst i Kv. Trängkåren 6. 

AMF beslutade att certifiera fastigheten enligt Miljöbyggnad med Guldbetyg som ambition. 

Mellan år 2010-2012 skedde dessa ombyggnationer, där Sweco och AMF samarbetade med 

målformulering och arbete. Ombyggnationen genomfördes som Construction Management-

entreprenad under ledning av Forsen Projekt AB. Sweco som underkonsult till Forsen 

ansvarade för all projektering inklusive arkitektur. Dessutom ansvarade Sweco för 

specialiststöd inom miljö, brand och fuktsäkring. Numera kallas byggnaden för Swecohuset. 

(Sweco, 2013) (Eskils, 2015) (Cedergren, 2015) 
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Under årens lopp har flera hyresgäster flyttat in och ut ur Swecohuset. Gradvis har detta lett 

till påbyggnader och en blandning av olika tekniska installationer. Följden av detta blev en 

hög energiförbrukning. Energimålet, ett krav från Swecos håll, blev att nå guldnivån för 

nyproducerade byggnader enligt Miljöbyggnad, vilket ställer högre krav än befintliga 

byggnader. Höga mål sattes också för att minska elanvändningen, mängden köpt energi och så 

långt som möjligt maximera andelen förnyelsebar energi. En utmaning i detta låg i 

byggnadens kulturminnesmärkning, då förändringarna inte fick påverka byggnadens utseende. 

(Sweco, 2013) 

Utgångspunkterna för renoveringen av Swecohuset var en hållbar renovering och en färdig 

byggnad med hög energiprestanda. Miljöarbetet gjordes med ett helhetsperspektiv på energi- 

och resursanvändning och inomhusmiljö. Även på flexibilitet för att klara framtida behov. Ett 

av de övergripande målen var att certifiera byggnaden med Miljöbyggnad, med det högsta 

betyget guld som ambition. Swecohuset klarade den preliminära bedömningen för guldnivå. 

Under 2015 sker verifiering och en enkätundersökning för att betyget ska bli definitivt. Den 

preliminära betygsbedömningen finns i Appendix B. (Sweco, 2013) Att valet föll på 

Miljöbyggnad berodde på att de internationella systemen LEED och BREEAM inte var lika 

stora vid den tiden. Diskussioner om alternativa miljömärkningssystem hölls aldrig. AMF 

Fastigheter använder oftast Miljöbyggnad vid miljöcertifiering av sina fastigheter, först på 

senare år har LEED börjat användas enligt hållbarhetschef AMF Fastigheter Mikael Eskils 

(2015).  

De gemensamma målen för AMF och Sweco avseende hållbarhet och vilka låg till grund för 

miljöcertifieringen av Swecohuset var: 

 Hållbar rekonstruktion 

 Tredjeparts certifiering  

 Energieffektivitet 

 Flexibilitet och areaeffektivitet 

 Samarbete – grönt avtal 

 Miljömässigt effektiv transport 

 Göra hållbarhet synligt  

 

För tredjepartscertifieringen var målet att uppnå betyg Guld i Miljöbyggnad. Gällande 

energieffektivitet var målen att reducera köpt energi, minimera hyresgästelen och maximera 

andelen förnybar energi. Den sista punkten, göra hållbarhet synligt, syftar till att profilera 

byggnaden som en grön byggnad. Både Sweco och AMF var intresserade av att ha ett 

referensprojekt att kunna visa upp (Qvillberg, 2015) och enligt regionchef för Sweco 

Architects i Stockholm Daan Cedergren (2015) var det ett utmärkt sätt att ha ett 

referensprojekt att kunna visa upp för kunder och alltid ha tillgång till. Swecohuset har fått 

mycket uppmärksamhet efter ombyggnationen och vunnit flertalet priser; förstapris på 

Swedish Green Building Award 2012 i kategorin Miljöbyggnad Befintlig Byggnad, förstapris 

på SGBC, FORMAS och Boverkets utmärkelse Best Practice inom hållbart byggande i 
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kategorin ombyggnadsprojekt år 2014 samt andraplats i DALI Application Award 2012 för 

kreativ belysningsstyrning med låg energianvändning.  

 

Fastighets- och verksamhetselen är märkt med Naturskyddsföreningens miljömärke Bra 

Miljövalmärkning. Elen kommer helt från vindkraft och fjärrvärmen tillhandahålls från 

Fortum med tillägget Klimatneutral fjärrvärme. Inga åtgärder behövde göras avseende 

elavtalen i samband med Miljöbyggnadscertifieringen då Bra Miljövalsmärkningen gav 

Swecohuset Guld för indikatorn Energislag. På Swecohusets tak installerades solceller i 

samband med ombyggnationen där den genererade elen används som komplement till 

fastighetselen. Detta behövdes dock inte för certifieringen. Solcellerna genererar försumbart 

liten andel fastighetsel och fungerar mest som en miljömarkör. (Eskils, 2015) 

 

Alla tekniska installationer i Swecohuset var innan ombyggnationen gamla och flera olika 

system hade blandats då hyresgäster under flera år flyttat in och ut. Till följd av detta hade 

mycket kontroll gått förlorat. I och med att fastigheten skulle byggas om  installerades nya 

system för kyla, värme, ventilation och belysning. Energianvändningen i Swecohuset var 

innan ombyggnationen väldigt hög och på grund av kulturminnesmärkningen fanns det inte 

mycket som kunde göras åt fasaden för att förbättra klimatskärmen. För att få ner 

energibehovet beslutades att skapa ett geoenergilager, ett system för både bergvärme och 

bergkyla. Geoenergilager är en miljövänlig lösning som kan avsevärt minska en fastighets 

behov av köpt energi. 26 stycken 280 meter djupa borrhål borrades under parkeringen. 

Överskottsenergi från fastigheten lagras i marken och används vid behov. Överskottsvärme 

lagras på sommaren och används sedan för användning till tappvarmvatten och uppvärmning 

på vintern. Omvänt lagras kyla på vintern för att användas som frikyla på sommaren. Detta 

leder till ett avsevärt minskat behov av tillskottsenergi av fjärrvärme och elkraft till kyla, 

vilket resulterar i minskade kostnader. (Arus och Burman, 2015)  

Idén om geoenergilagret kom tidigt där Swecos egna konsulter arbetade med olika lösningar 

för att reducera användningen av primärenergi och AMF anställde teknikföretaget SEEC för 

att skapa geoenergilagret. ”Som ett led i att skapa en modern, effektiv byggnad med 

hållbarhet i fokus har vi valt att byta system för uppvärmning och kylning. SEEC:s teknik var 

den lösning som mötte våra krav på bästa sätt. Jag ser med tillförsikt fram emot att se de 

positiva miljömässiga och ekonomiska effekter som geoenergilagret kommer att ge” säger 

hållbarhetschef AMF Fastigheter Mikael Eskils i en pressrelease från 2012 på SEEC:s 

hemsida. (SEEC, 2012) Det finns fler sätt att lagra energi på detta sätt där val av 

energilagringsmetod beror på en stor förutsättning; hur marken ser ut under och vid 

fastigheten. Borrhålslager och fler metoder för energilagring visas i figur 19.  
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Figur 19. Olika typer av energilagring, borrhållslager visas till höger i figuren (Arus och 

Burman, 2015) 

Nya kylmaskinerna installerades vid ombyggnationen med en total effekt på 2,4 MW vilket 

täcker byggnadens maximala behov vid största värmelast. Totalt finns nu tre kylmaskiner 

varav två betjänar Swecos lokaler. Under sommaren används borrhålen för byggnadens 

baskylbehov för kylbafflarna. Fastighetens komfortkyla använder "varm kyla", vilket innebär 

att kylvattnet som cirkulerar i takets utbredda kylbafflar endast är ett par grader under önskad 

rumstemperatur. Detta vatten är bergvatten tagit ur borrhålen. Fördelen är minskad risk för 

kallras och lägre energianvändning. Utöver detta utnyttjas frikyla då det är kallt ute men 

fortfarande finns ett kylbehov genom att starta ventilationen på natten och på så sätt använda 

kallare nattluft för kylning. Innan ombyggnationen fanns kylmaskiner, dock utan möjlighet 

för frikyla. (Arus och Burman, 2015)(Pettersson, 2015) I figur 20 visas byggnadens 

energiflöden. Andra sätt att kyla är exempelvis genom absorptionskylning, men detta 

bedömdes inte lika lönsamt som borrhål. Absorptionskylning har COP 0,7 vilket betyder att 

en del värme behövs för att generera 0,7 delar kyla. I 95 % av fallen i Sverige är denna teknik 

inte försvarbar. Denna typ av kylning är enbart effektiv där du har många timmars kylbehov 

och låga kostnader för värme, vanligt är det att ha detta i ishallar. Låga kostnader för värme 

kan fås från spillvärme från en närliggande industri. (Arus och Burman, 2015) 

 

Figur 20. Energiflöden Kv. Trängkåren 6 (egen figur) 
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Swecohuset har efter ombyggnationen en blandning av Variable Air Volume (VAV) och 

Constant Air Volume (CAV) system för ventilationen, vilket är en vanlig kombination av 

FTX-system för svenska kontorsfastigheter. Avgörande faktorn för val av system är ofta 

kostnaden för inköp och drift av ett system. VAV utgör en mer kostsam systemlösning men 

har den fördelen att den inte tillför ett konstant flöde utan varierar beroende på behov vilket är 

energibesparande. VAV-system används normalt bara i mötesrum och konferensrum. Det inte 

lika ekonomiskt försvarbart att använda detta system i kontorslandskap då förändringarna i 

personantal inte är lika stora. Nackdelen med VAV-system är att det behöver fler spjäll för 

flödesreglering vilket medför en extra kostnad för inköp och installation. Nya 

ventilationsaggregat installerades vid ombyggnationen av Swecohuset med effektiv 

värmeåtervinning ur frånluften. Den termiska verkningsgraden ligger på ungefär 93 % och har 

låg specifik fläkteffekt vilket ger låg strömningsmotstånd. Tilluften förvärms i aggregaten 

med den värme som verksamheten i Swecos lokaler skapar. (Arus och Burman, 2015) 

I Swecohuset finns efter ombyggnationen CAV-system för cellkontor och förråd kombinerat 

med VAV-system för öppna kontorslandskapen, konferensrummen och mötesrummen. VAV-

systemet har i sin tur kombinerats med kylbafflar, vilket har fördelen att då behövs inte lika 

höga luftflöden för tilluften. Kylbafflarna tillgodoser lokalerna med både kyla och fungerar 

som tilluftsdon. VAV-systemet bidrar till lokalernas luftkvalitet genom tilluften, kylbafflarna 

tillför kyla även om VAV-systemet i sig själv har en viss kylande effekt. Antalet frånluftsdon 

är än tilluftsdon i Swecohuset, en miljömässig och ekonomisk lönsam lösning. Även innan 

ombyggnationen fanns en kombination av CAV- och VAV-system, dock installerades nya 

komponenter, däribland de nya och effektiva ventilationsaggregaten. Flöden har också 

optimerats för att spara energi. (Arus och Burman, 2015)(Pettersson, 2015) 

Huset projekterades efter den bästa klimatklassen, kallad TQ1,       ”R1 - Riktlinjer för 

 p                      m      ” för luftkvalitet och temperatur. Riktlinjerna tillhandahålls av 

Swedish Standars Institute (SIS), en ideell förening specialiserad på svenska standarder. TQ1 

innebär att fastigheten är uppdelad i flera klimatzoner där varje zon är närvarostyrd och 

reglerbar. I kontorslanskapen, mötesrum och konferensrum sitter också CO2-sensorer. Vid 

detektering av närvaro styrs luftflödet baserat på temperatur och luftkvalitet (CO2-halter) 

genom att en signal skickas till spjällen som öppnas. Desto högre temperaturer och CO2-halter 

desto mer öppnar sig spjällen. Detta skapar dock tryckförändringar vilket balanseras av schakt 

på varje plan som ser till att hela våningsplanets trycknivå hålls konstant. Om ingen närvaro 

istället detekteras ger systemet endast grundventilation i den zonen. (Pettersson, 2015) 

Under vintertid är den operativa temperaturen 20-24ºC och sommartid 23-26ºC, jämfört med 

Miljöbyggnads gräns på 27ºC. Genom att tillåta någon högre grad minskar kylbehovet. 

Styrsystemet för temperaturregleringen arbetar prediktivt och i realtid genom att ha integrerats 

med en avancerad energipilot. Denna energipilot styr temperaturen i fastigheten baserat på 

väderleksprognoser och tiden kvar till då husets användare börjar lämna jobbet. Energipiloten 

styr således systemet effektivt efter dessa två faktorer. Exempelvis om väderleksrapporten en 

varm sommardag visar en prognos på en kall och blåsig kväll så behöver inte systemet kyla 
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ner huset enstaka grader. På morgonen startar inte heller systemet om väderleksrapporten 

anger strålande sol på förmiddagen. (Arus och Burman, 2015)(Eskils, 2015) 

Innan ombyggnationen var belysningen enbart tidsstyrd, och kunskap fanns inte om det 

dåvarande systemet och när den enda personen med kunskapen slutade stod belysningen på ett 

plan på med full styrka dygnet runt. En viktig punkt för belysningen i samband med 

ombyggnationen blev därmed styrning. Ett nytt ljusprogram uppdelat i zoner installerades i 

fastigheten. Systemet heter Digital Adressable Lighting Interface (DALI) där 13 696 olika 

adresser installerades vid start, vilket idag (2015-03-18) är uppe i 16 000 adresser och dessa 

kan programmeras för att få önskat ljusstyrka. Belysningen i Swecohuset låg efter 

ombyggnationen för installerad effekt på ca 8 W/m
2
. Det interna kravet Sweco hade för 

installerad belysning var under 9 W/m
2
. Dock ligger Swecohusets nyttjade effekt på 5,4 W/m

2
 

vilket enligt ansvarig ljusdesigner för Swecohuset Lars Dahlborg (2015) menar är den 

effekten som bör tas hänsyn till. Miljöcertifieringssystem, dock ej Miljöbyggnad, ställer ofta 

krav på den installerade effekten när det borde finnas krav på den nyttjade effekten istället. 

Detta gjorde att kraftfulla spotlights i Swecohusets största gemensamma utrymme kallat 

”         mm  ”      b                                     pp                                 . 

Dessa var tänkte att användas ytterst sällan, en eller ett par gånger om året vid stora 

tillställningar som exempelvis scenbelysning. Dessa måste dock räknas in i den installerade 

effekten vilket gjorde att de inte kunde installeras för att klara de interna målen.   

Det nya programmet styrs av närvaroscensorer i kombination med konstantljusreglering som 

styrs av dagsljusinfall och tid på dygnet. Varje zon kan styras enskilt för tid- och 

närvarostyrningen. Vardagar mellan klockan 06.00 – 18.00 tänds en zon upp till 100 % vid 

första närvaron. Om ingen närvaro detekteras inom 20 minuter sänks zonbelysningen till 20 

%. Efter ytterligare 20 minuter om ingen närvaro detekteras släcks belysningen eller ligger 

kvar på 20 % till klockan 18.00 då den släcks. Huset har både öppet landskap och rum för de 

anställdas arbetsplatser. Kontorsrummen har manuella knappar för tändning och släcks efter 

samma tidsspann som beskriven. Detta är också en trygghets- och säkerhetsfaktor för att 

användarna i fastigheten ska känna sig trygga när de jobbar över. Tidigare var belysningen 

enbart tidsstyrd och jobbade någon över var det kolsvart runtom och bara upplyst precis 

ovanför arbetsplatsen. Detta gjorde att anställda inte kände sig trygga med att jobba över då 

de inte kunde se något runtom. Enligt Dahlborg (2015) hade belysningen sett likadan ut idag 

även om fastigheten inte miljöcertifierades. LED-belysning har utvecklats de senaste åren så 

hade ombyggnationen istället skett idag hade ännu bättre val kunnat göras. Dahlborg (2015) 

tror vidare att miljöcertifieringar kan utgöra hinder för energibesparingen avseende belysning. 

Eftersom krav sätts på installerad effekt som nämnt tidigare så riskerar dagsljus- och 

närvarostyrning att nedprioriteras till förmån för belysning med låg installerad effekt.  

Fastighetens kulturhistoriska märkning innebär att åtgärder som påverkar husets utseende i 

princip helt otillåtna. Swecohusets betongstomme och vissa av ytterväggarna av betong har 

god lufttäthet och hög värmekapacitet, samtidigt som ytterväggarnas U-värden är relativt höga 

på 0.7 och 0.8 W/m
2 

K. De nyare delarna av fastigheten har bättre U-värden men sämre 

lufttäthet. Befintliga fönster före ombyggnationen var i dåligt skick med ofördelaktiga 
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kombinationer av glasning, solskydd och materialval. Nya fönsterglas och tätningslister sattes 

in för nästan samtliga fönster, 1 469 stycken, i syfte att reducera värmeläckage, minimera 

solvärmeinstrålning och optimera dagsljus. Även fönsterkarmar justerades och byttes. Valet 

av fönsterglas är alltid en avvägning mellan värmereflektion, värmeisolering och 

dagsljusintrålning. För Swecohuset är det fler dagar då huset behöver kylas ner då människor, 

datorer och belysning alstrar värme vilket gör att Swecos verksamhet är i stort sett 

självförsörjande avseende värme. Därför valdes fönsterglas så att de reflekterar bort mycket 

värme men samtidigt släpper in mycket dagsljus. För fönstren på husets låghusdel 

installerades också utvändig solavskärmning. Frilagda invändiga väggar och takytor byggdes 

vilket gav byggnaden hög värmekapacitet, vilket kompenserar för fasadens höga U-värden. 

Invändig tilläggsisolering bedömdes som inte lönsamt då det trots sin positiva funktion 

medför andra problem som fuktighet, köldbryggor och mindre lokalutrymme invändigt enligt 

Arus och Burman (2015). 

Vid ombyggnationen av Swecohuset plockade man bort en av hissarna för att skapa mer 

utrymme på varje plan. I och med detta behövde hissarnas kapacitet förbättras för att rymma 

ett lika stort antal personer på en mindre hiss. Ett helt nytt hissprogram installerades för de 

kvarvarande fyra hissarna. Den som vill åka hiss trycker på knappar utanför hissarna och 

meddelar vart denne vill åka, istället för inne i hissen. Hissarna räknar då ut vilken hiss som är 

den mest optimala för att ta personen till den önskade våningen, baserat på vilken våning 

hissen befinner sig på och vart den ska åka. Detta nya hissprogram gjordes inte för att spara 

energi utan för att förbättra hissarnas kapacitet då minst lika många personer skulle använda 

hissarna som nu blev en färre. Istället för att hissarna skulle behöva stanna på varje våning så 

installerades detta hissprogram.   Energin som genereras i nyare hissar när de bromsar in kan 

återanvändas, detta är dock inget som görs i Swecohuset. (Arus och Burman, 2015) 

För varje arbetsplats i Swecohuse    p           p                            ”    P w  ”. 

Dessa stänger automatiskt av onödig stand-by ström vid arbetsplatsen med hjälp av ett 

styrande uttag (kallat master/slave). Det innebär att när den styrande datorn (masteruttaget) 

går ner i standby läge ska all övrig utrustning som skärm och eventuella skrivare (de fyra 

slaveuttagen) stängas av.            1   K p                        m      ”     w M ”-

funktion vilket innebär att när en anställd ska skriva ett papper måste denna gå till skrivaren 

och logga in med sin ID-bricka. Skrivarna förinställdes också med att skriva ut på fram- och 

baksida och i svartvitt. Detta för att minimera utskrifter och därmed reducera pappers- och 

tonerförbrukningen. Dessa åtgärder hade dock genomförts även utan Miljöbyggnads-

certifieringen. I samband med ombyggnationen infördes också styrning för eluttagen i 

rumsytor som konferensrummen, om ingen rörelse detekteras stängs eluttagen av för att 

reducera elanvändningen (Dahlborg, 2015).   

Vattenbesparande armaturer infördes vid alla nya vatteninstallationer i huset. Befintliga 

installationer behölls dock. Majoriteten av toaletterna och kranar fanns innan ombyggnationen 

så dessa är således icke vattenbesparande flöden. Anledningen till varför man inte bytte ut alla 

var en kostnadsfråga. Nytillverkning innebär också en miljöbelastning varpå man beslutade 

att behålla alla befintliga armaturer. I samband med ombyggnationen diskuterades att ha ett 
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vattenfall i receptionen men denna idé ströks. En växtvägg diskuterades också men även det 

ströks. I dagsläget (2015-03-24) finns vissa strategiska platser som Sweco har växter på. Det 

är upp till varje Swecobolag att köpa in egna växter men Sweco Sverige tar kostnaden för 

serviceavtal för underhåll av dessa. Kostnaden för växter delar annars alla bolag på, så 

Swecos ledning ansåg att de inte kunde köpa in växter och tvinga alla bolag att betala för 

dessa. (Ersson, 2015) Diskussioner om sedumtak fanns till en början, men dessa utrymmen 

var så pass små att denna idé ströks. Enligt ansvarige arkitekten Espenberg Flodin (2015) är 

det inte så pass tätt bebyggt runt Swecohuset att sedumtak skulle vara nödvändiga ur 

miljösynpunkt.   

Innan ombyggnationen av Swecohuset hade Sweco en miljöstation delad med andra 

hyresgäster och ett fåtal fraktioner på varje våningsplan. Fraktionerna på våningsplanen 

saknade helt eller delvis skyltning. I samband med ombyggnationen bad Sweco om att få ett 

eget rum för att få mer kontroll över avfallet. Fler fraktioner med större kärl infördes på 

våningsplanen och skyltning sattes upp. De gamla kärlen gavs bort till Swecos anställda och 

skolor i närområdet för att uppmuntra till ökad källsortering. Hämtningen av hushållsavfall, 

pappersåtervinning och glas sköter AMF. Sekretesspapper hämtas av Hans Andersson 

Recycling. Ragn-Sells har monopol i kommunen på hämtning av hushållsavfall. Tidigare har 

avfallsmätningar inte varit en prioriterad fråga, men i samband med ombyggnationen och 

miljöcertifieringen har denna fråga lyfts. Avtal har tecknats med både Ragnsells och HA för 

att få avfallet vägt för att få mer kontroll över avfallsmängderna för att senare analysera och 

genomföra åtgärder för att minska avfallet. Avtalet med AMF om hämtning av vissa 

fraktioner utan vägning kommer fortsätta löpa då detta utgör en kostnadsfråga enligt Ersson 

(2015). Kärl för komposterbart har aldrig funnit i Swecohuset. Vid ombyggnationen av 

Swecohuset avhölls inte tillräckligt med utrymmen för källsortering, därför finns fortfarande 

inga kärl för komposterbart. Kaffesump och mat slängs i brännbart men kan i framtiden 

komma att slängas i kärl för komposterbart. Speciella vagnar för avfallshämtning med fasta 

fraktioner har beställts för att säkerställa att alla fraktioner hålls separerade genom hela ledet 

från våningsplan ner till miljöstationen, vilka kommer att börja användas under våren 2015. 

(Ersson, 2015)  

Efter ombyggnationen finns en realtidsskärm i receptionen för tidtabeller för kollektivtrafiken. 

I receptionen finns också årskort för lokaltrafiken som Swecos anställda har möjligheten att 

nyttja för tjänsteresor. Dessa resekort fanns även före ombyggnationen och certifieringen men 

i färre uppsättningar. Ett lika stort antal parkeringsplatser finns för Swecohusets anställda före 

som efter certifieringen. Laddstolpar för elbilar diskuterades vid certifieringen men 

installerades aldrig på grund av ekonomiska hinder. Under våren 2015 jobbar en grupp kallad 

”         pp  ” m          b           p   - och parkeringsmöjligheterna med bland annat 

inköp av laddstolpar och borttagande av bilparkeringsplatser i garaget till förmån för låsbara 

utrymmen för cykelparkeringar. Det finns ett bilpoolsavtal med Sunfleet där bilar står i DN-

garaget. Källargruppen ska undersöka om Sweco kan ha parkeringsplatser i det egna garaget 

under Swecohuset med endast miljöbilar från Sunfleet. Miljöbyggnad ger inga poäng 

avseende transport- och parkeringsfrågor men i och med certifieringen ville Sweco ändå 

förbättra hållbarheten på alla fronter enligt Ersson (2015).  
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Under ombyggnationen var alla material som skulle användas i Swecohuset tvungna att listas 

i Byggvarubedömningen, BVB, till följd av Miljöbyggnads-certifieringen. Om ett visst 

material eller produkt inte fanns med var Sweco tvungen att reda ut varför den inte fanns med 

och antingen få den godkänd i BVB eller leta alternativa material. Detta blev dock aldrig 

några problem, enligt ansvarige arkitekten för ombyggnationen Espenberg Flodin (2015), 

Miljöbyggnadscertifieringen och BVB utgjorde aldrig något hinder i deras arbete. Att mata in 

alla material var enligt Flodin Espenberg (2015) inte heller en kostsam eller tidskrävande 

åtgärd, en person var satt på denna uppgift. En intressant lärdom var att man kunde jobba sig 

runt om ett material inte var godkänt i BVB. Den södra fasadens fönster installerades med 

utvändiga solavskärmare för att miminera värmeinstrålningen för i sin tur klara ventilations 

och kylkraven i Miljöbyggnad. En form av markis med duk och stänger monterades därför på 

den södra fasadens fönster. När dessa solavskärmare skulle läggas in i BVB noterades att 

behandlingen på duken inte var godkänt enligt BVB. Sweco prövade att lägga in 

solavskärmaren som en hel produkt istället och då godkändes den, detta för att dukens 

behandling var procentuellt mässigt en så liten del av den hela produkten. (Espenberg Flodin, 

2015) Förutom att lista alla material i BVB fanns inga åtgärder som arkitekterna behövde göra 

som avvek från hur ett liknande projekt skulle genomföras. Enligt Espenberg Flodin (2015) 

jobbade och jobbar Sweco redan med dessa frågor och hållbart tänkande i alla sina projekt.  

Enligt Espenberg Flodin (2015) är det imponerande att Sweco och AMF lyckats med ett så 

gammalt hus med tanke på grundförutsättningarna med bland annat gamla och varierande 

tekniska installationer och dess K-märkning. Husets tekniska system är nya och i nuläget 

intrimmade på teoretiska värden. Under det första driftåret trimmades systemet in för att bli 

mer precisa och effektiva, men systemen måste "lära sig" Sweco anställdas vanor tillsammans 

med årstidernas växlingar innan de fungerar optimalt. Därför var husets och Swecos 

energiförbrukning hög år 2013 och något lägre år 2014. Michael Eskils (2015) tror att 

energiförbrukningen kommer att bli ännu lägre då systemet fortfarande kan trimmas och 

justeras för bästa anpassning.  

De åtgärder som genomförts i Swecohuset sammanfattas som “Inte ny kunskap och inte 

morgondagens teknik, men bra applicering och användning av dagens tillgängliga teknik.” på 

Swecos intranät Inside Sweco. Arbetet med kontorets hållbarhet och gröna åtgärder har inte 

stannat där. FM-koordinator Gun Ersson (2015) säger att Sweco jobbar aktivt med att 

förbättra Swecohuset hela tiden genom att tänka stort och smått.  
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7.2 Göteborg 

Swecos nya kontor i Göteborg, se figur 21, byggdes av NCC och där Vasakronan under våren 

2015 köpte fastigheten Ullevi Park 4. 845 stycken personer flyttar under sommaren 2015 in i 

nya kontoret på cirka 13 000 m
2 

 vilket är huvudsakligen fördelat över 2 av 4 huskroppar för 

att samlokalisera anställda från gamla Vectura och Sweco. Ullevi Park 4 består av totalt 4 

sammanlänkade huskroppar där Sweco utgör en av två kontorshyresgäster. Huskropparna 

består av 7, 8, 9 och 10 våningar ovan mark vardera och är centralt belägna med mindre än 

200 meter till två olika busshållplatser.  

Fastigheten certifieras enligt ett centralt strategiskt beslut från NCC att BREEAM-certifiera 

Ullevi Park 4. Val av certifieringssystem beror på byggnadens användningsområde enligt 

biträdande projektledare Filip Bååw (2015). Ofta väljer NCC att certifiera bostäder med 

Miljöbyggnad och kommersiella fastigheter med BREEAM.  Ansökan certifieras i två steg – 

Design Stage och Post Construction. Efter studiens genomförande i slutet av juni 2015 ska 

den andra delen i ansökan (Post Construction) skickas in.  

Betyget som eftersträvas är minst Very Good vilket enligt avtal med Sweco och Vasakronan 

ska försöka nås. Detta menar Bååw (2015) kommer utifrån prognosen våren 2015 att nås med 

marginal. För Swecos lokaler hoppas Sweco, Vasakronan och NCC kunna nå det näst högsta 

betyget Excellent. För Excellent krävs fler åtgärder vilket Bååw (2015) menar att inblandade 

aktörer vidtar i erforderlig utsträckning. Hela fastigheten ska certifieras med två olika 

certifieringar, en för kontorsdelarna och en för caféet där ambitionen dock inte är att nå 

betyget Excellent. Energiflöden för Ullevi Park visas i figur 22 där fjärrvärme och fjärrkyla 

levererar värme och kyla till fastigheten med hjälp av kylbafflar och radiatorer. 

Fastighetselens energikällor är 75 % vattenkraft och 25 % vindkraft (Jäwert, 2015). 

Verksamhetselens energikälla är 100 % vattenkraft.   

 

Figur 21. Ullevi Park 4 i Göteborg  
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Figur 22. Energiflöden Ullevi Park 4 (egen figur) 

Då Ullevi Park 4 är en nybyggnation och byggnader byggs energieffektivare idag än för ett 

par årtionden sen hade många av BREEAMs krav genomförts även utan certifieringen. En 

lista med alla poäng och krav i BREEAM-SE finns i Appendix C. Däremot har vissa 

indikatorer valts bort för att de inte är genomförbara på grund av fastighetens förutsättningar, 

de gör inte någon miljönytta eller ger inte något mervärde. Poäng som utgår i ansökan för 

BREEAM-certifieringen av Ullevi Park 4 är följande;  

 Hea1 Dagsljus 

 Hea6 Belysningszoner och brukarkontroll 

 Hea7 Möjlighet till naturlig ventilation 

 Ene3 Separat energimätning av hyresgäster 

 Tra4 Trafiksäkerhet för gående och cyklister 

 Wat4 Avstängning av sanitär vattentillförsel  

 Wat8 Bärkraftig lokalhantering av spillvatten 

 Mat3 Återanvändning av fasader 

 Mat4 Återanvändning av byggstomme 

 Mat5 Materialval utifrån ansvarsfull tillverkning och utvinning 

 LE3 Platsens ekologiska värde 

 Pol1 Köldmediers påverkan, installationssystem 

 Pol2 Förebyggande av köldmedieläckage 

När certifieringsarbetet påbörjades hade redan fastighetens utformning bestäms och bygglov 

skickats in och fått godkänt. Då byggnaden enligt de simuleringar och beräkningar som NCC 

genomförde inte fick in tillräckligt med dagsljus enligt BREEAMs krav så utgick poäng för 

”H  1 D    j  ”.            p           x mp                   pp b                     

tillräckligt med dagsljus för att klara BREEAM krav enligt BREEAM samordnare Linnéa 

Westerlund (2015). 
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Intentionen med fastigheten är inte att majoriteten av brukarna ska kunna ha individuell 

styrning av varken belysning eller ventilation. Kontorsfastigheten består av öppna landskap 

där den mest energieffektiva lösningen är att inte ha individuell styrning. Därför ämnar NCC 

          p         ”H  6 Bely      z         b             ”.   CC by            

kommersiella fastigheter som kontorsbyggnader med möjlighet till naturlig ventilation. Med 

naturlig ventilation avses att uteluft släpps in exempelvis genom ett öppet fönster. 

Ventilationssystemet är utformat så att det inte ska behövas. Skulle naturlig ventilation vara 

möjligt så verkar det som läckage vilket då ökar energianvändningen. NCC ska dock försöka 

   p         ” Hea7 Möjlighet till naturlig vent       ”          m                  BR      

ventilationssystemet fungerar och varför det ger större miljönytta utan möjlighet till naturlig 

ventilation. (Westerlund, 2015) 

Inga av kontorshyresgästerna kommer att hyra hela huskroppar och därför blir det 

problematiskt med separat energimätning av hyresgäster. Uppdelningen på olika kroppar och 

våningsplan gör att energimätningen av hyresgäster blir väldigt kostsam och krånglig vilket 

inte ger något mervärde varken ekonomiskt eller miljömässigt enligt Westerlund (2015).  

D                  CC p         ” Ene3 Separ         m           y         ”. 

Huvudmätare kommer dock finnas vilket ger andra poäng inom bedömningsområdet energi. 

Ullevi Park 4 kommer ha cykelparkeringar både inomhus och utomhus. Cykelparkeringarna 

   m              y                                  p       BR  AM     ”T  4 

Trafiksäkerhet för gående och cyklister”. Cy                  m                          

källare och uppfyller alla kraven för att få poäng med ett undantag. För att komma ner till 

källaren krävs det att brukarna korsar en väldigt liten väg vilket inte är tillåtet enligt 

BREEAM. (Westerlund, 2015) 

I        p       ”W  4 Avstängning av sanitär vattentillförsel”     ”Wat8 Bärkraftig 

lokalhantering av spill      ”                 CC                      m      . A  

hygieniska skäl valdes dock dessa poäng bort. NCC ansåg också att dessa poäng inte skulle 

                    m           m  j m       m               W             1  . ”W  4” 

innebär att närvarosensorer ska finnas i alla toalettfaciliteter och stänga av vattnet när de inte 

       . ”W  8”     b        p                                       p  p                     

finns plats för. Vattenmätare kommer dock att finnas på plats och mäta den faktiskta 

förbrukningen av vatten när byggnaden är i drift och enligt avtal ska Sweco inte förbruka mer 

än normal kontorsverksamhet enligt Bååw (2015). 

Det fanns ingen möjlighet för NCC att kunna ta poäng för återanvändning av fasader eller 

byggstomme. Innan Ullevi Park började byggas så bestod tomten bara av en stor 

parkeringsplats. Hade det funnits en byggnad här tidigare som revs hade alternativet varit att 

återanvända riven fasad och byggstomme. D                      p           ”M  3 

Återanvändning av fasade ”     ”M  4 Å                 by     mm ”. I          p       

nyproducerat material in för fasad och byggstomme.  

Stomleverantören för byggnationen av Ullevi Park 4 uppfyllde inte BREEAMs krav på 

miljöcertifierade entreprenörer och därför kunde inte poäng         ”Mat5 Materialval utifrån 
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ansvarsfull tillverkning och utvinning”. D                          p              

certifieringar enligt ett miljö- och kvalitetsledningssystem som NCC godtog och kände sig 

trygga med. Att byta entreprenör bara för en viss certifiering enligt BREEAMs godkännande 

som kanske inte är lika bra som en redan befintlig ger ingen miljönytta. BREEAM 

samordnare Linnéa Westerlund (2015) menar att meningen med en miljöcertifiering är att 

göra största möjliga miljönytta. Därför byttes inte stomleverantör och berörd indikator utgick. 

Detta är ett exempel på ett poäng som Ullevi Park 4 hade kunnat ta men som gjort mindre 

m  j  y        m            b   .                 p        ”W    Å           y      m       ” 

vilket hade krävt långa körsträckor för provtagningar av fyllnadsmaterial eller miljöskadliga 

processer för att skapa återvunnet fyllnadsmaterial. Dessa poäng valdes medvetet bort för att 

lägga fokus på att göra största möjliga miljönytta framför att jaga poäng bara för poängens 

skull. (Westerlund, 2015) 

”LE3 Platsens ekologiska värde”                               j                        . D  

platsen innan Ullevi Park 4 började byggas bestod av en parkeringsplats med ett fåtal buskar 

så fanns inget ekologiskt värde. Ett par träd kommer att planteras på tomten vilket Westerlund 

   14  m       mm                                         m          p        . ”Pol1 

Köldmediers p       ”     ”Pol2 Förebyggande av köldmedieläckage”                

diskussion på grund av BREEAMs syns på fjärrvärme och fjärrkyla. I Storbritannien finns 

inte dessa system och därför förstår inte BRE miljönyttan med fjärrvärme och fjärrkyla. NCC 

menar att användningen av fjärrkyla borde kunna ge poäng för dessa två indikatorer. 

(Westerlund, 2015) 

Åtgärder genomförda som direkt följd av BREEAM-certifieringen för att nå betyget Excellent 

vilka inte hade genomförts i ett liknande projekt utan certifiering är installation av begränsad 

mängd sedumtak i ränndalarna på taket, förberedelse för laddstolpar till elbilar och installation 

av system för vattenläckagedetektering. Även miljömärkt virke har köpts in vilket 

nödvändigtvis inte hade krävts i lika stor utsträckning utan BREEAM-certifieringen. Större 

delen av belysningen kommer också vara LED-belysning och installerade enheter för 

vattenflöden vara snålspolande för att få poäng i BREEAM. Fler mätare har också behövts för 

att säkerställa poäng för indikatorer inom energi och vatten. Mycket arbete har också initialt 

lagts i projekteringsstadiet och vissa poäng har inneburit speciella tillvägagångssätt. 

Exempelvis finns poäng för avfallshantering på byggarbetsplatsen vilken kräver en utvecklad 

avfallshanteringsplan och checklista som måste följas. Hade fastigheten inte BREEAM-

certifierats hade således inte en sådan avfallshanteringsplan utvecklats. En 

livscykelkostnadsanalys genomfördes också för att plocka poäng i BREEAM vilket inte hade 

genomförts annars. (Westerlund, 2015) 

Då Ullevi Park 4 är en nybyggnation så finns det stora möjligheter att redan från start bygga 

smart och miljövänligt enligt Westerlund (2015). Det behövs därför inte väldigt mycket 

ansträngning för att nå betyget Very Good. Självklart krävs det dock mer arbete än om det 

inte hade certifierats alls. Däremot krävs betydligt mer arbete med nödvändiga åtgärder för att 

nå det näst högsta betyget Excellent, som Ullevi Park 4 ämnar nå, som annars inte hade tagits 

hänsyn till i ett liknande projekt utan en BREEAM-certifiering.  
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7.3 Malmö  

Fastigheten för Swecos kontor i Malmö på Drottningtorget, se figur 23, heter Österport 7 med 

en bruttoarea på 11 000 m
2
.  Fastighetsägare är Skanska Fastigheter Öresund. Fastigheten 

färdigställdes år 1969 och består av åtta våningsplan för kontor med parkering i källaren. En 

mindre ombyggnation av fastigheten utfördes i egen regi av Skanska vilken startade i mars 

2014 och färdigställdes i december samma år. Sweco flyttade in januari 2015 för att 

samlokalisera med gamla Vectura.  

Innan Sweco flyttade in använde Skanska fastigheten Österport för eget kontorsbruk. År 2010 

certifierades fastigheten enligt LEED:EB&OM och fick som första EB&OM projekt i Europa 

det högsta betyget Platinum. Var femte år måste en omcertifiering göras, vilket sker under 

2015. Fastigheten är sedan tidigare också certifierad enligt GreenBuilding. Byggnaden LEED-

certifierades år 2010 efter beslut av Skanskas ledning då man ville vara först i Europa med 

Platinum för befintliga byggnader. Skanska certifierar i övrigt alla nybyggnationer enligt 

LEED. År 2011 vann fastigheten Scandinavium Green Roof Associations första pris för sina 

takträdgårder. Ett år senare vann Österport 7 också priset Sweden Green Building Council 

Award i kategorin LEED befintlig byggnad. (Jonsson, 2015)(Liljekvist, 2015) 

 

Figur 23. Österport 7 i Malmö 

De flesta av åtgärderna för Österport 7 genomfördes i samband med att Skanska beslutade att 

certifiera byggnaden med energicertifieringssystemet EU GreenBuilding. Denna genomfördes 

2008, två år innan LEED-certifieringen år 2010. Då genomförde Skanska en energi- och 

ventilationsanalys och gick igenom alla värme-, ventilations och kylsystem (förkortat HVAC-

system) - rengjorde alla trummor och schakt samt optimerade systemen genom att trimma in 

tider och flöden. För att minska på energiförbrukningen i samband med EU GreenBuilding 

certifieringen installerades ett nytt luftbehandlingsaggregat, nytt styr- och reglersystem, 

injustering av luftflödet, tryck- och flödesreglerande cirkulationspumpar och energieffektiva 

pumpar till kylanläggningen installerades. Ventilationssystemet i Österport 7 är ett FTX-

system av typ CAV i kombination med VAV. (Liljekvist, 2015) 
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Utöver att se över alla energi- och ventilationssystem i fastigheten installerades även 

energieffektiva hissar, närvarostyrning av befintliga lysrörsarmaturer genom 

närvarodetektorer i flera utrymmen, tidsstyrning av lampor i korridorer och alla glödljus 

byttes till lågenergilampor. Alla anställdas postfack på våningsplanen plockades också bort 

för att istället montera postfack på ett gemensamt ställe vid entrén för att minska på 

användningen av hissen för postutdelning. För att reducera vattenanvändningen installerades 

lågflödesarmturer i kök och badrum samt snålspolande toaletter installerades överallt. En 

enkätundersökning avseende inomhusklimatet genomfördes också för att få en uppfattning om 

den termiska komforten. Resultatet visade att byggnadens användare inte var särskilt nöjda 

med den termiska komforten, vilket också ledde till LEED-certifieringen. (Liljekvist, 2015) 

Övriga åtgärder som genomfördes mellan år 2006-2008 innan EU Green Building 

certifieringen var att införa en ny miljöpolicy. Skanska beslutade att enbart köpa in 

rengöringsprodukter märkta med Bra Miljöval, miljömärkta och miljödeklarerade 

kontorsmaterial, införa utrymmen för källsortering på varje plan, enbart erbjuda lokalt 

producerad och ekologisk livsmedel och teckna ett nytt kontrakt för el märkt med Bra 

Miljöval. Gamla möbler ersattes också med miljövänliga möbler och nya mattor lades från 

tillverkare med flera eko-certifieringar. All vatten i plastflaskor byttes också ut till 

dricksvattenmaskiner anslutna till kranvattensystemet. Avseende transporter införde Skanska 

nya möjligheter för tjänsteresor genom att erbjuda transporter med miljöklassade fordon. 

Digitala informationsskyltar installerades också på entréplan för att visa tider för 

kollektivtrafiken. Två nya videokonferensrum installerades också för att minska på antalet 

tjänsteresor. (Liljekvist, 2015) 

I juni 2009 registrerades Österport 7 för LEED:EB&OM certifiering och erhöll den slutliga 

certifieringen med betyg Platinum i september 2010. I Appendix D återfinns en tabell med 

samtliga skallkrav och poäng i LEED:EB&OM. Många åtgärder hade redan genomförts för 

att förbättra byggnadens energi- och miljöprestanda vilket gynnade LEED-certifieringen. 

Under implementeringstiden mellan registreringen och slutliga ansökan skickades in 

analyserades energi- och ventilationssystemen igen. En stor åtgärd som genomfördes var att 

300 m
2
 sedumtak anlades, se figur 24, för att erhålla poäng för gröna ytor i LEED. Inget fast 

bevattningssystem installerades för att erhålla poäng, vilket inte heller bedömdes som en 

nödvändig åtgärd. Den genomsnittliga årliga nederbörden beräknades kunna försörja 

sedumtaken. Rökning förbjöds inom 8 meter från byggnadens entré, ett skallkrav i LEED. 

Mattor placerades också innanför entrédörren för att reducera mängden smuts in till 

fastigheten utifrån för att plocka poäng. Vattensnåla blandare och toaletter installerades redan 

inför GreenBuilding-certifieringen men nu installerades även vattenmätare för att mäta 

varmvattenförbrukningen, en åtgärd till direkt följd av LEED-certifieringen. (Jonsson, 

2015)(Liljekvist, 2015) 
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Figur 24. Sedumtak på Österport 7, våning 2 och 8 (Liljekvist, 2015) 

Ett nytt utskriftssystem med kortläsare installerades på skrivarna för att minimera 

pappersförbrukningen och på så sätt också minimera pappersavfallet. Detta är dock inget som 

LEED ger poäng för. All IT-utrustning byttes ut också ut till energibesparande och TCO-

certifierad, en internationell hållbarhetscertifiering för IT-utrustning, med automatiska 

avstängningsfunktioner. (Jonsson, 2015) 

Ytterligare ett videokonferensrum installerades i fastigheten för att minska på tjänsteresor. 3 

elmopeder och tillhörande laddstolpar köptes in också in för tjänsteresor och all utgående post 

ändrades från Varubrev 1:a klass till Varubrev ekonomisk för att reducera både transporter 

och kostnader. Avtal tecknades med lokala leverantörer för att få cykelleveranser i största 

möjliga mån och Skanska beslutade också om att ha digital bevakning av fastigheten istället 

för ronderingar för att ytterligare reducera transporter och kostnader. Skanska beräknade att 

alla dessa åtgärder inför LEED-certifieringen skulle spara 300 000 – 500 000 kWh och 75-85 

ton CO2-ustläpp per år. (Liljekvist, 2015) 

Österport 7 får sin värme från fjärrvärme och kyla från en egen eldriven kylmaskin samt 

frikyla, precis som innan GreenBuilding- och LEED-certifieringen. Fjärrvärmen går till 

varmvatten, fasadapparater och radiatorer. Fasadapparater sitter under fönster på fasadens 

utsida och tillför behovsanpassad värme till fastigheten. Kylan fås från en egen kylmaskin 

samt frikyla. Det finns inga kylbafflar i fastigheten, kylan tillhandahålls via luftflöden från 

tilluftsdon. Denna lösning kräver högre luftflöden och lägre temperaturer på tilluften jämfört 

med lösningen i Stockholm med kylbafflar. Österport 7 har således ett luftburet kylsystem. 

Avseende den köpta Bra Miljömärkta elen fick ett nytt elavtal skrivas för att få el från 100% 

vindkraft för att erhålla LEED poäng. Det befintliga 2-åriga avtalet för 2009-2010 som fanns 

när ansökan för certifieringen skrevs bestod inte av 100% vindkraft och för att få LEED 

poäng krävs ett 2-årigt avtal från 100% förnybara energikällor. Därför tecknade Skanska ett 

nytt avtal i slutet på 2009 med leverantören om ett fixt antal GWh för Österport 7 att använda 

2010-2011. Därefter skulle Skanska leta efter en ny elleverantör då den aktuella leverantören 

inte öppet erbjöd elavtal med 100% vindkraft. Med denna åtgärd fick fastigheten 6 poäng plus 

1            p         ” x mp   y p     m    ”.                  Ö    p    7 visas i figur 

25. (Jonsson, 2015) 
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Figur 25. Energiflöden Österport 7 (egen figur) 

För att få LEED-poäng för avfallshantering så krävs det att minst 50 % av det totala avfallet 

under en mätperiod avleds från deponi och förbränning. Det vill säga minst 50 % av avfallet 

ska återvinnas, återanvändas eller komposteras. I Sverige är förbränning vanligt då det 

används för energiutvinning till fjärrvärme. Därmed kommer energi från avfallet tillbaka till 

byggnaden i form av varmvatten i fjärrvärmesystemet för att värma byggnaden. Vanliga 

förbränningsmetoder utanför Sverige används inte på samma sätt, i Sveriges anses detta vara 

en relativt hållbar metod genom att ha optimerats för ett minimera miljöpåverkan och 

maximera energiutvinningen från förbränningsprocessen. Tyvärr godkände inte USGBC detta 

  m    ”         ” m                              Ö    p    7         m   m      m 1 

poäng. De avfallsfraktioner som Österport 7 hade vid certifieringen var glas, metall, batterier, 

elektronik, papper, mjukplast, hårdplast, wellpapp, lysrör och glödlampor och brännbart. Alla 

engångskoppar, -flaskor och bestick plockades bort i samband med LEED certifieringen för 

att minimera plastavfallet. (Jonsson, 2015) 

Inför omcertifieringen år 2015 av Österport 7 har fönster renoverats år 2012-2013. Eventuellt 

kommer enbart miljömärkt livsmedel köpas in till cafeterian och vid catering. Slutligen har 

ytterligare några kvadratmeter sedumtak installerats som ett resultat av ökad ambitionsnivå. 

(Jonsson, 2015) 
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 Resultat 8.

I detta kapitel presenteras resultatet av miljönytta med miljöcertifieringarna Miljöbyggnad 

för befintliga byggnader i Stockholm, BREEAM-SE för kontorsnybyggnationer i Göteborg och 

LEED för befintliga byggnader i Malmö.  

8.1 Miljöbyggnadscertifieringen i Stockholm 

Kontorsfastigheten Kv. Trängkåren 6 i Stockholm byggdes på 1960-talet och byggdes om 

under år 2010-2012 för att Sweco behövde mer lokalyta med höga mål avseende byggnadens 

energiprestanda och hållbarhet. AMF beslutade att certifiera fastigheten enligt det svenska 

systemet Miljöbyggnad och en rad åtgärder genomfördes för att förbättra byggnaden ur 

hållbarhetssynpunkt. En åtgärd till direkt följd av Miljöbyggnads-certifieringen var utvändiga 

solavskärmare för att klara indikatorn Energibehov sommar där solvärmelasten inte klarade 

kraven för Guld.  

8.1.1 Energianvändning 

I detta kapitel presenteras energijämförelser för åren före (2008, 2009) och åren efter (2013, 

2014) certifieringen. Önskvärt är att ha el till kylmaskiner separerat från fastighetselen, dock 

finns inga separata mätare för detta utan det ligger inbakat i fastighetsenergin. Hyresgäst- och 

fastighetselen är enbart för Swecos lokaler och den som omfattas av certifieringen. För åren 

innan certifieringen fanns inga undermätare till Swecos lokaler. Därför har antaganden gjorts 

att Sweco står för 65 % av den totala hyresgäst- respektive fastighetselen, baserat på att 

Swecos lokaler står för 50 % av fastighetens brottoarea. Alla siffror är beräknade på 1 450 

anställda verksamma i kontorsfastigheten och en yta på 25 068 m
2
 Atemp. Dessa siffror 

användes i IDA ICE simuleringarna för Miljöbyggnadsansökan. Viss osäkerhet finns i både 

energistatistiken och arean. Efter Miljöbyggnadsansökan tillkom ungefär 6 000 m
2
 yta för 

Swecos lokaler. När detta tillkom och om energianvändning för denna yta ligger med i 2014 

års data för energiavändning är inte fastställt. I beräkningarna har det antagits att dessa 6000 

m
2
 och använd energi inte är inkluderat.   

Alla teoretiska värden i detta kapitel är beräknade i simuleringsprogrammet IDA ICE av 

Swecos ingenjörer år 2011 inför certifieringsansökan.. Teoretiska värdena innefattar inte 

effekten av borrhålslager med värmepump, frikyla från nattluft och inte solcellsinstallationen. 

Solcellernas bidrag till fastighetselen är dock försumbart liten (ca 1 kWh/m
2
 Atemp, år). 

Pumparnas elbehov har inte heller matats in korrekt som indata i IDA-simuleringarna för de 

teoretiska värdena. Samtidigt finns annan indata i IDA-simuleringen som kan innebära att 

verklig energianvändning blir högre enligt Swecos energikonsulter. 

Som tabell 23 visar har energianvändningen för fastighetsel (inklusive kyla), hyresgästel och 

energi till värme kraftigt sänkts efter ombyggnationen och miljöcertifieringen. Fastighetelen 

inklusive kyla har minskat med 1 284 MWh motsvarande 50 %. Hyresgästelen har minskat 

med 777 MWh motsvarande 33 %. Energin till värme har minskat med 1 724 MWh 
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motsvarande 74,5 %. Den totala energibesparingen år 2008-2014 är 4 226 MWh motsvarande 

59 %.  

Geoenergilagret, omfattande renovering av fastighetens fönster, nya ventilationsaggregat med 

effektiv värmeåtervinning och ett nytt kylsystem med nya kylmaskiner, energipiloten för 

klimatstyrning och användning av frikyla är åtgärder som har kraftigt reducerat fastighetselen 

inklusive kyla och energin till värme. Ett nytt ljusprogram och EcoPower grendosorna är de 

främsta åtgärderna som reducerat verksamhetselen. Om 20%, 30% eller 50% av alla anställda, 

räknat på totalt 1450 anställda, har som vana att aldrig stänga av sina datorer så minskar 

verksamhetselen nu med 0,27 MWh, 0,4 MWh respektive 0,68 MWh per år tack vare 

EcoPower grendosorna. Detta räknat på 250 arbetsdagar med 15h tid utan aktivitet per dag 

plus 115 heldagar med 0h aktivitet och 2 plattskärmar per anställd med en effekt på 72,5W 

per styck. 

Tabell 23. Energianvändning Kv.Trängkåren 6 Swecos lokaler 

Energianvändning 2008 2009 2013 2014 Teoretiska 

Fastighetsel för Swecos 

lokaler inkl el till 

kylmaskiner, MWh 

 

Varav el till                                        

kylmaskiner, MWh 

2 545 

 

 

756 

2 375 

 

 

705 

1 455 

 

 

281 

1 261 

 

 

243 

730 

 

 

186 

Hyresgästel, MWh 2 347 2 190 1 810 1 570 920 

Värme, MWh 2 315 2 479 1 237 591 706 

Total köpt energi, Swecos 

lokaler, kWh/m
2
(Atemp) 

193,9 193,7 107,4 73,9 57,3 

Total hyresgästel, Swecos 

lokaler, kWh/m
2
(Atemp) 

93,6 87,4 72,2 62,6 36,7 

Total  

energi-

användning 

Total, 

MWh 
7 207 7 045 4 502 2 981 1 650  

per 

m
2
(Atemp), 

kWh 

287,5 281 159 136,5 - 

per anställd, 

kWh 
4 970 4 859 3 105 2 056 - 

Energibesparing jämfört 

med år 2008, % 
- 2,3% 44,7% 59% - 

 

Som tabell 23 visar skiljer sig det teoretiska värdet för fastighetsel inklusive el till 

kylmaskiner samt hyresgästel från utfallet. Både fastighetsel (inklusive kyla) och 

hyresgästelens utfall ligger högre än de teoretiska värdena simulerade av Swecos konsulter i 

IDA ICE. Värmen var däremot lägre. Vid granskning av indata för simuleringarna upptäcktes 

att för kyla hade siffror för kylbehov använts, inte el till kylmaskiner. Hänsyn hade inte tagits 

till COP 2,5 vilket säger att 1 kWhel in ger 2,5 kWhkyla. Indata för cirkulationspumparna för 

värme, varmvattencirkulation och kyla var inte heller korrekta. I den teoretiska beräkningen 
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angavs 300 kWh för pumparna, dessa ligger dock på 3-5 kWh/m
2
. I simuleringarna hade dock 

CAV-system används för hela byggnaden, vilket drar mer energi än kombinationen av CAV- 

och VAV-system vilket Swecohuset har. Hade en kombination av CAV- och VAV-system 

används i simuleringarna hade fastighetselen varit ännu lägre. Hyresgästelen hade också 

underskattats, vilket visas i skillnaden mellan teoretiska värdet och utfall för 2014 i tabell 23. 

I IDA-simuleringarna räknade man på interna laster 100 W/person vilket är för lågt. Denna 

siffra är baserad på en dator och en skärm per person. De flesta anställda i Swecohuset har 

dock dubbla skärmar så 200 W/person vore en mer rimlig siffra. Ökad hyresgästel ger ett ökat 

kylbehov med lika mycket då el alstrar värme.  

Med anledning av de underskattade siffrorna för fastighetselen i IDA-simuleringarna 

genomfördes en egen beräkning för det teoretiska värdet av fastighetselen (inklusive kyla) där 

detta korrigerades. I de egna beräkningarna togs hänsyn till COP 2,5 för el till kylmaskinerna, 

ökad hyresgästel samt pumparnas korrekta elanvändning. Resultatet blev ett teoretiskt värde 

närmre utfallet vilket visas i figur 26. Den egna beräkningen finns i Appendix E.  

 

Figur 26. Fastighetsel, inklusive kyla, för Kv. Trängkåren 6 i Stockholm.  

En jämförelse av värdet för energiprestanda före och efter ombyggnationen samt olika 

kravnivåer visas i figur 27. Intressant är att resultaten av energianvändningen visar att Sweco 

år 2014 inte nått upp till det interna målet att klara Miljöbyggnads krav på köpt energi för 

nybyggda fastigheter. Miljöbyggnadsansökan skickades dock in enligt Miljöbyggnad befintlig 

byggnad med en gräns varvid det finns en god marginal från utfallet. I ansökan angavs 

dessutom lägre energiprestanda jämfört med det beräknade från simuleringar i IDA ICE för 

att ha lite säkerhetsmarginal. Vid denna ombyggnation och certifiering gällde Boverkets 

byggregelsamling BBR18 med en gräns för byggnadens specifika energianvändning på 100 

kWh/m
2
 Atemp, år.  

730 

1261 
1090 

0

500

1000

1500

2014

M
W

h
 

Fastighetsel (inklusive kyla) 

Teoretiskt

Utfall

Egen beräkning



 

78 
  

 

Figur 27. Energianvändning Kv. Trängkåren 6 i Stockholm.  

8.1.2 Vattenanvändning 

Inga fullständiga mätningar av vattenanvändningen gjordes innan ombyggnationen och inga 

undermätare för vattenanvändningen i Swecos lokaler fanns vid studiens genomförande. Detta 

till följd av att Miljöbyggnad inte berör vattenanvändning. För att kunna göra egna 

beräkningar på vattenanvändningen har ett antagande gjorts att Sweco står för 50 % av 

fastighetens totala vattenanvändning. Fastighetens totala vattenanvändning var 24 406 m
3
 år 

2013 och 21 101 m
3
 år 2014. Trots att Sweco till ytan är den största hyresgästen (25 068 m

2
 

Atemp av totalt 49 049 m
2
 Atemp) i fastigheten så står Sweco endast för 50 % av den totala 

fastighetsytan. Den procentuella förändringen i tabell 24 blir ändå densamma oavsett 

antagande om den procentuella andelen som Swecos lokaler står av fastighetens totala 

vattenanvändning.  

Vid ombyggnationen byttes inga vattenarmaturer ut, enbart för de fåtal nybyggda toaletterna 

installerades snålspolande armaturer. Hade Sweco däremot bytt ut alla fixturer till 

snålspolande och närvarostyrda kranar hade vattenanvändningen kunnat minska med 20 - 66 

%, se tabell 25. Antaganden har gjorts att tvättställsblandarna respektive kökskranarna 

används 0,5 min per anställd och dag samt toaletten 3 gånger per anställd och dag. Ungefär 60 

% av de anställda har antagits vara på kontoret 250 dagar om året.  Resulterande totala 

användning av vatten stämmer väl överens med antaganden att Sweco står för 50 % av 

fastighetens totala vattenanvändning. 
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Tabell 24. Flöden för beräkning av vattenanvändning 

Installerad enhet 
Befintliga flöden 

(A) 

Lägre flöden 

(B) 

Snålspolande 

(C)  

Tvättställ 10 liter/min 8 liter/min 4 liter/min 

Kökskran 15 liter/min 10 liter/min 5 liter/min 

Toalett 12 liter/spolning 10 liter/spolning 4 liter/spolning 

 

Tabell 25. Beräknad vattenanvändning och besparingspotential för Kv. Trängkåren 6 

Vatten-

användning 

[m
3
,år] 

Befintliga 

flöden 

(A) 

Lägre 

flöden 

(B) 

Snål-

spolande 

(C) 

Förbättrings-

potential  

(A-B) 

Förbättrings-

potential  

(A-C) 

Total  10 338 8 313 3 517 
2 025 m

3 

(20%) 

6 821 m
3 

(66%) 
per anställd 7,1 5,7 2,4 

per m
2
Atemp 0,41 0,33 0,14 

 

8.1.3 Övrigt 

Inga mätningar av avfallet genererat i Swecohuset har gjorts varken före eller efter 

certifieringen men under år 2015 börjar avfallsmätningar. Sweco har inte alltid haft en egen 

miljöstation och därmed inte kunnat ha full kontroll över avfallet. Fler fraktioner med större 

kärl har dock införts efter certifieringen, likaså ledde certifieringen till bättre skyltning för att 

säkerställa korrekt källsortering. Fler fraktioner kommer att införas, likaså bättre vagnar för 

att avfallshämtning så att det hålls sorterat i hela ledet. Komposterbart kommer även att 

införas som en fraktion. Miljönyttan med ökad källsortering är ökad återvinning av material 

vilket leder till mindre nyproduktion och utsläpp vilket i sin tur leder till resursbesparing och 

mindre klimatpåverkan. Avfallssortering är således ett steg till ökad ekologisk och ekonomisk 

hållbart. 

Det finns inga poäng i Miljöbyggnad rörande transporter, därmed gör detta 

miljöcertifieringssystem ingen miljönytta inom transport. Dock planerar Sweco att genomföra 

åtgärder utanför ramen för Miljöbyggnad. Detta i linje med Swecos hållbarhetsarbete där 

transporter är en identifierad faktor för miljöpåverkan. I samband med certifieringen 

diskuterades laddstolpar, men då detta varken är krav eller ger poäng så installerades inga. 

Certifieringen har dock ökat Swecos ambitionsnivån och inköp av laddstolpar är planerat. 

Möjligheterna att ställa bilpoolen Sunfleets miljöbilar i Swecos garage ska också diskuterats. 

Ett antal bilparkeringsplatser är planerade att plockas bort till förmån för en utökad 

cykelparkering. Miljönyttan med dessa planerade åtgärder inom transportområdet blir 

förhoppningsvis minskad användning av fossila bränslen och således minskade CO2-utsläpp 

genom att erbjuda bättre möjligheter till att utnyttja alternativa transportmedel. I längden leder 

detta till minskad resursanvändning, minskad ozonutarmning och minskad klimatpåverkan. 

Detta leder även till mindre slitage på vägarna och positiva hälsoeffekter hos Swecos 

anställda.  
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8.2 BREEAM-certifieringen i Göteborg 

Då kontorsfastigheten Ullevi Park 4 i Göteborg inte var tagen i drift vid studiens 

genomförande fanns inga data från tidigare år att kunna jämföra med. Simulerad data per m
2
 

och år för hela fastigheten utgör således grunden för följande resultat. NCC bygger alltid nya 

kommersiella fastigheter så energieffektiva som möjligt och med BREEAM-ccertiering. 

Därför var det svårt att urskilja konkreta åtgärder till följd av certifieringen som kan påverka 

byggnaden ur ett energiperspektiv.  

8.2.1 Energianvändning 

De teoretiska värdena för energianvändningen i Swecos lokaler i Ullevi Park 4 visas i tabell 

26. I kapitel 8.4.1 jämförs dessa mot energianvändningen i de övriga två kontorsfastigheterna. 

Energianvändningen beräknas vara tillräckligt liten för att klara BREEAMs krav för det näst 

högsta betyget Excellent. Detta tack vare nya energieffektiva system och en tät klimatskärm. 

Alla simulerade energianvändningssiffror är i de egna beräkningarna är baserade på 13 000 

m
2
 LOA och 845 anställda för Swecos lokaler.  

Tabell 26. Energianvändning i Ullevi Park 4  

Energianvändning Teoretiska värdet 

Fastighetsel inkl el till kylmaskiner MWh, år 197,6 

Hyresgästel MWh, år 637 

Fjärrvärme MWh, år 

         Varav tappvarmvatten MWh, år 

275,6 

26 

Fjärrkyla MWh, år 240,5 

Total 

energianvändning 

Total MWh, år 1 351 

per m
2
(Atemp) kWh,  år 103,9 

per anställd kWh, år 1 599 

 

8.2.2 Vattenanvändning 

Förväntad vattenanvändning finns ingen uppskattning på enligt NCC och Projektlotsarna i 

Väst, dock beräknas energiåtgången till tappvarmvattnet ligga på 2 kWh/m
2 

och år. I tabell 28 

har egna beräkningar gjorts på förväntad vattenanvändning med tre olika fall – höga flöden, 

lägre flöden och snålspolande kranar. Tabellen visar också besparingspotentialen för de olika 

flödena. En åtgärd i Ullevi Park 4 till följd av BREEAM-certifieringen är snålspolande 

armaturer. Resultatet i tabell 28 visar att besparingspotentialen för vattenanvändning är 66 % 

om snålspolande väljs istället för höga flöden. Vattenanvändningen har räknats med 

antagandet att tvättställsblandarna respektive kökskranarna används 0,5 min per anställd och 

dag samt toaletten 3 gånger per anställd och dag. Ungefär 60 % av de anställda har antagits 

vara på kontoret 250 dagar om året. Flöden som använts för beräkningarna visas i tabell 27. 

BREEAM tar dock ingen hänsyn till flöden i kökskranar, jämfört med LEED, så 

fastighetsägare kan välja att ha höga flöden på kökskranarna utan att gå miste om poäng för 

flödeskrav.  



 

81 
  

Tabell 27. Flöden för beräkning av vattenanvändning 

Installerad enhet 
Höga flöden 

(A) 

Lägre flöden 

(B) 

Snålspolande 

(C)  

Tvättställ 10 liter/min 8 liter/min 4 liter/min 

Kökskran 15 liter/min 10 liter/min 5 liter/min 

Toalett 12 liter/spolning 10 liter/spolning 4 liter/spolning 

 

Tabell 28. Beräknad vattenanvändning och besparingspotential för Ullevi Park 4  

Vatten-

användning 

[m
3
,år] 

Höga 

flöden 

(A) 

Lägre 

flöden 

(B) 

Snål-

spolande 

(C) 

Besparings-

potential  

(A-B) 

Besparings-

potential  

(A-C) 

Besparings-

potential  

(B-C) 

Total  6 024 4 845 2 050 
1 179 m

3
 

(20 %) 

3 975 m
3
 

(66 %) 

2 795 

(58 %) 
per anställd 7,13 5,73 2,43 

per m
2
Atemp 0,46 0,37 0,16 

 

8.2.3 Övrigt 

Installation av sedumtak är en åtgärd direkt kopplad till BREEAM-certifieringen vilket inte 

NCC normalt installerar på projekt utan certifiering. Mängden sedumtak var vid studiens 

genomförande inte bestämt. Miljönyttan som sedumtaken bidrar med är att minska rubbning 

av naturliga ekosystem genom att erbjuda öppna grönytor som kan fungera som naturmiljöer 

för en bibehållen eller ökad biologisk mångfald. Det fångar även upp regnvatten och minskar 

avrinningen vilket minskar belastningen på det kommunala vattenledningssystemet och kan 

minska risken för översvämningar. Sedumtaken minskar också urbana värmeöar orsakade av 

asfalt och tak. 10 m
2
 sedumtak motsvarar ungefär 1 träd i uppfångst av koldioxid enligt 

schablonsiffror. Ett träd absorberar ungefär 12 kg CO2 per år enligt shablonsiffror.   

Förberedelse för installation av laddstolpar till elbilar är en påbörjad åtgärd för miljönyttan att 

minska användningen av fossila bränslen för tjänsteresor. Detta minskar utarmningen av 

ändliga energikällor och minskar CO2-utsläpp i atmosfären vilket utgör en stor miljönytta. 
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8.3 LEED-certifieringen i Malmö 

De flesta av åtgärderna för Österport 7 genomfördes i samband med att Skanska beslutade att 

certifiera byggnaden med energicertifieringssystemet GreenBuilding år 2008. Många åtgärder 

hade därför redan genomförts för att förbättra byggnadens energi- och miljöprestanda vilket 

gynnade LEED-certifieringen år 2010. Skanska beslutade om LEED-certifiering med målet 

att vara först i Sverige med LEEDs högsta betyg Platinum för en befintlig byggnad.  

8.3.1 Energianvändning 

De största åtgärderna för att reducera energianvändningen inför GreenBuilding-certifieringen 

var genomgången och justeringen av alla HVAC-system, inköp av nya pumpar till 

kylmaskinen, de nya energieffektiva hissarna och den närvarostyrda LED-belysningen. Som 

tabell 29 visar så är dock energianvändningen högre år 2007 och 2008 jämfört med 2009, där 

mer fjärrvärme och mindre kyla använts. Detta kan indikera att 2007 var ett kallt år.  

Fastighetselen ökade mellan 2007-2009 med 107 MWh motsvarande en ökning på nästan 15 

%. Fjärrvärmen minskade samma period med 308 MWh motsvarande nästan 34 %. 

Hyresgästelen minskade samma period med 136 MWh motsvarande 14 %.  

Tabell 29. Energianvändning och besparing med GreenBuilding-certifieringen 

Energianvändning 2007 2008 2009 

Fastighetsel (inkl.kyla), MWh 620 787 727 

Fjärrvärme, MWh 910 656 602 

Hyresgästel, MWh 981 880 845  

Total 

energianvändning 

Total, MWh 2 511 2 323 2 174 

per m
2 

(Atemp), kWh 215,3 199,2 186,4 

per anställd, kWh 8 179 7 567 7 081 

Energibesparing jämfört med 2007 7,5% 13,4% 

 

För LEED certifieringen köptes ny energisnål IT-utrustning vilket haft en betydande 

reducering av energianvändningen, vilket visas i tabell 30 där hyresgästelen minskat från 845 

MWh år 2009 till 315 MWh år 2014, en minskning med 63 %. Fastighetselen och fjärrvärmen 

fortsatte att minska efter LEED-certifieringen tack vare vidare analyser och injusteringar av 

ventilations- och energisystemen. Fastighetelen minskade 2009-2014 med 224 MWh 

motsvarande 31 %, fjärrvärmen med 33 MWh motsvarande 5,5 %.  
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Tabell 30. Energianvändning och besparing med LEED-certifieringen  

Energianvändning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fastighetsel (inkl.kyla), MWh 727  631  568 567 630  503  

Fjärrvärme, MWh 602 635 591 1 056 673  569  

Hyresgästel, MWh 845  1 151 1 002 883 824  315  

Total energi-

användning 

Total, MWh  2 174 2 416 2 161 2 505 2 127 1 387 

per m
2 

(Atemp), 

kWh 
186,4 207,3 185,3 214,8 182,4 118,9 

per anställd, 

kWh 
7 081 7 870 7 039 8 160 6 928 4 518 

Energibesparing jämfört med 2009 10,1% 0,6% +13,2% 2,4% 36,2% 

 

Totalt har energianvändningen minskat med nästan 45 % från år 2007 till 2014, se tabell 31. 

Dock har den totala energianvändningen svängt från år till år. Exempelvis år 2012, efter både 

energicertifieringen GreenBuilding genomförd år 2008 och LEED-certifieringen år 2010, var 

energianvändningen lika hög som år 2007.  

Tabell 31. Energianvändning och besparing med både GreenBuilding och LEED-

certifieringen  

Energi-

användning 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total, MWh 2 511 2 323 2 174 2 416 2 161 2 505 2 127 1 387 

Energibesparing 

jämfört med 2007 
7,5% 13,4% 3,8% 14% 0,2% 15,3% 44,8% 

 

8.3.2 Vattenanvändning 

Österport 7 bytte till snålspolande kranar och toaletter inför GreenBuilding-certifieringen år 

2008 vilket enligt tabell 32 på sikt har lett till reducerad vattenanvändning. Trots att alla 

blandare och toaletter byttes så är reduceringen inte påtagligt stor. En förklaring kan vara att 

blandarna inte var så höga som man kanske trodde. Det finns inga tillgängliga uppgifter om 

vilka blandare eller flöden som fanns tidigare, inte heller vattenavläsningar innan 2007. 

Blandarna kan också ha bytts ut sakta över längre tid innan GreenBuilding-certifieringen 2008 

vilket därför inte ger så stora utslag i tabellen. En fråga som kan ställas är om 

vattenbesparingen leder till miljönytta om miljöbelastningen för nytillverkning av kranarna 

räknas in. När kranar ska bytas ut till snålspolande kan det vara bra att först göra lite 

beräkningar på hur mycket vatten som kan sparas för flera olika fall av flöden innan beslut tas 

om inköp. 
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Tabell 32. Vattenanvändning och besparing Österport 7 under 2007-2012  

Vattenanvändning 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total, m
3
 2 558 2 625 2 443 2 536 2 460 2 436 

per anställd, m
3 

 8,33 8,55 7,96 8,26 8,01 7,93 

per m
2
(Atemp), m

3
 0,219 0,225 0,209 0,217 0,211 0,209 

Vattenbesparing jämfört med 2007, m
3
 +67 115 22 98 122 

Vattenbesparing jämfört med 2007, % + 2,6% 4,5% 1,0% 4,0%   4,8% 

 

8.3.3 Övrigt 

Inga avfallsmätningar gjordes varken före eller efter certifieringen av Österport. Enbart under 

2010 mättes allt avfall inför LEED certifieringsansökan vilket visas i tabell 33. Avfallet 

uppmättes till totalt 39 267 kg där de största fraktionerna var brännbart, papper och 

elektronik. Då ingen fraktion för matavfall/komposterbart fanns under mätperioden slängdes 

förmodligen en del matavfall i brännbart. Hade en fraktion för detta funnits, tillsammans med 

eventuell bättre information till de anställda om hur avfall ska källsorteras, kanske mindre 

avfall hade slängts i brännbart och Österport 7 kunnat få de poäng som de gick miste om här. 

Åtgärder genomfördes för att minska avfallsmängderna inför LEED certifieringen, både med 

nya utskriftsfunktioner och att plocka bort engångsartiklar. LEED tar dock bara hänsyn till 

den procentuella delen av avfallet som återanvänds/återvinns/komposteras eller dylikt. För att 

få 1 poäng för avfallshantering krävs det att minst 50 % av det totala uppmätta avfallet 

återanvänts/återvinns/komposteras eller dylikt. Hade dessa åtgärder inte genomförts hade 

kanske pappers- och plast avfallsmängderna varit större och Österport 7 klarat denna 50 % 

gräns, vilket i sig inte är miljövänligt men ger poäng i LEED.  

Tabell 33. Avfallsmängder under 2010  

Avfall 2010 

Total, kg 

       Varav brännbart till förbränning 

       Varav papper 

       Varav elektronik 

39 267 

24 300 (62%) 

10 641 (27%) 

1 210 (3%) 

per anställd, kg 127,9 

per m
2
(Atemp) 3,4 

 

Återvinning av material gör miljönytta i form av mindre materialframställning och CO2-

besparing. Enligt Ragn-Sells klimatnyttoguide (2015) så motsvarar det återvunna 

pappersavfallet för Österport 7 på 10 641 kg en besparing på 16 ton CO2. Denna mängd CO2 

motsvarar 8 512 mil bilkörning på motorväg, 179 mil flygning med en Boeing 737 eller 

tillverkningen av 126 000 aluminiumburkar. Så stor är skillnaden om samma mängd råvaror 

hade framställts av nya material.  
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Miljönyttan med certifieringen av Österport 7 gällande transporter har flera åtgärder bakom 

sig; konferensutrustning, mindre budtransporter, ändring av postklass, införande av digital 

övervakning istället för rondering, elmopeder med laddstolpar, miljövänlig transport för 

tjänsteresor och digitala tidtabeller i entrén för kollektivtrafiken. Miljönyttan med minskade 

transporter och den ökade möjlighet till alternativa transportmedel är minskning av utsläpp 

och användning av fossila bränslen vilket i sin tur leder till minskad klimatpåverkan. Fossila 

bränslen kommer från ändliga energikällor. Framställningen och användningen av dessa 

släpper ut stora mängder koldixoid i atmosfären vilket bidrar till växthuseffekten som i sin tur 

leder till stora negativa effekter på jorden. Dessa åtgärder ger dock inga poäng i den aktuella 

LEED versionen EB&OM.  

Miljönyttan som sedumtaken bidrar med är att minska rubbning av naturliga ekosystem 

genom att erbjuda öppna grönytor som kan fungera som naturmiljöer för en bibehållen eller 

ökad biologisk mångfald. Det fångar även upp regnvatten och minskar avrinningen vilket 

minskar belastningen på det kommunala vattenledningssystemet och kan minska risken för 

översvämningar. Sedumtaken minskar också urbana värmeöar orsakade av asfalt och tak. 10 

m
2
 sedumtak motsvarar ungefär 1 träd i uppfångst av CO2 enligt schablonvärden. 300 m

2
 

sedumtak på Österport 7 motsvarar således ungefär 30 träd. Ett träd absorberar ungefär 12 kg 

CO2 per år enligt schablonvärden, 30 träd motsvarar således 360 kg CO2 per år.  
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8.4 Jämförelse av miljönytta 

8.4.1 Energianvändning 

I figur 28 visas en jämförelse av den totala energianvändningen för kontorsfastigheterna i 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Dock är fastigheterna av olika storlek och med olika antal 

anställda. Därför görs jämförelser av energianvändning per m
2
 och per anställd i figur 29 

respektive 30. Att jämföra energianvändning per m
2
 är vanligt, per anställd brukar sällan 

göras i energimätningar och jämförelsestudier men det ansågs intressant att undersöka i denna 

studie.  

 

Figur 28. Jämförelse av total energianvändning  

Som figur 29 visar motsvarar energianvändningen för Swecos lokaler ungefär 50 % jämfört 

med SVEBYs genomsnittsvärde för ett svenskt (icke-certifierat) kontor. Enligt SVEBY är den 

totala energianvändningen för ett kontor i Sverige i genomsnitt 220 kWh/m
2
,år (SVEBY, 

2013, s.19). Dock är SVEBYs siffra i total m
2
, inte Atemp, men de ytor av Swecos lokaler som 

inte värms upp till mer än 10 grader är inte stora. Figuren är baserat på 25 068 m
2
, Atemp för 

Stockholm, 11 664 m
2
,Atemp för Malmö och 13 000 m

2
 LOA för Göteborg.  

 

Figur 29. Jämförelse av total energianvändning per m
2
 Atemp 
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Energianvändningen per anställd år 2014 i figur 30 visar på en högre energianvändning för 

Malmö jämfört med Stockholm. Detta är räknat på 1 450 anställda för Kv. Trängkåren 6 i 

Stockholm, 307 anställda i Österport 7 i Malmö och 845 anställda i Ullevi Park 4 i Göteborg. 

Figuren visar att energianvändningen för Malmö är betydligt högre per anställd jämfört med 

Stockholm, vilket är omvänt från jämförelsen per m
2
. Detta tyder på att det sitter fler anställda 

i Stockholm per m
2
 jämfört med i Malmö. Ofta beskrivs energianvändningen som total 

energianvändning eller per m
2
, men detta visar på att energianvändningen per anställd i kontor 

inte motsvarar siffrorna per m
2
. Trots att Malmö har LEED Platinum och LEED lägger stort 

fokus vid energianvändning så är energianvändningen per anställd i Stockholm med 

certifieringen Miljöbyggnad Guld lägre. 

 

Figur 30. Jämförelse av total energianvändning per anställd 

I figur 31 jämförs hyresgästelen för Swecos tre största kontor med SVEBYs årsschablon för 

ett ordinärt modernt kontor. Årsschablonen ligger på 50 kWh/m
2
(Atemp),år, beräknat på 

kontorsytan 20 m
2
/person, automatisk energisparläge på utrustning och normal kontorstid 08-

17 vardagar vilket stämmer bra in på Swecos verksamhet. Denna årsschablon är också 

beräknad på antagandet att närvaro/frånvarostyrning eller dagsljuskompensation inte finns. 

(SVEBY, 2013, s.19) Hade SVEBY räknat med detta skulle årsschablonen minska. Som det 

visas i figur 31 ligger utfallet för Kv. Trängkåren 6 i Stockholm år 2014 högre än SVEBYs 

årsschablon, trots att Sweco satsat på Guldbetyg i Miljöbyggnad. Ändå motsvarar 

Miljöbyggnad brons BBR-kraven. Detta kan tyda på att Miljöbyggnads krav på 

energiprestanda är för låga. Nästan alla anställda i Swecohuset har dator med dubbla skärmar, 

vilket nödvändigtvis inte alla kontor har, vilket kan förklara varför Swecos hyresgästel i 

Stockholm ligger högre än SVEBYs årsschablon. Figuren visar också att Österport 7 i Malmö 

med LEED Platinum understiger SVEBYs årschablon med ungefär 50 %. Denna figur 

indikerar att miljönyttan avseende effektiv energianvändning är större med LEED Platinum 

jämfört med Miljöbyggnad Guld. 
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Figur 31. Hyresgästel för Swecos lokaler, jämfört med SVEBYs årsschablon  

Den totala reducerade användningen för kontoret i Stockholm och Malmö visas i figur 32. 

Den reducerade energianvändningen för Kv. Trängkåren 6 i Stockholm med Miljöbyggnads-

certifieringen (2008-2014) är 59 %. Den reducerade energianvändningen för Österport 7 med 

LEED-certifieringen (2009-2014) är 36 %. Om man istället räknar med Malmökontorets 

GreenBuilding-certifiering och åtgärderna inför den (2007-2014) landar energireduceringen 

istället på 45 %. Då Göteborgskontoret inte var i drift vid uppsatsens genomförande och 

certifieringen pågick under nybyggnationen gick det inte att inkludera den i jämförelsen.  

 

Figur 32. Jämförelse av reducering av total energianvändning. 
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8.4.2 Vattenanvändning 

I figur 33 visas en jämförelse av den totala vattenanvändningen för kontorsfastigheterna i 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Precis som med jämförelsen av energianvändningen så är 

fastigheterna av olika storlek och med olika antal anställda. Därför görs jämförelser av 

vattenanvändning per m
2
 och per anställd i figur 34 respektive 35. Att jämföra 

vattenanvändning per m
2
 är vanligt, per anställd brukar sällan göras i vattenmätningar och 

jämförelsestudier men det ansågs intressant att undersöka i denna studie.  

 

Figur 33. Jämförelse av total vattenanvändning  

Figur 34 visar en jämförelse av vattenanvändningen per m
2 

för de tre kontorsfastigheterna i 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Som figuren visar är vattenanvändningen per m
2
 högre för 

Stockholm jämfört med Malmö.  

 

Figur 34. Jämförelse av total vattenanvändning per m
2
 Atemp 

Figur 35 visar precis som för energianvändningen att vattenanvändningen för Malmö är lite 

högre per anställd jämfört med Stockholm, vilket är omvänt från jämförelsen per m
2
. För 

LEED finns både skallkrav och poäng avseende en byggnads vattenanvändning. För att få 

poäng krävs mätningar av vatten och/eller reducerad vattenanvändning jämfört med 

referensbyggnaden. För att reducera vattenanvändningen krävs snålspolande kranar och 

toaletter. I USA är vatten en bristvara och därför finns dessa skallkrav och poäng med i 

LEED. I Sverige är vatten ingen bristvara, dock krävs energi för uppvärmning av vatten vilket 

vi i Sverige inte har sett som en potentiell åtgärd för energieffektivisering. Miljöbyggnad har 
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inga sådana krav eller poäng för vattenanvändning. LEED har på så sätt fått upp den svenska 

marknadens ögon för den potentiella energi- och vattenbesparingen med snålspolande och 

närvarostyrda kranar.  Därför gör LEED mer miljönytta avseende vattenanvändning jämfört 

med Miljöbyggnad. I BREEAM finns motsvarande poäng för snålspolande installationer, 

vilket certifieringen av Ullevi Park 4 har tagit hänsyn till. I BREEAM finns dessutom poäng 

för automatisk vattenavstängning i toalettfaciliteter och omfattande detekteringssystem för 

vattenläckage.  

 

Figur 35. Jämförelse av total vattenanvändning per anställd 
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8.5 SWOT-analys  

För att förstå miljönyttan till följd av val av certifieringssystem har en SWOT-analys 

genomförts för en jämförelse av de tre systemen. Denna analys har gjorts enligt Ranjits (2008) 

modell beskriven i kapitel 2.3.3 för analys av ett verktygs styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot. I SWOT-analysen har styrkor, svagheter, möjligheter och hot hos respektive 

miljöcertifieringssystem punktats upp för att på ett lättöverskådligt sätt få en bild över dem. 

8.5.1 Styrkor 

Vad kan verktyget göra? 

Miljöbyggnad  

 Tar lika stor hänsyn till alla tre bedömningsområden. Försäkrar att byggnaden är 

hållbar ur alla (Miljöbyggnads) perspektiv. 

 Inte så kostsam eller tidskrävande som andra system, vilket kan motivera fler 

fastighetsägare att välja Miljöbyggnad och därmed göra miljönytta. Risken med för 

kostsamma system är att miljöcertifieringar bortprioriters. 

 För miljöbyggnad ska en hel byggnad certifieras, i undantagsfall kan vissa delar eller 

våningsplan uteslutas. Ur miljönyttesynpunkt är detta en styrka för att säkerställa att 

hela byggnaden reducerar sin miljöpåverkan. 

 Allt inbyggt material måste dokumenteras i BVB vilket säkerställer att det är 

miljövänligt.  

 Klassningsbeviset giltigt 10 år eller tills större förändringar sker som påverkar 

klassningen. Detta gör att åtgärder vilka leder till miljönytta måste upprätthållas för att 

behålla betyget. 

BREEAM 

 Har totalt 9 stycken bedömningsområden plus ett område för innovationspoäng. 

Styrkan med BREAAM är således att det kan göra mer miljönytta i ett bredare 

perspektiv jämfört med Miljöbyggnad genom att bedöma flera områden som vatten 

och transportfrågor. 

 Indikatorkraven i BREAAM-SE är skärpta i jämförelse med svenska byggregler och 

lagar. Kraven motsvarar bästa praxis vad gäller miljömässig hållbar utformning och 

drift. Att nå högsta betyg i BREEAM är generellt svårare jämfört med övriga två 

system. 

 Manualerna för BREEAM förklarar tydligt för varje indikator hur byggnadens 

miljöpåverkan minskas.  Genom bättre förståelse kan mer miljönytta premieras. 

 Innehåller minimikriterier för indikatorerna i en stegvis skala. Ju högre betyg som en 

byggnad siktar på, desto fler kriterier. Detta ger en större inverkan på byggnadens 

hållbarhet vid högre betyg. 
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 Innehåller indikatorpoäng för mätningar av energi och vatten. Detta ger 

fastighetsägare kontroll och verktyg för att lättare fortlöpande arbeta med att reducera 

användningen. 

 Uppmuntrar reduktion av koldioxid till noll nettoutsläpp för att uppnå maximalt antal 

poäng inom energi vilket är ett hårdare krav jämfört med LEEDs högsta poäng för en 

liknande indikator. 

 Poäng för transporter är utförligare jämfört med LEED. BREEAM tar hänsyn till 

rutter, tidslängder, frekvenser av alternativa färdmedel. BREEAM innehåller även ett 

krav på att uppmuntra alternativa transportmedel samt en indikator gällande 

trafiksäkerhet vilket LEED saknar. 

 Innehåller flera poäng för materialval utifrån bland annat livscykelperspektiv där 

BR  AM                    ”G     G    ”         j  p                        

byggherren att välja miljövänligt material. 

 Inom området vatten bedöms läckagedetektering och avstängning av vatten vilket 

LEED:EB&OM saknar. Genom att BREEAM har fler indikatorer avseende vatten kan 

större miljönytta göras inom området.  

 BREEAMs högsta betyg Outstanding kräver att en presentation om projektet lämnas 

in för att kunna spridas som ett gott exempel och föredöme inom branschen. Detta kan 

inspirera och uppmuntra andra att BREEAM certifiera vilket sprider miljönyttan.  

LEED 

 Har totalt 5 bedömningsområden plus ett område för innovationspoäng och ett för 

regionala prioriteringar och kan därmed göra mer miljönytta jämfört med 

Miljöbyggnad. 

 Använder en referensbyggnad, “B       ”  vilket gör det lättare att hävda framgång 

med referensnivåer. I LEED-ansökan fyller man i olika ansökningsblanketter för varje 

område som räknar ut hur mycket exempelvis energianvändningen reduceras jämfört 

m   ”B       ”. Detta gör det lättare att se miljönyttan vilket kan belysa miljönyttan 

och leda till ännu fler förbättringsåtgärder och således större miljönytta.  

 Har ett stort och brett fokus på området energi.  

 Manualerna förklarar tydligt för varje poäng hur byggnadens miljöpåverkan minskas.   

 Innehåller poäng för mätningar av energi och vatten. Detta ger fastighetsägare kontroll 

och verktyg för att lättare fortlöpande arbeta med att reducera användningen. 

 Består både av ett fast antal skallkrav samt frivilliga poäng vilket säkerställer att 

byggnaden uppfyller vissa saker och tillåter fastighetsägare att välja vilka poäng de 

vill söka.  

 Ger poäng för minskning av urbana värmeöar, vilket både Miljöbyggnad och 

BREEAM saknar. Minskning av urbana värmeöar kan göras genom ljusa tak eller 

sedumtak. BREEAM ger dock poäng för gröna ytor, men inte för ändåmålet att 

minska urbana värmeöar. Ljusa tak ger inga poäng i BREEAM.  

 EB&OM är för befintliga byggnader och innehåller således inga krav för registrering 

av befintligt byggmaterial som Miljöbyggnad har. Ersättning av befintligt material 

utgör en miljöbelastning. Dock finns detta i andra versioner av LEED, exempelvis för 
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nybyggnationer där andelen material (kostnadsbaserat) kan ge poäng för återvunnet 

material, återvunnet innehåll, lokal produktion och FSC-certifierat trä med COC-

märkning (Chain of Custody) vilket kan spåra träet. LEED:EB&OM innehåller dock 

andra poäng rörande bland annat inköpspolicy och byggnadsändringar.  

 Omcertifiering måste ske var femte år. Detta gör att åtgärder vilka leder till miljönytta 

måste upprätthållas för att behålla betyget. 

8.5.2 Svagheter 

Vad kan verktyget inte göra? 

Miljöbyggnad 

 Omfattar bara tre bedömningsområden. Finns inget som berör faktorer utanför 

byggnaden vilket kan gynna även omgivningen. Exempelvis transport, gröna ytor och 

vattenanvändning tas ingen hänsyn till.  

 Bronsklassen motsvarar ungefär Sveriges BBR-krav vilket gör att det är väldigt lätt att 

få en Miljöbyggnadscertifiering, om än det lägsta betyget. 

 Manualen för Miljöbyggnad förklarar inte tydligt för varje indikator hur byggnadens 

miljöpåverkan minskas. Förståelse för miljönytta kan leda till att fler åtgärder för att 

premiera miljönytta genomförs. 

 Miljöbyggnad tar ingen hänsyn till mätningar av energi och vatten. Mätningar ger 

fastighetsägare kontroll och verktyg för att lättare fortlöpande arbeta med att reducera 

användningen. 

BREEAM 

 Kostsam och tidskrävande i jämförelse med Miljöbyggnad. Om budgeten är väldigt 

liten kan miljöcertifieringen riskera att utebli vilket då kan resultera i noll miljönytta. 

 Består inte av skallkrav för varje område oavsett betygsnivå, enbart minimikriterier 

inom vissa indikatorer i en stegvis skala beroende på betygsnivå. Ur 

miljönyttesynpunkt är detta svagt vid lägre betyg då poäng som inte kräver större 

åtgärder riskerar att premieras före de som kräver större åtgärder men leder till större 

miljönytta. 

 Svaghet att BRE inte godkänner fjärrvärme eller fjärrkyla från första generationens 

(råmaterial) biobränslen som förnybar energi. Svårt att säkerställa att all använd 

fjärrkyla och fjärrvärme kommer från andra generationens biobränslen (komposterbart 

avfall).  

 BREEAM kräver ingen omcertifiering, vilket ur miljönyttesynpunkt är svagt då det 

inte säkerställer att den bedömda miljöprestandan hos byggnaden upprätthålls. 
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LEED 

 Kostsam och tidskrävande i jämförelse med Miljöbyggnad. Om budgeten är väldigt 

liten kan miljöcertifieringen riskera att utebli vilket då kan resultera i noll miljönytta. 

 LEED använder amerikanska standarder (ASHRAE) vilka ofta inte utgör så hårda 

krav. Detta kan ur miljönyttesynpunkt utgöra en svaghet då åtgärder för ytterligare 

energireducering i svenska byggnader ofta inte behöver göras då de svenska BBR-

kraven är strängare. 

 Förbränning som avledande metod för avfall är inte godkänt. I Sverige utvinns energi 

ut förbränning som på så sätt kan räknas som en avledande metod genom att det får ett 

nytt användningsområde. I USA görs inte detta och därför godkänner inte USGBC 

förbränning som avledande metod och därmed kan poäng för avfall och källsortering 

utebli då stora mängder avfall förbränns i Sverige.  

 Fjärrvärme eller fjärrkyla som grön energi har länge inte varit godkända av LEED då 

USGBC inte anser att det kommer från förnyelsebara källor. Den senaste versionen av 

LEED (version 4) godkänner numera detta.  

 LEED bedömer energi efter energikostnadsbesparingar i dollar som jämförs mot en 

 m                by       ”B       ”. G   16 %               p      mm     m 

kan fås i LEED för en energikostnadsminskning på enbart 50 %. BREEAMs krav på 

energi för högsta antalet poäng är strängare och kan därmed leda till större miljönytta.  

 En jämförelse mot energireduktion räknat i amerikanska dollar kan bli missvisande på 

grund av fördelaktiga avtal med leverantören eller gynnsamma växelkurser. Kan se ut 

som att fastigheten reducerat mer än vad den faktiskt gjort.  

 LEEDs poäng för transporter är inte lika utförlig som för BREEAM. För LEED görs 

en resvaneundersökning på hur byggnadens användare tar sig till och från jobbet. Den 

tar inte hänsyn till rutter tidslängder utan enbart vilket transportmedel som används. 

8.5.3 Möjligheter 

Hur kan verktyget appliceras? 

Miljöbyggnad 

 Miljöbyggnad som system kan appliceras på flera typer av byggnader som 

kommersiella fastigheter och bostadshus, både för befintliga byggnader och 

nybyggnationer. BREEAM saknar en utförligare version för befintliga byggnader.  

 Flera indikatorer har två alternativ för beräkningar, även schabloner finns tillgängliga i 

de fall data är bristfällig. 

BREEAM 

 BREEAM som system kan appliceras på många olika typer av byggnader, även 

bostäder och hela områden. Finns även anpassade versioner för t.ex. fängelser och 

vårdlokaler. Fastigheter som inte passar någon av de olika versioner kan få en 
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skräddarsydd version, BREEAM Bespoke. Att fler byggnader kan certifieras leder till 

mer utbredd miljönytta.  

 Finns bonuspoäng att plocka för innovativa lösningar, vilket Miljöbyggnad saknar. 

BREEAM kan således uppmuntra till innovativa lösningar för att uppnå större 

energieffektivitet och miljönytta, vilket Miljöbyggnad å andra sidan kan riskera att 

hämma.  

 Enda systemet med separata poäng för hissar och rulltrappor. 

 Finns anpassat för flera länder, finns även en europeisk version (BREEAM Europe) 

för de länder som inte har en nationell anpassad. Dock ej på befintliga byggnader.  

 Innehåller ofta flera alternativ på olika sätt att nå kraven, för varje indikator.  

LEED 

 LEED som system kan appliceras på många olika typer av byggnader, även bostäder 

och hela områden. Finns även anpassade versioner för t.ex. skolor och datahallar.  

    D                          ”V   m ” p            b  y        flera fastigheter 

certifieras samtidigt till rabatterat pris. Vill en fastighetsägare certifiera exempelvis 

hela sitt fastighetsbestånd blir detta en mindre kostsam investering och ger större 

möjligheter för fastighetsägare att kunna rymma certifiering av hela beståndet i 

budgeten. Kan på så sätt snabbare leda till miljönytta. 

 Finns bonuspoäng att plocka för innovativa lösningar och hänsynstagande till lokal 

miljöpåverkan, vilket Miljöbyggnad saknar. LEED kan således uppmuntra till 

innovativa lösningar för att uppnå större energieffektivitet och miljönytta, vilket 

Miljöbyggnad å andra sidan kan riskera att hämma. 

 Innehåller ofta flera alternativ på tillvägagångssätt för att nå kraven i varje indikator.  

 Lyfter upp problem som vi i Sverige inte tagit hänsyn till tidigare, som 

vattenanvändning.  

 Stor fokus på energi, vilket Sverige är relativt bra på och därför ofta får höga betyg. 

8.5.4 Hot 

Vilka är nackdelarna, begränsningarna och potentiella felanvändningar av verktyget?  

Miljöbyggnad 

 Måste uppfylla allt, kan inte plocka poäng. Kan göra att fastighetsägare skräms av 

detta och inte väljer att certifiera med Miljöbyggnad.  

 Tar enbart hänsyn till byggnaden och användarna i den. Tar ingen hänsyn till 

omgivande miljön, exempelvis grönområden som gör miljönytta för omgivningen tas 

ingen hänsyn till.  

 Det finns en inneboende motsättning i indikatorer beroende av fönsterglasets g-värde. 

Miljöbyggnads indikator Solvärmelast gynnas av ett lågt g-värde. Å andra sidan 

förbättras betyget för indikatorn Dagsljusfaktor om g-värdet och därmed 

dagsljustransmittansen är högre då det släpper in mer ljus. Denna motsättning finns 
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också i rummets storlek; om rummets yta skulle förstoras skulle Solvärmelast gynnas 

men Dagsljusfaktor missgynnas.  

 Enkätundersökningen krävs för flera indikatorer för att nå betyget Guld vilket 

motiverar fastighetsägare och hyresgäster att se till att alla användare är nöjda med 

inomhusklimatet. Om användarna vill ha högre ventilationsflöden eller lägre 

temperaturer ökar energianvändningen för att nå Guld. Detta är dock en komplex fråga 

och det kan vara svårt att tillfredsställa alla användare.  

 Då Miljöbyggnad i stort sett baseras på prestanda och är väldigt kompakt så kan 

innovativa lösningar hämmas.  

BREEAM 

 Svårast att nå högsta betyget i jämförelse med de övriga. Kan hända att andra 

certifieringssystem prioriteras. 

 Finns ingen riktigt bra version att kunna använda på befintliga byggnader. Därmed gör 

BREEAM noll miljönytta för befintliga byggnader. Ändå finns en så stor andel 

befintliga byggnader i världen. Om 50-100 år kommer den största delen av 

byggnaderna bestå av de som redan finns idag. Det är därför viktigt att det finns 

miljöcertifieringar för befintliga byggnader så miljö- och energiprestandan i dessa 

byggnader förbättras.  

 Ställer krav på installerad effekt för belysning och inte nyttjad effekt. Två kraftfulla 

spotlights ämnade att använda endast en gång årligen kan därför inte installeras. 

Däremot kan 100 lampor ämnade att lysa hela dagarna och som möter de installerade 

effektkraven istället installeras.  

 Som referensbyggnad använder sig BREEAM av nationella standarder, exempelvis 

BBR i Sverige. Dessa krav är mycket strängare än de motsvarande LEED kraven som 

hämtas från ASHRAE vilket gör att det är svårare att uppnå höga poäng för 

energireducering jämfört med LEED.  

 Gällande poängen för vatten tar BREEAM inte hänsyn till flöden för installerade 

enheter i kökskranar. Därmed kan en fastighet ha skyhöga flöden på köksblandarna 

vilket inte leder till någon miljönytta.  

LEED 

 Kraven för förnybara energikällor i LEED är hårdare jämfört med Miljöbyggnad och 

BREEAM. Byggnader som använder vattenkraft, fjärrvärme eller bergvärme kan ha 

problem med att LEED-certifieras.  

 Är målet att enbart uppnå ett högt betyg kan LEED väljas framför BREEAM då energi 

ger så pass mycket poäng i LEED, svenska fastigheter är ofta redan energieffektiva. 

 En potentiell felanvändning är att öka mängderna avfall som går till återanvändning/ 

återvinning/ kompsotering eller dylikt för att få poäng för avfallshantering. Istället bör 

reducerade avfallsmängder premieras, inte procentuell del avledd avfall. 

 I EB:OM behövs inte hela fastigheten certifieras. Endast ett eller ett par våningsplan 

kan certifieras. Risken finns att våningsplan med väldigt hög energianvändning 

utesluts och därmed görs inga åtgärder för att få ner energianvändningen där. 



 

97 
  

8.6 Simuleringar för val av fönsterglas 

Med ökade energipriser blir energieffektiva fönster mer attraktiva. Den stora fördelen med 

energieffektiva fönsterglas är reducerad energianvändning genom minskat energibehov och 

effektbehov för uppvärmning och kylning. Det skapar miljönytta för både omgivningen och 

fastigheten. Ett minskat energibehov leder till minskad utarmning av eventuellt ändliga 

energikällor samt minskad energiproduktion för uppvärmning eller kylning i fastigheten. Med 

energieffektiva fönster kan dessutom kallras under kalla vinterdagar förebyggas. Ett och 

samma fönster passar dock inte alla typer av byggnader, hänsyn måste tas till fönsters riktning 

och placering, klimatdata och mål med fönstret. Ett vanligt fel är att välja fönsterglas efter 

enbart dess U-värde, där ett så lågt U-värde som möjligt är önskvärt. Ett annat namn för 

fönsterglasets U-värde är värmegenomgångskoefficient. U-värdet ett mått på värmeförlust, ju 

lägre U-värde desto mindre värme försvinner ut. Ett vanligt antagande är också att ett så högt 

g-värde som möjligt alltid är optimalt. Fönsterglasets g-värde är solenergitransmittans och 

anger den totala andelen infallande solenergi som tränger in i rummet vinkelrätt genom 

fönsterglaset. Simuleringarna har visat att lägsta U-värde eller högsta g-värde nödvändigtvis 

inte behöver betyda att det är det bästa fönsterglaset för alla väderstreck. Optimalt vore att ha 

fönsterglas som ger ett lågt g-värde under kylningssäsongen och ett högt g-värde under 

uppvärmningssäsongen.   

I flera av Miljöbyggnads indikatorer beräknas olika typer av faktorer, laster eller tal utifrån 

bland annat fönsterglasets g-värde. Miljöbyggnads indikator Solvärmelast gynnas av ett lågt 

g-värde. Å andra sidan förbättras betyget för indikatorn Dagsljusfaktor om g-värdet och 

därmed dagsljustransmittansen är högre då det släpper in mer ljus. Denna motsättning finns 

också i rummets storlek; om rummets yta skulle förstoras skulle Solvärmelast gynnas men 

Dagsljusfaktor missgynnas.  

I MATLAB R2014b har simuleringar genomförts för solinstrålningen och värmeförluster per 

kvadratmeter fönster mot olika fönsterglas [W/m
2

fönster] utvalda ur Pilkington (2009). Koden 

för simuleringarna har erhållits från ämnesgranskare Arne Roos på institutionen för 

teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Ekvationen som ligger till grund för att beräkna 

fönstrets energibalans är ekvation (5) i kapitel 4.2.3.  

Det mest representerade fönsterglaset i Kv. Trängkåren 6 innan och efter ombyggnationen har 

också simulerats för att visa skillnaden i energibalans jämfört med utvalda fönster från 

Pilkington. Figur 36 visar var Swecos 2-glasade klara fönsterglas fanns innan 

ombyggnationen av Kv.Trängkåren 6 i Stockholm. Detta är indikerat som fönster 1 där g- och 

U-värde visas i tabell 35. Detta fönsterglas var det mest dominerande fönsterglaset och fanns i 

alla väderstreck förutom i öster. De nya fönsterglasen har satts in vid samma väderstreck. 
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Figur 36. Fönsterorientering Kv. Trängkåren 6 innan ombyggnationen (egen figur) 

Utvalda fönster och dess tillhörande U- och g-värde samt antal glas visas i tabell 35. För 

simuleringarna har ett klart fönsterglas, ett energisparglas och ett solskyddsglas valts utöver 

Swecos gamla klara fönsterglas och nya solskyddsglas. Det utvalda solskyddsglaset (fönster 

4) från Pilkington har lägre g- och U-värde jämfört med Swecos nya solskyddsglas (fönster 

5). Ett energisparglas är ett fönsterglas vilket belagts med ett selektivt skikt som både släpper 

igenom kortvågig solenergi och reflekterar långvågig rumsvärme. Energisparglas har lägre U-

värde jämfört med ett vanligt klart fönsterglas. Solskyddsglas släpper in mycket ljus men 

stänger ute solvärmen och minskar därmed kylbehovet. Ett solskyddsglas kan ha både låga U- 

och g-värden. Utvalda energi- och solskyddsglas har samma U-värde. Lägre värde ger liten 

vinning förutom eventuell minskad risk för kallras under vintern. (Pilkington, 2015) 

Tabell 35. Utvalda fönster för simuleringar  

Fönster Fönsternamn g-värde U-värde Antal glas 

1 Swecofönster (klar fönsterglas) 0,78 3,0 2 

2 Klart fönsterglas 0,68 1,7 3 

3 Energisparglas 0,59 1,1 2 

4 Solskyddsglas 0,25 1,1 2 

5 Swecos nya (solskyddsglas) 0,28 1,5 2 

 

Klimatdata har använts för Stockholm och väderstreck Nord, Öst, Syd och Väst har plockats 

ut från genererade resultat i simuleringarna. Resultaten visar att ett solskyddsglas är det 

optimala valet av fönsterglaset av de fyra simulerade för en byggnad i Stockholm. Mindre 

lämpligt val av fönster visade sig vara Swecos gamla fönsterglas. För uppvärmningssäsongen 

är skillnaden i energibalans märkbart bättre för utvalda fönster från Pilkington. Nästan 

samtliga fönster renoverades vid ombyggnationen och de nya U-värdena för fönster 1 i figur 

36 valdes till 1,5 W/m
2
K och med g-värde 0,28 (fönster 5 i tabell 35). 

I figurer 37-45 visas energibalanser per kvadratmeter fönsterglas [kWh/m
2
fönster] för årets alla 

månader och balanstemperatur 5, 10 respektive 15 ºC. Byggnadens balanstemperatur 

definieras som medel-utetemperaturen kring byggnaden som gör att ingen uppvärmning av 

byggnaden är nödvändig. Balanstemperaturen är en viktig faktor för att kunna upprätta rätt 

typ av fönster där byggnadens isolerande egenskaper spelar en stor roll för vilken 
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balanstemperatur byggnaden erhåller. Ju bättre isolerande egenskaper byggnaden innehar 

desto lägre balanstemperatur. Och ju högre internvärme, vilket är vanligt i en kontorsfastighet, 

desto lägre balanstemperatur. Balanstemperaturen för bostäder ligger typiskt på 10-15ºC och 

på 5-10ºC för kontorsfastigheter. (Karlsson, 2001) För varje balanstemperatur visas en figur 

för energibalansen under uppvärmningssäsongen, en figur för energibalansen under 

kylsäsongen samt en figur för den totala energibalansen. Negativa värden för 

uppvärmningssäsongen betyder att energi har läckt ut och positiva värden att mer energi 

kommer in i byggnaden än vad som läcker ut. I Appendix F finns tabeller med samtliga 

värden för den totala energibalansen per kvadratmeter fönsterglas vid alla tre simulerade 

balanstemperaturer. 

I figur 37 visas energibalansen för uppvärmningssäsongen vid balanstemperatur 5ºC. 

Energisparglaset är att föredra under hela uppvärmningssäsongen i alla väderstreck vid denna 

balanstemperatur. I mars, april och oktober ger solinstrålningen positiva värden på 

energibalansen. Detta betyder att fönsteret ger ett positivt bidrag. Med samma belopp minskar 

energin behövd ur radiatorer för uppvärmning. För uppvärmningssäsongen vid denna 

balanstemperatur är Swecos gamla fönsterglas det sämsta valet av fönsterglas. Swecos nya 

solskyddsglas är markant bättre, dock är alla utvalda fönsterglas från Pilkington ännu bättre. 

 

Figur 37. Jämförelse av energibalansen under uppvärmningssäsongen vid Tbalans 5ºC 

I figur 38 visas energibalansen för kylsäsongen vid balanstemperatur 5ºC. Ett solskyddsglas är 

att föredra under nästan hela säsongen och i alla väderstreck. Skillnaden mellan Pilkingtons 

och Swecos nya solskyddsglas är i detta fall försumbart liten. I september och oktober är 

Swecos gamla fönsterglas att föredra. Dock är det positiva bidraget från Swecos gamla fönster 

under denna period försumbart liten. Största skillnaden mellan bästa och sämsta val av 

fönsterglas ligger i söder- och västerläge. Den största risken för övervärmning finns i 

västerläge då solen står lägre i väster, framförallt under sommarhalvåret. I västerläge under 

sommaren står solen mer vinkelrätt mot fönsterglaset och leder därför till mer solinstrålning. 
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Den minsta skillnaden är i norrläge. I väst är det alltså viktigt under kylsäsongen och vid 

balanstemperatur 5ºC välja det optimala fönsterglaset, i detta fall ett solskyddsglas.   

 

Figur 38. Jämförelse av energibalansen under kylsäsongen vid Tbalans 5ºC 

I figur 39 visas den totala energibalansen vid balanstemperatur 5ºC. Under månader november 

till februari är energisparglaset att föredra. Under månader maj till oktober är ett 

solskyddsglas att föredra. Pilkingtons solskyddsglas är det optimala valet av solskyddsglasen. 

Skillnaden mellan Pilkingtons och Swecos nya solskyddsglas är tydligast under 

uppvärmningssäsongen. Under kylsäsongen är skillnaden mellan dem försumbart liten. 

Energisparglas är det optimala valet under uppvärmningssäsongen och solskyddsglas under 

kylsäsongen. Skillnaderna mellan dessa två är som störst under kylsäsongen och därför finns 

mer energi att spara under sommarmånaderna.  Under kylsäsongen släpper fönsterglaset in 

mer solenergi vilket leder till en högre inomhustemperatur sålänge inte ett kylsystem kyler 

rummet. Om ett solskyddsglas väljs så behöver rummet således kyls mindre under 

kylsäsongen. Tydligt är att skillnaderna i optimala glas skiljer sig åt i olika väderstreck. I 

norrläge har valet av fönsterglas inte lika stor betydelse, där styrs energibalansen av glasets U-

värde. I väster- och söderläge har valet av fönsterglas mycket större betydelse. 

Rekommenderat är således att vid balanstemperatur 5ºC välja ett solskyddsglas där 

Pilkingtons är det optimala valet av fönsterglas.  
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Figur 39. Jämförelse av den totala energibalansen vid Tbalans 5ºC 

I figur 40 visas energibalansen för uppvärmningssäsongen vid balanstemperatur 10ºC. Under 

nästan hela säsongen är ett energisparglas att föredra. I april och maj i söderläge är dock 

Pilkingtons klara fönsterglas aningen, men försumbart, bättre. I norr är det under många 

månader, till skillnad från vid balanstemperatur 5ºC, stor skillnad mellan olika fönsterglas. 

Vid några ställen i figuren korsar linjerna varandra. Swecos gamla fönsterglas är det minst 

lämpliga valet av fönsterglas under nästan hela säsongen. Dock i slutet och början av 

säsongen är den mer lämpad jämfört med ett solskyddsglas. Swecos nya solskyddsglas är inte 

heller ett lämpligt val av fönsterglas vid denna balanstemperatur och säsong.  

 

Figur 40. Jämförelse av energibalansen under uppvärmningssäsongen vid Tbalans 10ºC 
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I figur 41 visas energibalansen för kylsäsongen vid balanstemperatur 10ºC. Under alla 

månader och åt alla väderstreck är solskyddsglas det mest optimala fönsterglaset. Skillnaden 

mellan Pilkingtions och Swecos nya solskyddsglas är försumbart liten. I syd och väst är den 

lilla skillnaden mellan dessa solskyddsglas tydligast där Pilkingtons är lite lämpligare. I norr 

går det inte att urskilja en skillnad mellan dessa två. Swecos gamla fönsterglas är det minst 

lämpliga valet av fönsterglas. 

 

Figur 41. Jämförelse av energibalansen under kylsäsongen vid Tbalans 10ºC 

I figur 42 visas den totala energibalansen vid balanstemperatur 10ºC. Under november till 

februari, uppvärmningssäsongen, är energisparglaset att föredra i nästan samtliga väderstreck. 

I söderläge är Pilkingtons klara fönsterglas något bättre. I mars är energisparglaset det mest 

lämpliga fönsterglasvalet åt söder. Under april till oktober, kylsäsongen, är solskyddsglas att 

föredra. Vid balanstemperatur 10ºC är således det mest optimala fönsterglasvalet 

energisparglas eller solskyddsglas. Under uppvärmningssäsongen är energisparglas att föredra 

och under kylsäsongen är solskyddsglas att föredra. Vid denna balanstemperatur är den totala 

skillnaden, det vill säga arean under kurvorna, större under kylsäsongen jämfört med 

uppvärmningssäsongen, vilket leder till rekommendationen att välja ett solskyddsglas. 

Pilkingtons solskyddsglas är det sammanlagt bästa fönsterglaset. Under kylsäsongen är 

skillnaden mellan Pilkingtons och Swecos nya solskyddsglas försumbart liten.   
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Figur 42. Jämförelse av den totala energibalansen vid Tbalans 10ºC 

I figur 43 visas energibalansen för uppvärmningssäsongen vid balanstemperatur 15ºC. Under 

nästan hela säsongen är ett energisparglas att föredra. I april och maj i främst söder- och 

västerläge är dock Pilkingtons klara fönsterglas bättre.  

 

Figur 43. Jämförelse av energibalansen under uppvärmningssäsongen vid Tbalans 15ºC 

I figur 44 visas energibalansen för kylsäsongen vid balanstemperatur 15ºC. Under juni till 

augusti är ett solskyddsglas att föredra. Pilkingtons solskyddsglas är lite bättre jämfört med 

Swecos nya solskyddsglas, dock är denna skillnad försumbart liten. Swecos gamla fönsterglas 
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är här det minst lämpliga valet av fönsterglas. De största skillnaderna finns i västerläge vid 

balanstemperatur 15ºC under kylsäsongen.  

 

Figur 44. Jämförelse av energibalansen under kylsäsongen vid Tbalans 15ºC 

I figur 45 visas den totala energibalansen vid balanstemperatur 15ºC. Under november till 

februari, uppvärmningssäsongen, är energisparglas det mest optimala valet av fönsterglas. 

Under april till oktober, kylsäsongen, är ett solskyddsglas att föredra. Här är Pilktingtons 

solskyddsglas bättre än Swecos nya solskyddsglas. Rekommendation är att vid 

balanstemperatur 15ºC välja ett energisparglas. 

 

Figur 45. Jämförelse av den totala energibalansen vid Tbalans 15ºC 
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Simuleringarna har visat att uppvärmningssäsongens periodlängd ökar med ökad 

balanstemperatur. Vid balanstempertur 5 ºC sträcker den sig från början av oktober till slutet 

av maj. Vid 10ºC sträcker den sig från början av september till slutet av maj. Vid 15 ºC 

sträcker den sig över nästan hela året från början av september till slutet av juni. Omvänt så 

minskar kylsäsongens periodlängd med ökad balanstemperatur. Vid balanstempertur 5 ºC 

sträcker den sig från början av maj till slutet september. Vid 10ºC sträcker den sig från början 

av maj till slutet av augusti. Vid 15 ºC sträcker den sig från början av juni till slutet av 

augusti.  

Vid en jämförelse av den totala energibalansen vid 5, 10 och 15ºC i figurer 39, 42 respektive 

45 är det tydligt att byggnadens balanstemperatur, väderstreck och fönsterglasens U- och g-

värde måste tas i beaktan vid val av fönsterglas. Det räcker inte bara att se till fönsterglasets 

U-värde. Med minskad balanstemperatur ökar skillnaderna i energibalans och därmed också 

vikten att välja rätt fönsterglas. Sammanfattningsvis vore det optimalt att ha fönsterglas som 

ger ett lågt g-värde under kylningssäsongen och ett högt g-värde under 

 pp   m             .      ” m   ”           m kunde ändra g-värde efter säsongsberoende 

vore en optimal lösning för att balansera Miljöbyggnads indikatorer Solvärmelast och 

Dagsljusfaktor. Värden på den totala energibalansen för samtliga månader, väderstreck och de 

tre balanstemperaturerna finns i Appendix F.  
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 Diskussion 9.

Klimatförändringarnas effekter blir allt tydligare och under kommande decennier riskerar 

samhällen och ekosystem att drabbas av bland annat fler extrema väderhändelser, torka och 

översvämningar. Det finns en stor potential i bygg- och fastighetsbranschen för att 

åstadkomma bättre möjligheter för framtida generationer. För att uppnå ekonomisk, social och 

ekologisk hållbarhet samt nå alla uppsatta miljömål krävs det att fastighetsektorn, inom 

framförallt området energi, genomför förbättringsåtgärder. Då denna sektor står för nästan 40 

% av Sveriges totala energianvändning så går det inte att blunda för vikten av 

energieffektiviseringar inom sektorn.  

De byggregler som finns idag är enligt många aktörer i branschen för slappa och därför har 

miljöcertifieringssystemen vuxit fram. Miljöcertifieringssystemen lyfter miljöfrågor och alla 

tre studerade system lägger stor vikt vid energi. Kan energianvändningen i fastigheter 

reduceras så minskar koldioxidutsläppen vilket i sin tur leder till minskad klimatpåverkan 

vilket gynnar alla tre dimensioner av hållbarhet. För att nå ett högt betyg i något av 

miljöcertifieringssystemen går det inte att ta genvägar. En miljöcertifiering är en form av 

mätning och kvantifiering av en byggnads miljöprestanda. Mätningar och fastställda betyg av 

en tredje part är svartvita och ger inte utrymme för godtyckliga, fria tolkningar av ett resultat. 

Genom detta pressas fastighetsägare att genomföra, helst kontinuerliga, förbättringar. Att 

mäta framgång i form av miljöprestanda lyfter miljömedvetenheten.  

För att kunna bygga hållbart krävs en helhetssyn på hela byggförloppet och den 

miljöpåverkan som en byggnad har. I detta ingår energi- och materialframställning, utsläpp 

och föroreningar, genererat bygg- och driftsavfall, vatten- och energianvändning och mycket 

mer. För att uppnå miljönytta så underlättar det om beställare och leverantör redan i 

förfrågningsunderlaget har klarlagt vilka krav som ställs på energianvändning, inneklimat, 

möjligheter till källsortering, miljövänliga materialval, markanvändning, vattenanvändning, 

transporter och så vidare. Med hjälp av ett miljöcertifieringssystem lyfts dessa problem i olika 

grad beroende på vilket system som väljs. Gemensamt är att miljöcertifieringssystemen ger en 

helhetssyn på fastighetens miljö- och klimatpåverkan vilket gör det lättare för fastighetsägare 

och involverade att förstå och genomföra åtgärder.  

Med relativt små medel kan mycket miljönytta åstadkommas, vilket Österport 7 visat. Dock 

har den totala energianvändningen svängt från år till år i Österport 7 trots att fastigheten 

certifierats med både GreenBuilding år 2008 och LEED:EB&OM år 2010. Exempelvis år 

2012, efter bägge certifieringar, var energianvändningen lika hög som år 2007. Siffrorna 

indikerar att energianvändningen har minskat inför eller precis efter en certifiering för att 

sedan två år senare öka igen. För att hålla nere energianvändningen så krävs det att alla 

brukare har förståelse och engagemang. Inför och under en certifiering kan det tänkas att 

mycket information och uppmuntran går ut till brukarna för att sedan minska med tiden.  

När certifieringsarbetet påbörjar har också stor betydelse för miljönyttan. Ju tidigare beslut 

om certifiering sker och arbetet kan påbörjas desto mer flexibilitet och möjlighet finns till 

åtgärder vilka kan leda till miljönytta. Kommer beslut om certifiering efter kravformulering 
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eller projektering blir det desto svårare och kostsammare att göra ändringar. Ju tidigare 

miljöfrågorna lyfts desto lättare är det också att fortsätta arbete med dem. I alla tre fall 

kopplades miljöcertifieringen in väldigt tidigt. För kontoret i Stockholm beslutade AMF att 

miljöcertifiera redan när anbud lades till Sweco gällande ombyggnationen för att behålla 

Sweco som hyresgäst. NCC hade redan beslutat att alla kommersiella nybyggnationer ska 

certifieras enligt BREEAM.  

Miljönyttan till följd av val av miljöcertifieringssystem har visat sig inte helt lätt att besvara. 

Först och främst beror inte miljönyttan enbart på val av system, utan även på vilken 

betygsnivå en kontorsfastighet siktar på och byggnadens förutsättningar. Oftast är det enklare 

att bygga en ny fastighet med hög miljö- och energiprestanda, det betyder dock inte att det 

inte finns möjlighet till besparingar och reducering av miljöpåverkan för befintliga fastigheter. 

Då de befintliga fastigheterna i Sverige idag kommer att utgöra majoriteten av fastigheterna 

om 50-100 år måste vi reducera deras miljöpåverkan för att kunna nå bland annat 20-20-20-

målen och miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Giftfri Miljö och Begränsad 

klimatpåverkan. Miljönytta kan även komma att bero på vilken version av ett system som 

byggnaden certifierats enligt. För varje ny utgåva skärps kraven ytterligare. I framtiden 

kanske man inte bara tittar på vilket certifieringssystem som valts och betyg som byggnaden 

fått utan även vilken version som den bedömdes enligt. Exempelvis en byggnad som 

certifierades med Platinum i LEED 2009 behöver nödvändigtvis inte klara kraven för 

Platinum i en nyare version av LEED. 

Gemensamt för alla tre system är att miljönyttan beror på vilket betyg som eftersträvas. I 

LEED finns skallkrav inom varje bedömningsområde som säkrar en viss miljönytta. I 

BREEAM finns vissa minimikrav för att uppnå ett högre betyg. I övrigt så är resterande 

poäng valbara inom både LEED och BREEAM. Detta gör att för att få ett lågt betyg riskerar 

enklare poäng eller indikatorer att premieras vilka gör mindre miljönytta. Denna risk finns om 

budgeten är liten, tidsramen är kort på grund av ett sent beslut om certifiering eller om 

ambitionen hos fastighetsägare och hyresgäster är låg. Miljöbyggnads betyg Brons motsvarar 

BBR-kraven och kräver ofta inte så stora åtgärder för att nå, framförallt inte för 

nybyggnationer. BBR-kraven är dock för slappa krav för att vi ska klara Miljökvalitetsmålen. 

BREAAMs högsta betyg Outstanding är svårast att nå vilket kan tolkas som en indikator för 

att den gör mest miljönytta jämfört med övriga systems respektive högsta betyg. 

Alla tre miljöcertifieringssystem innehåller lite olika bedömningsområden vilka väger olika 

mycket i betygsbedömningen. Bedömningsområdet energi väger lika tungt som övriga två 

bedömningsområden i Miljöbyggnad. I LEED väger poängen i området energi absolut tyngst 

och innehåller 32 % av den totala poängen som går att få. I BREEAM väger energi också 

tungt men inte lika tungt som i LEED, där motsvarar energi 19 % av poängsumman. 

Hållbarhetsmässigt kan tyckas att Miljöbyggnad som system är att föredra då det tar hänsyn 

till alla delar lika mycket. I Miljöbyggnad går det inte heller att välja bort indikatorer. LEED 

och BREEAM har dock en del skallkrav respektive minimikrav som måste klaras för att få en 

certifiering vilket säkerställer viss miljönytta. Ämnar en fastighetsägare göra störst miljönytta 

avseende energi kan således LEEDs högsta betyg Platinum vara att föredra. Dock kan 
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BREEAMs krav inom energi anses vara hårdare, där nollnettoutsläpp av koldioxid ger det 

högsta antalet poäng inom energi. Ämnar en fastighetsägare göra störst miljönytta, räknat på 

alla bedömningsområden, så är BREEAMs högsta betyg Outstanding att föredra.  

I tidigare examensstudier inom området miljöcertifieringar så tycks flera mindre 

fastighetsägare mena att investeringskostnader utgör hinder för energieffektiviseringar. Vad 

som inte framkommer i dessa diskussioner är att miljöcertifieringar innebär inte enbart 

energieffektiviseringar i form av reducerad elanvändning utan det bidrar även till att öka 

energisäkerheten för fastigheten. Genom att ge fler poäng för förnybara energikällor, vilka 

alla tre studerade miljöcertifieringssystem gör, så minskar fastighetens beroende av elenergi 

framställd från fossila bränslen. Följden av detta blir en lägre miljöpåverkan tack vare bland 

annat minskade utsläpp. Användningen av fossila bränslen som kol, olja och naturgas leder 

till försurning, övergödning och bidrar till växthuseffekten. Energieffektiviseringar kan 

påverka minskningen av växthusgaser både direkt och indirekt. Direkt genom att använda 

energin mer effektivit och därmed inte behöva använda eller producera lika stor mängd 

energi. Indirekt genom kostnadsbesparingar som i sin tur kan användas till andra strategier för 

att minska utsläppen.  

Det krävs snabba och betydande utsläppsminskningar och växthusgaserna ska stanna på en 

nivå som inte allvarligt hotar jordens klimat och för att uppnå tvågradersmålet. Effektivare 

energianvändning och övergång till förnybar energi i större skala är kärnan i ett hållbart 

energisystem med minimal miljöpåverkan. Alla miljöcertifieringssystemen tar detta faktum i 

beaktan och ger poäng för förnybara energikällor och lokal elproduktion. Förutom att få ner 

energianvändningen krävs större hänsyn till byggmaterial och farliga ämnen för ett hållbart 

byggande, vilket alla tre miljöcertifieringssystem bedömer. Frågan kring inomhusmiljö måste 

också lyftas vilket i Sverige inte är ett särskilt stort problem, men som är viktig för den sociala 

dimensionen av hållbarhet inom kontorsmiljöer.  

Ett sätt att minska klimatpåverkan är att installera gröna tak eller sedumtak vilka binder 

koldioxid. För närvarande är andelen gröna tak i Sverige blygsam liten. Miljönyttan med 

gröna tak är att de kan leda till minskad energianvändning genom dess värmande och kylande 

effekt vilket ger lokalerna en jämnare temperatur. Gröna tak kan också fånga upp och fördröja 

avrinningen av regnvatten vilket kan minska risken för översvämningar i stadsmiljöer, fånga 

upp föroreringar, öka den biologiska mångfalden och minska urbana värmeöar. Med 

klimatförändringar följer häftiga väderförändringar som torka eller extrema skyfall vilket 

leder till översvämningar. Gröna tak kan förutom miljönytta även innebära 

kostnadsbesparingar. Att behöva byta ut alla vattenledningar till större rör skulle bli en 

kostsam investering för kommunerna. Gröna tak kan även minska buller vilket gynnar 

byggnadens användare. Ju tjockare lager av växtlighet desto mer ljuddämpande effekt har det. 

Gröna tak kan också öka livslängden på tak genom att vegetationen skyddar det 

underliggande tätskiktet från solens UV-ljus och snabba temperaturväxlingar. De kan också 

bidra till ett bättre stadsklimat genom att höja luftfuktigheten och sänka temperaturen i en torr 

och varm stadsmiljö. Endast LEED och BREEAM tar hänsyn till gröna ytor och ger poäng för 

gröna tak. Miljöbyggnad ger inga sådana poäng och gör därmed ingen miljönytta här.  
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Fördelen med de internationella miljöcertifieringssystemen är att de dessutom kan göra 

framtida miljönytta. Vatten utgör ingen bristvara i Sverige, men rening av avloppsvatten är en 

energi- och miljöfråga. Även uppvärmning av varmvatten kräver energi. Både LEED och 

BREEAM ger poäng för reducerad vattenanvändning i en stegvis poängskala. Mindre 

vattenanvändning leder således till fler poäng och större chans till ett högre betyg. 

Nytillverkning av vattenarmaturer innebär dock också en miljöbelastning, varpå Kv. 

Trängkåren 6 inte valde att installera snålspolande och närvarostyrda kranar. Miljöbyggnad 

som fastigheten certifierades med ger heller inga poäng, och därmed inget incitament, till att 

byta ut kranarna och reducera vattenanvändning. Miljönyttan avseende vattenanvändning till 

följd av val av Miljöbyggnad är således ingen alls.  

Alla tre miljöcertifieringar lyfter upp frågor rörande avfallshantering. Bygg- och 

fastighetsbranschen står för en betydande del av Sveriges avfall samtidigt som tillgången på 

råvara är ett växande problem. Potentialen för återvinning i fastighetssektorn är av stor vikt 

för en hållbar samhällsutveckling och miljöcertifieringarnas bedömning av material- och 

återvinning kan bidra till en mer ansvarstagande resursanvändning. För återvinningsprocessen 

är det viktigt att avfallet källsorteras korrekt. På Swecos kontor fanns under studies 

genomförande inga fraktioner för matavfall vilket bland annat kan återvinnas genom rötning 

och omvandlas till biogas åt fordon. Precis som Swecos matavfall går stora mängder avfall 

idag till förbränning. Om källsorteringen ökar kanske även metoderna för återvinning kan 

utvecklas och mindre avfall behöva förbrännas.  

Miljöcertifieringar innebär en mer noga förberedd projektering, produktion och förvaltning av 

fastigheterna som i sin tur bör leda till miljönytta genom minskad miljöpåverkan. Studien har 

visat att miljöcertifieringar kan utöver miljönytta även leda till en ökad miljömedvetenhet och 

högre ambitioner. I samband med att Sweco bestämde att enbart ha kontorslokaler i 

miljöcertifierade fastigheter så vidgades vyerna och exempelvis Kv. Trängkåren 6 granskades 

ur flera aspekter utanför ramarna för exempelvis Miljöbyggnad. Bland annat skrevs avtal med 

en ny Facility Manager för alla Swecos kontor vilka kunde presentera mer hållbara arbetssätt 

och lösningar. Sweco har även fått ett ökat fokus på avfallshantering och källsortering och 

kontorsdriftsplanerna utformas nu enligt respektive miljöcertifieringssystems krav. En 

”         pp”           tillsatts vilken kommer att göra det lättare för anställda i Stockholm 

att välja alternativa transportmedel som elbil och cykel. 

Beteendeförändringar på individnivå är också viktigt för att kunna åstadkomma miljönytta. 

Miljöcertifieringar utgör ett verktyg som sätter ramar och ökar ambitionsnivån hos 

fastighetsägare och hyresgäster. En miljöcertifiering blir en uttalad policy, ett mål för ökad 

miljö- och energiprestanda och ett verktyg för att organisera och strukturera åtgärder. 

Fastighetsägare kan välja att projektera och bygga utefter miljöcertifieringar men välja att inte 

certifiera för att kunna ha fritt spelrum och ge mer plats åt interna miljöpolicyn och 

handlingsplaner. Detta är bättre än ingenting men en miljöcertifiering säkerställer att 

by               b       b       ”   mp  ”                 pp          . B  y  p           m 

bevisar fastighetens bedömda miljöprestanda är incitament för att ställa högre krav på en 
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fastighets energi- och miljöprestanda och därmed tvinga fram nytänkande. Genom detta kan 

nya innovativa lösningar utvecklas vilka kan gynna den hållbara samhällsutvecklingen. 

”G            ”       by  - och fastighetsbranschen sprida förnybart och hållbart byggande. 

Bygger en fastighetsägare grönt och erhåller en kvalitetsstämpel i form av en miljöcertifiering 

så kan det leda till att fler fastighetsägare inspireras till att miljöcertifiera delar av eller hela 

sitt fastighetsbestånd. Miljöcertifieringar har blivit och kan bli en ännu större handelsfaktor. 

Om utbudet av miljöcertifierade fastigheter ökar så ökar efterfrågan och vise versa. 

Miljönyttan av en fastighets certifiering kan således spridas genom att fler miljöcertifierar och 

gör miljönytta. En miljöcertifiering genererar dessutom en tydlig miljöprofil för både 

fastighetsägare och hyresgäster och gör det tydligare att kommunicera vilken miljöprestanda 

byggnaden har, både internt och externt. I framtiden kanske en potentiell köpare eller 

hyresgäst inte bara ser på energideklarationen utan även certifieringsbetyget. När hyresgäster 

söker nya kontor kan en miljöcertifiering finns med som ett av kraven.  

Hållbar samhällsutveckling är en grund för att inte äventyra resurstillgången för framtida 

generationer. Inom fastighetssektorn finns det en stor potential vad gäller den ekologiska 

hållbarheten och där miljöcertifieringar kan utgöra ett stöttande verktyg. Stora hinder för 

ekologisk hållbarhet är idag klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, övergödning, 

ozonskiktförtunning, försurning av haven, global färskvattenanvändning, landanvändning, 

kemiska föroreningar, partiklar i atmosfären och mer. Genom att välja ett certifieringssystem 

som syftar till att bedöma fastigheters miljöprestanda och således också stimulera en 

förbättring i fastigheters miljö- och energiprestanda så minskar klimatpåverkan. 

Miljöcertifieringar kan således verka för att uppnå miljökvalitetsmålen Begränsad 

klimatpåverkan, Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Miljöcertifieringar kan också vara ett 

steg på vägen att dra tillbaka Earth Overshoot Day genom bland annat reducerad energi- och 

vattenanvändning, fokus på avfallshantering, inköp av hållbara material och resurser, 

premiering av alternativ transporter och ökade grönytor. Många av jordens resurser är ändliga 

och med den ökade befolkningstillväxten krävs mer ansvarstagande och effektivare 

utnyttjande av resurserna. Miljöcertifieringar kan vara just det verktyget som behövs för 

bygg- och fastighetsbranschen. 

  



 

111 
  

 Analys och slutsats 10.

Miljönyttan till följd av val av miljöcertifieringssystem beror inte enbart på val av system utan 

även på byggnadens förutsättningar. I denna studie var de studerade kontorsfastigheterna i 

Stockholm en ombyggnation, kontorsfastigheten i Malmö en befintlig byggnad och 

kontorsfastigheten i Göteborg en nybyggnation. Tre fastigheter med helt olika förutsättningar. 

Oftast är det enklare att bygga en ny fastighet med hög miljö- och energiprestanda. Det 

betyder dock inte att det inte finns möjlighet till besparingar och reducering av miljöpåverkan 

för befintliga fastigheter. Studien har även visat att väldigt gamla befintliga byggnader med 

hög energianvändning kan med hjälp av en miljöcertifiering få ner energianvändningen till 

nivåer under BBRs krav för nybyggnationer.  

Val av system har stor betydelse för miljönyttan genom att varje system bedömer olika saker 

och på olika sätt. LEED och BREEAM ställer högre krav och inom fler områden jämfört med 

Miljöbyggnad. Miljöbyggnad tar endast hänsyn till byggnaden och inte områden som 

transport, avfall eller vatten. Området energi väger poängmässigt tyngst i LEED och 

BREEAM. Den procentuella andelen poäng för energi är dock större i LEED jämfört med 

BREEAM. Miljöbyggnad ställer lite lägre krav men med lika stort fokus på energi som övriga 

två bedömningsområden inom systemet.  

I samband med ombyggnationen av Kv. Trängkåren 6 skedde en rad stora åtgärder. Bland 

annat installation av ett geoenergilager, fönsterrenovering, nytt belysningssystem och 

styrning, uppdatering av ventilationssystem och ny styrning, nya kylmaskiner och 

energibesparande grendosor bidrog till den stora energibesparingen. Ambitionen hos Sweco 

och AMF Fastigheter inför ombyggnationen var väldigt hög med mål om en hållbar 

renovering och minskad energianvändning. Tredjeparts certifiering var ett av målen där AMF 

Fastigheter och Sweco valde att certifiera enligt Miljöbyggnad Guld. Miljöbyggnad var vid 

den tiden det mest etablerade systemet på marknaden och valdes därför som 

certifieringssystem för Kv. Trängkåren 6. De åtgärder som var direkt kopplade till 

certifieringen för att få betyget Guld var utvändiga solavskärmare och dokumentering av 

material i Byggvarubedömningen. Miljöbyggnad har lett till en ökad ambitionsnivå hos 

Sweco som jobbar vidare med fastighetens avfall och transportfrågor. Därtill skrevs också ett 

avtal med en ny Facility Management företag för Swecos alla kontor vilka kunde leverera fler 

hållbara lösningar. Utanför ramarna för bedömningen i Miljöbyggnad installerade AMF 

Fastigheter också solceller på Swecohusets tak som en miljömarkör. 

NCC certifierar nästan uteslutande alla kommersiella byggprojekt med BREEAM. Många av 

åtgärderna i Ullevi Park 4 hade dock genomförts även om det inte vore för BREEAM-

certifieringen då NCC bygger med fokus på energieffektivitet. Några åtgärder har ändå 

identifierats som direkt åtgärd till följd av BREEAM-certifieringen: avfallshantering på 

byggarbetsplatsen enligt utarbetad plan, installation av sedumtak, förberedelse för installation 

av laddstolpar till elbilar, installation av system för vattenläckagedetektering, installation av 

fler mätare och inköp av miljömärkt virke. Åtgärder har valts genom att se till de som ger 
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något mervärde. Vissa åtgärder som hade kunnat ge poäng har medvetet valt borts av NCC för 

att de inte ger någon miljönytta.  

Skanska valde att miljöcertifiera Österport 7 med LEED med målet att vara först i Sverige 

med LEED Platinum för en befintlig byggnad. En enkätundersökning avseende den termiska 

komforten visade att byggnadens användare var missnöjda vilket också var en bidragande 

orsak till LEED-certifieringen. Skanska hoppades på att certifieringen skulle kunna belysa 

och åtgärda problemen med den termiska komforten. Åtgärderna i Österport 7 i Malmö 

skedde i två etapper. En etapp inför energicertifieringen GreenBuilding år 2008 och en inför 

miljöcertifieringen LEED år 2010.  Inför LEED-certifieringen av Österport 7 genomfördes en 

andra analys och rengöring av alla ventilations- och energisystem, installation av 300 m
2
 

sedumtak utan fast bevattningssystem, rökförbud, mattor innanför entrén, installation av 

vattenmätare, nya IT-lösningar, ytterligare förbättringar inom transport och ett nytt avtal om 

100 % vindkraft med Bra Miljövalsmärkning. Alla åtgärder inför LEED-certifieringen var 

direkt kopplade till skallkrav eller poäng. År 2015 flyttade Sweco in som hyresgäst i 

fastigheten. Under studiens genomförande pågick en omcertifiering av Österport 7. Trots att 

fastigheten redan hade högsta betyg Platinum så vill Sweco och fastighetsägare Skanska se 

över var mer miljönytta kunde göras. Bland annat installerades ytterligare några kvadratmeter 

sedumtak. 

LEED och BREEAM premierar låg vattenanvändning och installation av snålspolande 

vattenarmaturer. Beräkningar i studien indikerar en besparingspotential i vattenanvändning på 

20 till 66 % beroende på flödesval för vattenarmaturer. Vattenanvändning kräver också energi 

för både rening och uppvärmning. Minskar vattenanvändningen minskar således också 

energianvändning vilket leder till miljönytta. Minskad energianvändning gynnar hela jorden 

genom att minska på utarmningen av ändliga energikällor och koldioxidutsläpp i atmosfären. 

Detta leder i sin tur till en minskad klimatpåverkan genom att minska bidraget till bland annat 

växthuseffekten vilket leder till en rad miljöbelastningar på jorden som smältande glaciärer, 

ökade havsnivåer, torka och andra extrema väder. 

Trots LEEDs hårdare krav inom energi så har Miljöbyggnadscertifieringen lett till störst 

miljönytta mätt i reducerad energianvändning vid en jämförelse av kontoret i Stockholm och 

Malmö. Kontorsfastigheten i Stockholm har med Miljöbyggnadscertifieringen minskat 

energianvändningen med 59 %. Den totala skillnaden i energianvändning mellan år 2009 och 

2014 uppgår till 4 226 MWh. Österport 7 i Malmö har med LEED-certifieringen reducerat 

energianvändningen med 36 %. Räknat med GreenBuilding-certifieringen stiger denna siffra 

till 45 %. Skillnaden i energianvändning mellan år 2007-2014 och 2009-2014 uppgår till 

1 124 MWh respektive 787 MWh. Då Ullevi Park 4 inte var tagen i drift vid studiens 

genomförande och åtgärder för certifieringen genomfördes redan vid nybyggnationen går det 

inte att göra en jämförelse av energianvändningen.  

Dock bör hänsyn tas till fastighetens förutsättningar och energianvändningens nivå innan 

certifieringen. Stockholmskontoret Kv. Trängkåren 6 är en äldre fastighet som efter många 

hyresgästers in- och utflytt hade en blandning av tekniska system där mycket kontroll hade 

gått förlorat genom åren. Därför fanns det en mycket större energibesparingspotential i Kv. 
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Trängkåren 6 jämfört med Österport 7. Kontorsfastigheten i Stockholm är dessutom 

kulturminnesmärkt där inga ändringar som påverkar fasadens utseende får genomföras. Trots 

detta lyckades AMF Fastigheter och Sweco förbättra byggnadens klimatskal tack vare 

renovering av nästan samtliga fönster. Detta är en bidragande orsak till varför kylbehovet och 

därmed också energianvändningen i Kv.Trängkåren 6 har kraftigt reducerats. 

Ambitionsnivån avseende framförallt energianvändningen var väldigt hög inför 

Miljöbyggnadscertifieringen av Kv. Trängkåren 6 i Stockholm. Sweco satte högre interna 

krav för minskad energianvändning jämfört med kraven i Miljöbyggnad. Certifieringen har 

också lett till en ökad ambitionsnivå för samtliga kontor och inom fler områden. Bland annat 

skrevs ett nytt avtal med en Facility Management leverantör som erbjöd mer hållbara tjänster, 

en analys av materialinköp pågick under studiens genomförande för att öka andelen 

miljövänliga kontorsmaterial, transportfrågor har lyfts för att öka möjligheterna till alternativa 

transporter och mätning av avfall och bättre skyltning och ökat antal fraktioner införs för att 

öka källsorteringen.    

Studien har visat att miljöcertifieringar, oavsett vilket system som används, gör miljönytta 

genom främst reducerad energianvändning. Slutsatsen är att miljönytta beror inte bara på val 

av miljöcertifieringssystem utan även på; byggnaden och byggnadens förutsättningar, val av 

betygsnivå, val av indikatorer, när beslut om certifiering togs, när certifieringsarbetet 

påbörjades samt ambitionsnivå hos de involverade. För att nå de uppsatta miljömålen och 

främja en hållbar utveckling så krävs det att alla byggnader minskar sin miljöpåverkan genom 

bland annat reducerad energianvändning. Där kan miljöcertifieringssystemen som verktyg 

göra stor miljönytta.  
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 Rekommendationer 11.

Denna studie har visat på betydelsen av att ha undermätare för värme-, kyl-, el-, och 

vattenanvändningen för att ha större kontroll över fastigheten och utvärdera miljönyttan med 

miljöcertifieringar. Rekommenderat är att ha separata undermätare för hyresgäster så Sweco 

alltid har koll på hur mycket energi och vatten som de egna kontorslokalerna använder. 

Fördelen med fler mätarantal och dokumentation över fastighetens utformning och drift är att 

finjusteringar göras löpande. Detta säkerställer också att inte viktig information om 

fastigheternas system går förlorat. 

Det är även viktigt att välja miljöcertifieringssystem med omsorg. Fastighetens 

förutsättningar, tids- och kostnadsramar samt fastighetsägarens tillsammans med 

hyresgästernas hjärtefrågor och ambitionsnivåer bör styra valet av både system och 

betygsnivå. För ett lyckat resultat med störst miljönytta till minsta kostnad bör beslut om 

miljöcertifiering tas i så tidigt skede som möjligt och utgöra en del av kravformuleringen för 

ny- eller ombyggnationen av en fastighet. Detta är en stor orsak till varför framförallt 

miljöcertifieringen av Kv. Trängkåren 6 varit så lyckad trots byggnadens förutsättningar. Med 

tiden minskar flexibiliteten samtidigt som kostnaderna ökar för att genomföra ändringar.  

Ett av de stora förbättringsområdena för Swecos kontor identifierat i denna studie är avfall. 

Tillräckligt med plats för källsortering har inte getts vid ombyggnationerna vilket gjort att 

antalet fraktioner har varit ett fåtal. Fler fraktioner och bättre skyltning kan införas för att 

säkerställa en noggrannare sortering. Bland annat bör en fraktion för matavfall/komposterbart 

införas i alla kontorsbyggnader. Fraktionerna bör även vara likadana på alla våningsplan i 

Swecos kontor, vilket det i dagsläget inte är. En rekommendation är att alltid kräva en egen 

miljöstation för Swecos avfall och lägga till avfallsmätningar i alla avtal med avfallshämtare. 

Genom att få mer kontroll och bättre överblick över mängden avfall som generaras kan 

ytterligare åtgärder vidtas för att minska avfallsmängderna och öka källsorteringen.   

Fler rekommendationer till Sweco och fastighetsägare är att installera gröna tak i största 

möjliga mån. Miljönyttan med sedumtak är väldigt stor och bör därför inte underskattas eller 

installeras enbart i syfte att plocka poäng i certifieringssystemen. För ytterligare miljönytta 

kan bikupor placeras på de gröna taken vilka bidrar till pollinering, en grundförutsättning för 

all vår frukt och grönt.  

Viktigt är också att fastighetsägare vid certifieringen av kontorsfastigheter noggrant överväger 

vilka poäng inom LEED och BREEAM som ska sökas. Vissa poäng kan göra utgöra mer av 

en miljöbelastning än miljönytta, vilket framkommit under certifieringen av Ullevi Park 4. 

Sådana poäng har inte sökts för Ullevi Park 4 för att istället fokusera på att göra största 

möjliga miljönytta. Denna studie har visat att alla poäng inom BREEAM och LEED inte 

passar alla fastigheter. Byggnadens förutsättningar måste få sätta ramarna för vilka poäng som 

ska sökas och där målet är att göra största miljönytta.  

Fönstersimuleringarna har visat att val av fönsterglas inte är helt enkelt. Hänsyn måste tas till 

U-värde, g-värde och väderstreck. Likaså fönsterplacering och storlek har en avgörande roll 
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för betyg inom miljöcertifieringssystemen. Val av g-värde är en direkt avgörande faktor för 

betyget inom några av Miljöbyggnads indikatorer. Här ligger bland annat dagsljusfaktor och 

solvärmelast i en vågskål. Ska hög andel dagsljus (högt g-värde) eller låg solvärmelast (lågt g-

värde) eftersträvas? Låg solvärmelast leder till ett mindre kylbehov vilket leder till störst 

miljönytta i kontorsfastigheter där de interna lasterna ofta är höga. 

Viktigt är att Sweco och fastighetsägarna kontinuerligt jobbar med förbättringar, övervakning 

av energianvändningen och sprider information och kunskap. Genom att kommunicera med 

kontorsfastigheternas brukare så kan de reducerade siffrorna för energi- och vattenanvändning 

upprätthållas. Energimätarna i Österport 7 visar att energianvändningen har ökat två år efter 

genomförd certifiering vilket kan bero på att efter godkänd certifiering så ligger inte miljö- 

och energifrågor lika högprioriterat. Kontinuerlig uppmuntran, information till byggnadernas 

användare och kommunikation kan hjälpa kontorsfastigheters fastighetsägare och hyresgäster 

hålla energianvändningen nere.   
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 Förslag på vidare studier 12.

Som förslag på vidare studier inom området miljöcertifieringar vore det intressant att se på 

miljönyttan till följd av miljöcertifieringar med Miljöbyggnad, LEED och BREEAM för 

byggnader med liknande förutsättningar. Exempelvis tre ombyggnationer eller 

nybyggnationer. Alternativt att se över miljönyttan med enbart LEED och BREEAM som 

jämförelse för två fastigheter med liknande förutsättningar då dessa två system innehåller 

likvärdiga bedömningsområden. I bakgrundskapitlet till denna studie beskrivs hur marknaden 

styrs av Adams Smiths osynliga hand och en rad bakomliggande antaganden för detta där 

kvalitetsbedömning är en av dessa. Med kvalitet avses hållbarhet och hur produkten beter sig 

över tid. Därför vore det intressant att utvärdera miljönyttan efter många år, med olika 

certifieringssystem för byggnader med samma förutsättningar.  

Ett annat förslag är att se över den sociala hållbarheten med miljöcertifieringar. Kan 

certifieringssystemen öka välmående och välbefinnandet hos byggnadens användare? 

Liknande studier har genomförts i USA men inte i Sverige. I Sverige är vi generellt sätt 

väldigt duktiga på inomhusklimat och använder andra ventilations- och klimatsystem i 

byggnader jämfört med i USA. Därför vore det intressant att se om miljöcertifieringar kan 

göra ännu mer nytta avseende inomhusklimatet. Att studera användarnas effektivitet, vilket 

certifieringssystemen menar är en positiv effekt med genomförda certifieringar, kan dock vara 

problematiskt. Denna studie kan förslagsvis utföras med en enkätstudie och en jämförelse 

göras mellan antalet sjukdagar per anställd före och efter genomförd certifiering.   
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Appendix A – Intervjuguide 
Intervju med Maria Qvillberg, Miljösamordnare Sweco Systems AB, 9 februari 2015 

1) Vad är en miljöcertifiering (avseende fastigheter)? 

a. Finns det någon skillnad på en miljömärkning och en miljöcertifiering? 

2) Vad finns det för anledningen till att miljöcertifiera fastigheter? Vilka fördelar?  

a. Ur en fastighetsägares-, utvecklares- och hyresgästperspektiv? 

3) Varför väljer man att miljöcertifiera fastigheter?  

a. Räcker det inte med CSR och miljöpolicys? 

4) Vilka är det som vanligtvis efterfrågar en certifiering?  

a. Fastighetsägare, utvecklare eller hyresgäster? 

5) Vilka för och nackdelar ser du med de olika certifieringarna LEED, BREEAM och 

Miljöbyggnad? 

6) Vad anser du om de olika betygssystemen?  

a. Kan betygssystemen påverka vilket system som väljs?  

7) Är det bra eller dåligt att det finns så många olika certifieringssystem? 

8) Finns det vanliga missuppfattningar eller kritik riktad mot miljöcertifieringar? 

9) Finns det en risk att man miljöcertifierar av fel anledning?  

10) De som väljer att miljöcertifiera, har de tillräcklig kunskap om certifieringar? 

11) Vilka typer av projekt är det som det finns flest certifiering av/certifieras mest? 

a. Nybyggnationer eller befintliga fastigheter? 

b. Kontor, bostadshus, skolor, övrigt? 

12) Varför tror du att inte fler fastigheter är certifierade idag? 

13) Ser du någon trend i miljöcertifieringar?  

a. T.ex. val av system eller vilka som efterfrågar certifieringar? 

14) Vilka för- och nackdelar ser du med att Sweco som hyresgäst har olika 

miljöcertifieringssystem för fastigheterna? 

15) Ombyggnationen av Swecohuset Stockholm skedde 2010-2012, när var alla inflyttade 

efter ombyggnaden?  

16) När bestämde man att Swecohuset skulle certifieras? 

17) Vem tog initiativet till att Swecohuset skulle certifieras? 

18) Varför certifierades Swecohuset? 

a. Var certifieringen en prioriteringsfråga vid ombyggnad/flytt? 

19) Varför valdes Miljöbyggnad som certifieringssystem? 

a. Diskuterades andra miljöcertifieringssystem? 

20) När beslutade man sig att sträva efter guld som betyg? 

21) Vilka var inblandade i certifieringsprocessen – samordning och ansökan? 

22) Vilka var de övergripande målen med miljöcertifieringen av Swecohuset? 

a. Gemensamma hjärtefrågor? 

b. Hade Sweco några specifika mål som inte AMF hade? 

23) Vilka ytterligare förbättringar/åtgärder hade man kunnat göra tror du? 

a. Finns det något man hade prioriterat/gjort annorlunda idag tror du? 

24) När är verifieringen klar?  
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Intervju med Mathilda Jonsson, Grön Uppdragsledare, Skanska Sverige AB, 12 februari 2015 

1) Vad innebär hållbarhet för Skanska Sverige?  

a. Hur arbetar ni med hållbarhet på Skanska? 

b. Vad är din roll? 

2) Hur stor del av Skanskas fastighetsbestånd är miljöcertifierad? 

a. Vilka certifieringar?  

3) Varför certifierar Skanska sina fastigheter?  

4) Kan du börja med att berätta om Österport? 

a. Vad är Skanskas roll i ombyggnationen och certifieringen? 

b. Vad är din roll i certifieringen?  

5) Satt Sweco i byggnaden innan ombyggnationen och certifieringen?  

a. Om nej, vilka satt där/vad användes byggnaden till? 

6) Är byggnaden certifierad sedan tidigare? 

a. Vilken certifiering?  

7) Kan du berätta om den aktuella/pågående certifieringen? 

a. Vilken certifiering? 

b. Varför den? Diskuterades andra?  

c. Var kom initiativet ifrån? 

d. Vad är status på certifieringen idag?  

8) Vad var syftet med och vilka mål fanns för certifieringen? 

a. Hade Skanska egna mål med certifieringen som inte Sweco hade? 

9) Vilka credits har man valt att ta med i ansökan? 

a. Rörande material, energi, vatten, avfall, materialinköp, transport? 

i. Kyl, värme, ventilation, belysningssystem? 

ii. Tids/Närvaro/Frånvaro/Dagsljusstyrning? 

iii. Vilka är avfallshämtare? 

10) Regionala och innovativa bonuspoäng? 

11) Vilka credits har man valt att inte ta med i ansökan och varför? 

a. Rörande material, energi, vatten, avfall, transport? 

12) Vilka åtgärder krävdes för de credits man valde att ta med i ansökan?  

a. Rörande material, energi, vatten, avfall, transport? 

b. Vilka alternativ fanns? 

c. Vad kostade dessa åtgärder? 

d. Vad medförde åtgärderna? 

13) Vilka är ansvariga för respektive område inom certifieringen av Österport? 

14) Vad hade ni gjort annorlunda under renoveringen om ni hade fått tänka om 

(miljönytta)?  
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Intervju med Michael Eskils, Hållbarhetschef, AMF Fastigheter, 13 februari 2015 

1) Vad innebär hållbarhet för AMF Fastigheter?  

a. Hur arbetar ni med hållbarhet på AMF Fastigheter? 

b. Vad är din roll? 

2) Hur stor del av AMF fastighetsbestånd är miljöcertifierad? 

a. Vilka certifieringar och vilken har ni flest fastigheter certifierade med? 

b. Ser du som fastighetsägare några för- eller nackdelar med att certifiera med en 

och samma eller olika certifieringar? 

3) Varför certifierar AMF sina fastigheter?  

a. Vilka fördelar ser du som fastighetsägare med att miljöcertifiera era 

fastigheter? 

4) Kan du berätta lite om Swecohuset? 

5) Vilken var din och AMFs roll i miljöcertifieringen av Swecohuset? 

a. Var kom initiativet ifrån att den skulle miljöcertifieras? 

b. När beslutades det? 

c. När beslöt man sig för att certifiera enligt Miljöbyggnad? 

d. Diskuterades andra system? 

e. När beslöt man sig för att satsa på Guld? 

f. Varför beslöt man sig för att satsa på Miljöbyggnads hårdare krav enligt 

nybyggnation gällande energin? 

6) Vilka var de övergripande målen med certifieringen? 

7) Vilka stora åtgärder genomfördes för att kunna nå Miljöbyggnad Guld? 

a. Vilka kostnader ledde detta till? 

b. Vilka prioriterades högt? 

c. Vilka prioriterades bort till fördel för några andra? 

8) Vad ledde certifieringen till (miljöpåverkan/miljönytta)? 

a. Vilka extra kostnader medförde detta? 

b. Har ni på AMF behövt ändra ert arbetssätt något till följd av 

miljöcertifieringen av Swecohuset? 

9) Vad har certifieringen av Swecohuset lett till resultatmässigt? 

a. Sänkt energiförbrukning? 

b. Bättre inomhusklimat? 

c. Mindre vattenförbrukning?  

d. Minskat avfall? 

e. Parkering och transport? 

f. Annat? 

10) Hur ser du på att huset är K-märkt? 

a. Vilka hinder utgjorde K-märkningen? 

b. Hade man kunnat göra fler förbättringar utan den? 

11) Med den kunskapen ni har idag, hade ni gjort något annorlunda i ombyggnationen av 

Swecohuset? 
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Intervju med Camilla Ekström, Platschef, Sodexo, 25 februari 2015 

 

1) Vad är din roll på Sodexo?  

2) Hur länge har Sodexo arbetet med Österport? 

3) Vad gör Sodexo på Österport? 

a. Är maten organisk, miljömärkt eller på annat sätt miljövänligt? 

4) Vilka är avfallshämtare idag?  

5) Vägs avfallet idag? 

6) Vägdes avfallet innan/efter certifieringen 2010? 

7) Är det en enskild miljöstation för Sweco Österport eller delas den med andra 

hyresgäster? 

8) Gjorde man något i samband med 2010 certifieringen eller omcertifieringen för att 

minska på avfallet? 

9) Vilka fraktioner finns idag? 

a. Pentryt? 

b. Kopiatorrummen?  

c. Individuella arbetsplatsen?  

d. Mötesrum? 
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Intervju med Gun Ersson, FM-koordinator Sweco Stockholm, Sweco Sverige, 2 mars 2015 

 

1) Vad är din roll på Sweco? 

2) Vilka är avfallshämtare? 

3) Mäter man/har man mätt avfallet? 

a. Varför man inte mätt avfallet tidigare? 

4) Är det exakt samma fraktioner som innan ombyggnationen eller finns det fler nu? 

5) Har Sweco separat miljöstation? 

a. Hade Sweco samma separata miljöstation även innan ombyggnationen?  

6) Har man gjort något i samband med ombyggnationen och MB-certifieringen för att 

minska på avfallet? 

7) Har några ändringar skett avseende transport och parkering? 

8) Är mat, dryck, frukt bra ur miljösynpunkt (miljömärkning)?  

a. Hur sorteras kaffesump?  

9) Material bra ur miljösynpunkt?  

10) Hur resonerade man kring grönt och blått på kontoret vid ombyggnationen och 

certifieringen? 

11) Hur resonerade man kring möbler på kontoret vid ombyggnationen och certifieringen? 

12) Annat? 
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Intervju med Riina Espenberg Flodin, Ansvarig arkitekt Swecohuset, Sweco Architects 

AB, 6 mars 2015 

 

1) Vad är din roll på Sweco?  

a. Hur var du inblandad i ombyggnationen av Swecohuset? 

2) Hur gick arkitekternas tankar allmänt med ombyggnationen? 

a. Vilka mål hade arkitekterna med ombyggnationen?  

3) Hur påverkade MB-certifieringen ert arbete med Swecohuset? 

a. Fick ni tänka om/annorlunda? 

b. Var det något ni fick prioritera eller prioritera bort till följd av MB-

certifieringen? 

c. Fanns det några krav ställda på er som ni fick ta hänsyn till avseende MB-

certifieringen? 

4) Berätta om möbler och inredning i Swecohuset. 

a. Färgval 

b. Material – återanvända, återvunna, lokala, miljömärkta? 

c. Möbler – återanvända, återvunna, lokala, miljömärkta? 

5) Är du/har du även varit med i nya Göteborgs (Ullevi Park 4) eller Malmökontoret 

(Österport 7)?  

a. Vilka mål hade arkitekterna?  

b. Hur påverkade MB-certifieringen ert arbete med Ullevi Park 4 / Österport 

7? 

c. Fick ni tänka om/annorlunda? 

d. Var det något ni fick prioritera eller prioritera bort till följd av 

certifieringen? 

e. Fanns det några krav ställda på er som ni fick ta hänsyn till avseende 

certifieringen? 
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Intervju med Filip Bååm, Bitr. Projektledare, Projektlotsarna i Väst AB, 18 mars 2015 

 

1) Vad är din roll på Projektlotsarna? 

a. Vilken koppling har du till fastigheten Ullevi Park 4? 

b. Vilka är BREEAM accessor, samordnare och AP? 

2) Varför certifierades fastigheten?  

3) Vilket betyg ämnar man söka? 

4) Vilka poäng ämnar man ta? 

5) När skickas ansökan in? 

6) Vad har man behövt tänka på vid byggnationen som avvikit från hur ni vanligtvis 

bygger kontorsfastigheter?  

7) Vilka åtgärder har gjorts för att nå eftersträvade BREEAM betyget? 

a. Sedumtak, snålspolande kranar, laddstolpar..? 

b. Vilka har/kommer ha betytt mest för certifieringen?  

8) Vilka HVAC-system kommer fastigheten att installeras med? 

9) Vilka energikällor? 

a. Kommer elen vara 100 % förnybar? 

b. Kommer solceller finnas? 
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Intervju med Lars Dahlborg, Ansvarig ljusdesigner Swecohuset, Sweco Systems AB, 18 

mars 2015 

 

1) Vilken är din roll på Sweco Systems? 

a. Vilken var din roll i Swecohusets ombyggnad? 

2) Berätta om belysningen i Swecohuset? 

a. Är allt nytt eller behölls någon belysning vid ombyggnationen? 

3) Hade ni arbetet med Miljöbyggnad tidigare? 

4) Hur präglade Miljöbyggnadscertifieringen belysningsvalen och installationerna vid 

ombyggnationen?  

5) Ställde MB några krav som ni i liknande projekt annars inte hade behövt ta hänsyn 

till? 

6) Hade belysningen i Swecohuset sett likadant ut om det inte vore för MB? 

7) Blev ni inspirerade av Miljöbyggnadscertifieringen att sträva ännu högre? 

8) Lärdomar från ombyggnationen av Swecohuset gällande belysning? 

9) Hade man kunnat göra ännu bättre? 

a. Exempelvis få ner dagens 5,4 W/m
2
 ännu mer? 
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Intervju med Jonas Pettersson, Sweco Systems AB, 20 mars 2015 

 

1) Vilken är din roll på Sweco Systems? 

2) Var du inblandad i Swecohusets ombyggnad? 

3) Berätta om geoenergianläggningen i Swecohuset? 

a. Hur ställer sig Fortum till det? 

4) Berätta om kylsystemet i Swecohuset? 

a. Kylcentralen? 

b. Kylmedelkylare på taket? 

c. Diskuterades andra lösningar? 

5) Berätta om värmesystemet i Swecohuset? 

a. Uppvärmd tilluft? 

b. Värmeåtervinningen ur frånluften? 

c. Diskuterades andra lösningar? 

6) Berätta om ventilationssystemet i Swecohuset? 

a. VAV- och CAV-systemen? 

b. CO2-sensorer utöver tids- och närvarostyrningen? 

c. Diskuterades andra lösningar? 
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Intervju med Linnéa Westerlund, BREEAM Samordnare, NCC Property, 10 april 2015 

 

1) Vilken är din roll på NCC? 

2) Hur är du inblandad i Ullevi Park 4? 

3) Varför certifieras Ullevi Park 4 med BREEAM? 

a. Fördelen med BREEAM framför LEED? 

b. Potentiell nackdel med BREEAM framför LEED? 

4) Åtgärder man behövt/behöver göra för att nå Very Good som minst och Excellent som 

bäst (som man annars inte hade gjort om det inte vore för BREEAM-certifieringen)? 

a. Sedumtak? 

b. Laddstolpar för elbilar? 

5) Åtgärder man gjort/ska göra vilket ger poäng i BREEAM (som man ändå hade gjort 

om det inte vore för BREEAM-certifieringen)? 

a. Snålspolande kranar? 

b. LED-belysning? 

6) Åtgärder/indikatorer som man valt bort (vilka hade kunnat ge poäng i BREEAM) och 

varför? 

7) Åtgärder som behövs göras/vad som s   j   p          m      ”m           ”     

”b        ”                                 ? 

a. Hea7 möjlighet till naturlig ventilation 

b. Ene1 energianvändning 

c. Ene5 energianvändning med låga koldioxidutsläpp 

d. Tra3 transport 

e. LE6  långsiktig påverkan på biologisk mångfald 

f. Pol12 förebyggande av köldmedieläckage 

g. innovationspoäng för Tra3 transport och Wst1 avfallshantering 

byggarbetsplatsen 
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Appendix B – Kv. Trängkåren 6, betyg i Miljöbyggnad 
 

 

 

Nr Indikator Aspekt Område Byggnad 

1 Köpt energi GULD 
Energi-

användning 
GULD 

Energi 

 
GULD 

GULD 

2 
Värmeförlusttal 

(VFT) 
GULD Energibehov 

 
GULD 

3 Solvärmelast (SVL) GULD 

4 
Andelar av olika 

energislag 
GULD Energislag GULD 

5 
Bedömning på 

plats/Ljudklass 
GULD Ljudmiljö GULD 

Inne-

miljö 

 

GULD 

6 Radonhalt SILVER 

Luftkvalitet 

 
SILVER 7 

Uteluftsflöde och 

teknisk utformning 
SILVER 

8 Kväveoxidhalt inne SILVER 

9 

Bedömning av 

konstruktion och 

fuktskador 

GULD Fuktsäkerhet GULD 

10 

Transmissionsfakto

r (TF)/ Max- och 

mintemp. 

GULD Termiskt 

klimat 

 

GULD 

11 
Solvärmefaktor/Te

mperatursimulering 
GULD 

12 

Fönsterglasarea 

genom 

golvarea/Dagsljusfa

ktor 

GULD Dagsljus GULD 

13 
Tappvattentemperat

ur 
GULD 

Risk för 

legionella 
GULD 

14 
Förekomst av vissa 

farliga ämnen 
GULD Farliga ämnen GULD 

Material 

och 

kemikali

er 

 

GULD 
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Appendix C – Ullevi Park 4, poäng i BREEAM-SE  
Bedömningsområde Poäng Max-

poäng 

Troliga 

poäng 

Best case 

Ledning & styrning, 

12% 

 

Se till att byggnaden 

och installationerna 

brukas som tänkt och 

att miljöhänsyn tas i 

byggskedet 

Man 1 - Idrifttagning av 

byggnsden 
2 2 2 

Man 2 - Entreprenörens 

riktlinjer för miljö och socialt 

ansvar 

2 2 2 

Man 3 - Miljöpåverkan från 

byggarbetsplatsen 
4 4 4 

Man 4 - Guide för brukare 2 2 2 

Man 12 - 

Livscykelkostnadsanalys 

(LCC) 

2 2 2 

Man 14 - AP (Accredited 

Professional)   
3 3 3 

Man 15 - Fuktsäkerhet 2 2 2 

Hälsa & välmående, 

15% 

 

Främja en hälsosam 

innemiljö 

 

Hea 1 – Dagsljus 1 0 0 

Hea 2 – Utsikt 1 1 1 

Hea 3 – Bländningsskydd 1 1 1 

Hea 4 - Belysning med 

högfrekvensdon 
1 1 1 

Hea 5 - Ljusnivåer inomhus 

och utomhus 
1 1 1 

Hea 6 - Belysningszoner och 

brukarkontroll 
1 0 0 

Hea 7 - Möjlighet till naturlig 

ventilation 
1 0 1 

Hea 8 - Luftkvalitet inomhus 1 1 1 

Hea 9 - Flyktig organiska 

föreningar, VOCs 
1 1 1 

Hea 10 - Termisk komfort 2 2 2 

Hea 11 – Termisk 

zonindelning och 

brukarkontroll 

1 0 0 

Hea 12 – Legionella 1 1 1 

Hea 13 – Ljudmiljö 2 2 2 

Hea 15 – Radon 2 2 2 

Energi , 19% 

 

Minska byggnadens 

bidrag till 

klimatförändring 

 

Ene 1 – Energianvändning 13 8 9 

Ene 2 - Separat mätning av 

betydande energianvändning 
1 1 1 

Ene 3 - Separt energimätning v 

hyresgäster eller betydande 

energianvändare 

1 0 0 

Ene 4 – Utomhusbelysning 1 1 1 

Ene 5 - Energiförsörjning med 

låga CO2-utsläpp 
3 1 2 

Ene 6 - Klimatskal och 1 1 1 
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lufttäthet 

Ene 8 – Hissar 2 2 2 

Ene 10 – Inomhusbelysning 2 2 2 

Material, 12,5% 

 

Minska 

resursanvändningen 

Mat 1 - Materialval LCA 

(byggnadselement, landskap) 
4 3 3 

Mat 2 - Hårdytor och 

gränsskydd utomhus 
1 1 1 

Mat 3 - Återanvändning av 

fasader 
1 0 0 

Mat 4 - Återanvändning av 

byggnadsstomme 
1 0 0 

Mat 5 - Ansvarsfullt 

framtagande av material 
3 0 0 

Mat 6 – Isolering 2 2 2 

Mat 7 - Robust konstruktion 1 1 1 

Mat 8 – Utfasning av farliga 

ämnen 
2 1 1 

Transport, 8% 

 

Minskad 

miljöpåverkan från 

biltrafik 

 

Tra 1 – Kollektivtrafik 2 2 2 

Tra 2 - Närhet till 

bekvämligheter 
1 1 1 

Tra 3 - Möjlighet till 

alternativa transportmedel 
2 1 2 

Tra 4 - Säkerhet för fotgängare 

och cyklister 
1 0 0 

Tra 5 – Resplan 1 1 1 

Tra 6 - Max P-platser 2 2 2 

Vatten, 6% 

 

Minskad användning 

av vatten 

 

Wat 1 – Vattenförbrukning 3 2 2 

Wat 2 – Vattenmätning 1 2 2 

Wat 3 - Spårning av 

vattenläckage 
1 2 2 

Wat 4 - Avstängning sanitär 

vattentillförsel 
1 0 0 

Wat 6 – Bevattningssystem 1 1 1 

Wat 8 – Bärkraftig lokal rening 

av spillvatten 
2 0 0 

Avfall, 7,5% 

 

Minska mängden 

byggavfall och 

möjliggöra 

källsortering i 

byggnaden 

Wst 1 - Avfallshantering på 

byggplatsen 
3 3 3 

Wst 2 - Återvunna 

fyllnadsmaterial 
1 0 0 

Wst 3 - Källsortering i färdig 

byggnad 
1 1 1 

Wst 5 - Kompostering och 

rötning (även biogasutvinning 

godkänns) 

 

1 1 1 

Wst 6 - Ytskikt golv 1 1 1 

Ekologi & plats, 10% 

 

Bevara och utöka 

LE 1 - Återanvändning av 

mark 
1 1 1 

LE 2 - Förorenad mark 1 1 1 
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ekologin på plats 

 
LE 3 - Platsens ekologiska 

värde och skydd av biotoper 
1 0 0 

LE 4 - Förmildra den 

ekologiska påverkan 

(beräkning av ekologiska 

värden, tex av grönt tak) 

5 2 2 

LE 6 - Långsiktig påverkan på 

biodiversitet 
2 1 2 

Föroreningar, 10% 

 

Minska föroreningar 

från byggnaden 

 

Pol 1 – Köldmediers 

klimatpåverkan – 

installationssystem 

1 0 1 

Pol 2 – Förebyggande av 

köldmedieläckage 
2 0 2 

Pol 4 - NOx-emissioner från 

värmekälla 
3 2 2 

Pol 5 – Översvämningsrisk 3 2 2 

Pol 6 - Minska föroreningsrisk 

på grundvattnet 
1 1 1 

Pol 7 – Ljusförorening 

(nattetid) 
1 1 1 

Pol 8 – Ljudförorening 

(bullerdämpning) 
1 1 1 

Innovation, 10% 

Man 3 - Byggarbetsplatsens 

påverkan 
1 0 0 

Hea 1 – Dagsljus 1 0 0 

Hea 9 - Flyktiga organiska 

föreningar, VOC 
1 1 1 

Ene 5 - Energiförsörjning med 

låga CO2-utsläpp 
3 0 0 

Tra 3 - Möjlighet till 

alternativa transportmedel 
1 0 1 

Wat 2 – Vattenmätning 1 0 0 

Mat 1 - Materialval LCA 

(byggnadselement, landskap) 
1 0 0 

Wst 1 - Avfallshantering på 

byggplatsen 
1 1 1 

Pol 4 - NOx-emissioner från 

värmekälla 
1 0 0 

Summa 

132 81 89 

110% 73,43% 81,29% 

 Excellent Excellent 
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Appendix D – Österport 7, poäng i LEED:EB&OM  
Bedömningsområde Poäng Max-

poäng 

Tagna 

poäng 

 

Hållbara 

byggarbetsplatser/ 

byggnader, ca 24% 

 

Poäng som 

uppmuntrar 

strategier för att 

minimera påverkan 

på ekosystem och 

vattenresurser.  

 

SSc1 – LEED certifierad design och 

konstruktion 
4 0 

SSc2 – Hanteringsplan för byggnadens 

exterior och hårdgjorda ytor 
1 0 

SSc3 – Bekämpningsmedelsplan, 

erosionskontroll och grönområden 
1 1 

SSc4 – Minska biltransporterna till 

byggnaden 
3-15 12 

SSc5 – Exploatering av tomt – skydda 

eller återställa natur 
1 1 

SSc6 - Dagvattenhantering 1 0 

SSc7.1 – Urban värmeö – hårdgjorda 

ytor 
1 1 

SSc7.2 – Urban värmeö - tak 1 0 

SSc8 – Ljusföroreningar nattetid 1 1 

 

Effektiv 

vattenanvändning, ca 

13% 

 

Poäng som främjar 

smartare användning 

av vatten, inomhus och 

utomhus, samt 

reducerar dricks-

vattenkonsumtionen. 

 

WEp1 – Minsta krav på 

sanitetsutrustning 
skallkrav skallkrav 

WEc1 – Vattenmätning 1-2 2 

WEc2 – Ytterligare krav på 

sanitetsutrustningens effektivitet (10-

30% minskning) 

1-5 5 

WEc3 – Bevattning av grönområden 

(minska med 50-100%) 
1-5 5 

WEc4 - Kylutrustning 1-2 0 

 

Energi och atmosfär, 

ca 32% 

 

Poäng som främjar 

högre energiprestanda 

genom innovativa 

strategier.  

 

EAp1 – Energieffektivisering - 

informationsflöde 
skallkrav skallkrav 

EAp2 – Minsta nivå för byggnadens 

energiprestanda 
skallkrav skallkrav 

EAp3 – Grundläggande köldmediekrav skallkrav skallkrav 

EAc1 – Optimera energiprestandan 1-18 18 

EAc2.1 - Utökad besiktning och kontroll, 

undersökning och analys 
2 2 

EAc2.2 - Utökad besiktning och kontroll, 

implementering 
2 2 

EAc2.3 - Utökad besiktning och kontroll, 

kontinuerlig kontroll 
2 0 

EAc3.1 – Mätning av prestanda – 

automatiska system 
1 1 

EAc3.2 – Mätning av prestanda – 

mätning och verifiering 
1-2 0 

EAc4 – Förnyelsebar energi 1-6 6 

EAc5 – Utökade köldmediekrav 1 1 

EAc6 – Rapportering av 1 0 
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utsläppsreduktion 

 

Material och 

resurser, 9% 

 

Poäng som uppmuntrar 

användning av hållbara 

byggmaterial och 

minskat avfall.  

 

MRp1 – Hållbar inköpspolicy skallkrav skallkrav 

MRp2 – Policy för minimering av deponi skallkrav skallkrav 

MRc1 – Hållbara inköp – fortlöpande 

konsumeringsartiklar 
1 0 

MRc2 – Hållbara inköp – hållbara varor 1-2 2 

MRc3 – Hållbara inköp - 

renoveringsmaterial 
1 1 

MRc4 – Hållbara inköp – minska 

användningen av lampor med kvicksilver 
1 1 

MRc5 – Hållbara inköp - mat 1 0 

MRc6 – Avfall – Undersöka 

avfallsflöden 
1 1 

MRc7 – Avfall – Fortlöpande 

konsumeringsartiklar 
1 0 

MRc8 – Avfall – Hållbara varor 1 0 

MRc9 – Avfall – renoveringsmaterial, 

max 30% till deponi 
1 1 

 

Inomhusmiljö, ca 

14% 

 

Poäng som främjar 

bättre 

inomhusluftkvalité och 

tillgång till dagsljus 

och utsikt.  

 

IEQp1 – Basnivå på luftkvaliten skallkrav skallkrav 

IEQp2 – Minimera exponering av 

tobaksrök 
skallkrav skallkrav 

IEQp3 – Grön städpolicy skallkrav skallkrav 

IEQc1.1 – Förebyggande insatser för 

inomhusluft – plan för förebyggande 

insatser 

1 1 

IEQc1.2 - Förebyggande insatser för 

inomhusluft – övervakning av luftflöde 
1 0 

IEQc1.3 - Förebyggande insatser för 

inomhusluft – ökad ventilation 
1 1 

IEQc1.4 - Förebyggande insatser för 

inomhusluft – reducera partiklar i 

luftdistributionen 

1 1 

IEQc1.5 - Förebyggande insatser för 

inomhusluft – plan för renoveringar 
1 1 

IEQc2.1 – Termisk komfort – enkät 

(>80% nöjda) 
1 1 

IEQc2.2 – Kontroll över system - 

belysning 
1 1 

IEQc2.3 – Termisk komfort - 

övervakning 
1 0 

IEQ2.4 – Dagsljus och utsikt 1 1 

IEQc3.1 – Grön rengöring - 

högpresterande rengöringsplan 
1 1 

IEQc3.2 – Grön rengöring – APPAs 

personalundersökning 
1 0 

IEQc3.3  – Grön rengöring – 

inköp av hållbara rengöringsprodukter 

och material 

1 0 

IEQc3.4 – Grön rengöring – 1 1 
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hållbar rengöringsutrustning 

IEQc3.5 – Grön rengöring – 

kontroll av kemikalier och 

föroreningskällor i byggnaden 

1 1 

IEQc3.6 – Grön rengöring – 

hanteringsplan för bekämpningsmedel 
1 1 

 

Innovation i Design, 

ca 5% 

 

Poäng som främjar 

tekniska innovativa 

lösningar. 

 

IDc1 – Innovation i design 1-4 4 
IDc2 - LEED Accredited Professional 

(LEED AP) med i projektet 
1 1 

IDc3 – Dokumentera kostnadspåverkan från 

hållbart byggande 
1 1 

 

Regionala 

prioriteringar, ca 3% 

 

Poäng som främjar 

hänsynstagande till 

lokala miljöproblem. 

 

RPc1 – Regionala prioriteringar 1-4 2 

Totalt  110 83 

Slutbetyg: Platinum 
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Appendix E – Egna beräkningar Kv. Trängkåren 6  
 

 

Egen teoretisk beräkning av fastighetsel inklusive el till kylmaskiner genom rättning av fel 

från simuleringar i IDA ICE inför Miljöbyggnadsansökan; 

 Teoretisk fastighetsel från simuleringar i IDA: 544 MWh 

 

 COP 2,5 för kyla: 465 MWh / 2,5 = 186 MWh 

 

 Ökat kylbehov: (1 570 MWh - 920 MWh) / 2,5 = 260 MWh 

 

 Pumparna: (4 kWh/m
2 

* 25 068 m
2
) – 300 kWh = 100 MWh  

 

 Fastighetsel + kyla (COP 2,5) + ökat kylbehov + rättning pumparna = 544 MWh + 186 

MWh + 260 MWh + 100 MWh = 1090 MWh 
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Appendix F – Värden för total energibalans vid 
fönstersimuleringar 
Balanstemperatur  

5 grader 

Swecofönster 

(gamla) 

Klart 

fönsterglas 

Energi-

sparglas 

Solskydds-

glas 

Swecos nya 

(solskyddsglas) 

jan 

N -50,25 -27,64 -17,5 -18,53 -25,46 

O -49,7 -27,14 -17,08 -18,36 -25,26 

S -36,15 -15,32 -6,83 -14,01 -20,4 

V -48,52 -26,06 -16,19 -17,98 -24,84 

feb 

N -41,56 -21,94 -13,44 -15,45 -21,43 

O -38,41 -19,1 -11,06 -14,44 -20,3 

S -21,04 -3,86 2,08 -8,87 -14,06 

V -35,47 -16,48 -8,83 -13,5 -19,25 

mars 

N -31,15 -13,73 -7,05 -11,94 -17,15 

O -21 -4,64 0,63 -8,68 -13,51 

S -0,48 13,52 16,14 -2,11 -6,14 

V -17,93 -2,01 2,94 -7,7 -12,41 

april 

N -13,32 -5,01 -2,06 -5,22 -7,68 

O 0,14 6,9 8,12 -0,91 -2,85 

S -0,08 6,86 7,96 -0,97 -2,93 

V -9,12 -1,32 1,12 -3,87 -6,17 

maj 

N -5,61 -9,22 -8,78 -1,26 -0,37 

O -16,23 -18,58 -16,81 -4,66 -4,18 

S -28,16 -29,73 -25,84 -8,49 -8,47 

V -49,53 -48 -42,01 -15,34 -16,14 

juni 

N -18,59 -21,5 -19,04 -5,37 -4,87 

O -43,87 -43,76 -38,17 -13,47 -13,95 

S -37,85 -39,11 -33,61 -11,54 -11,79 

V -52,99 -51,77 -45,06 -16,39 -17,22 

juli 

N -23,77 -25,41 -22,02 -7,14 -7,07 

O -53,26 -51,3 -44,33 -16,59 -17,66 

S -43,85 -43,73 -37,22 -13,58 -14,28 

V -58,27 -55,71 -48,12 -18,2 -19,45 

aug 

N -10,44 -14,14 -12,99 -2,74 -1,9 

O -29,56 -31,1 -27,46 -8,87 -8,77 

S -41,81 -42,43 -36,72 -12,8 -13,17 

V -37,39 -37,94 -33,37 -11,38 -11,58 

sep 

N 2,71 -2,38 -3,37 1,51 2,94 

O -7,01 -11,06 -10,73 -1,61 -0,56 

S -33,43 -34,64 -30,71 -10,07 -10,04 

V -22,06 -24,33 -22,11 -6,43 -5,96 

okt 
N -3,78 -2,45 -1,72 -1,35 -1,77 

O -2,51 -1,29 -0,76 -0,94 -1,31 
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S -4,23 -2,92 -2,06 -1,49 -1,93 

V -9,56 -7,58 -6,09 -3,2 -3,84 

nov 

N -30,53 -16,6 -10,42 -11,29 -15,55 

O -28,48 -14,74 -8,87 -10,63 -14,81 

S -17,4 -5,09 -0,48 -7,08 -10,83 

V -28,99 -15,2 -9,25 -10,79 -14,99 

dec 

N -46,77 -25,97 -16,56 -17,22 -23,6 

O -46,4 -25,63 -16,28 -17,1 -23,47 

S -35,73 -16,33 -8,21 -13,68 -19,64 

V -45,42 -24,74 -15,54 -16,79 -23,12 

 

Balanstemperatur 

10 grader 

Swecofönster 

(gamla) 

Klart 

fönsterglas 

Energi-

sparglas 

Solskydds-

glas 

Swecos nya 

(solskyddsglas) 

jan 

N -51,87 -28,53 -18,05 -19,13 -26,29 

O -51,31 -28,01 -17,63 -18,96 -26,09 

S -36,86 -15,41 -6,7 -14,32 -20,9 

V -49,97 -26,78 -16,61 -18,53 -25,6 

feb 

N -43,13 -22,64 -13,81 -16,05 -22,29 

O -39,28 -19,17 -10,89 -14,82 -20,91 

S -19,49 -1,81 4,08 -8,47 -13,8 

V -36,56 -16,75 -8,84 -13,95 -19,93 

mars 

N -33,71 -14,51 -7,24 -12,97 -18,71 

O -23,39 -5,27 0,57 -9,66 -15 

S 2,31 17,49 20,01 -1,42 -5,78 

V -17,54 -0,13 5 -7,78 -12,9 

april 

N -17,22 -3,49 0,67 -7,14 -11,14 

O 4,3 15,6 16,96 -0,24 -3,41 

S 16,02 26,37 25,82 3,51 0,79 

V 6,62 17,58 18,71 0,5 -2,58 

maj 

N -5,13 -1,43 -0,24 -2,07 -3,16 

O 13,07 14,72 13,53 3,76 3,38 

S 3,58 6,43 6,34 0,72 -0,03 

V -18,32 -13,1 -10,21 -6,3 -7,89 

juni 

N -12,96 -12,48 -10,48 -4,07 -4,41 

O -22,66 -21 -17,82 -7,18 -7,89 

S -23,07 -21,74 -18,13 -7,31 -8,04 

V -38,89 -35,34 -30,09 -12,39 -13,72 

juli 

N -21,29 -21,86 -18,73 -6,51 -6,69 

O -46,37 -43,9 -37,7 -14,55 -15,7 

S -39,61 -38,57 -32,58 -12,38 -13,27 

V -52,07 -48,92 -42,01 -16,38 -17,74 

aug N -9,94 -11,5 -10,18 -2,87 -2,6 
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O -23,58 -23,59 -20,5 -7,24 -7,5 

S -33,26 -32,56 -27,82 -10,34 -10,98 

V -32,98 -31,85 -27,61 -10,25 -10,87 

sep 

N -5,38 -2,14 -0,96 -2,09 -3,06 

O 0,29 2,92 3,34 -0,27 -1,02 

S -0,24 2,39 2,93 -0,45 -1,21 

V -9,9 -6,16 -4,37 -3,54 -4,68 

okt 

N -20,21 -9,6 -5,35 -7,66 -10,85 

O -14,97 -4,91 -1,38 -5,98 -8,97 

S 0,79 8,93 10,54 -0,92 -3,31 

V -16,07 -5,89 -2,22 -6,33 -9,37 

nov 

N -38,73 -20,85 -12,97 -14,35 -19,81 

O -36,53 -18,84 -11,31 -13,64 -19,02 

S -21,19 -5,47 0,29 -8,73 -13,51 

V -36,01 -18,38 -10,91 -13,47 -18,83 

dec 

N -48,91 -27,16 -17,32 -18,01 -24,68 

O -48,54 -26,82 -17,04 -17,89 -24,54 

S -37,78 -17,44 -8,9 -14,44 -20,68 

V -47,57 -25,93 -16,3 -17,58 -24,2 

 

Balanstemperatur  

15 grader 

Swecofönster 

(gamla) 

Klart 

fönsterglas 

Energi-

sparglas 

Solskydds-

glas 

Swecos nya 

(solskyddsglas) 

jan 

N -51,87 -28,53 -18,05 -19,13 -26,29 

O -51,31 -28,01 -17,63 -18,96 -26,09 

S -36,86 -15,41 -6,7 -14,32 -20,9 

V -49,97 -26,78 -16,61 -18,53 -25,6 

feb 

N -43,13 -22,64 -13,81 -16,05 -22,29 

O -39,28 -19,17 -10,89 -14,82 -20,91 

S -19,49 -1,81 4,08 -8,47 -13,8 

V -36,56 -16,75 -8,84 -13,95 -19,93 

mars 

N -33,83 -14,46 -7,16 -13,02 -18,81 

O -23,5 -5,22 0,64 -9,72 -15,1 

S 2,73 18 20,49 -1,31 -5,69 

V -17,49 0,06 5,2 -7,79 -12,94 

april 

N -17,3 -2,73 1,54 -7,28 -11,5 

O 4,82 16,88 18,27 -0,19 -3,56 

S 21,08 31,75 30,57 5,03 2,28 

V 13,8 24,76 25,06 2,69 -0,34 

maj 

N 0,14 7,7 8,53 -0,95 -3 

O 30,89 34,93 31,79 8,9 8,04 

S 33,04 37,55 33,42 9,59 8,81 

V 30,86 34,8 31,77 8,89 8,03 
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juni 

N 2,37 6,01 6,06 0,25 -0,69 

O 18,67 20,41 18,4 5,48 5,16 

S 9,81 12,78 11,69 2,64 1,98 

V 1,32 5,01 5,27 -0,08 -1,07 

juli 

N -3,73 -2,18 -1,44 -1,36 -1,84 

O 2,22 3,09 3,05 0,55 0,3 

S -4,45 -2,85 -1,99 -1,59 -2,1 

V -14,58 -11,77 -9,65 -4,84 -5,73 

aug 

N -0,59 1,66 2 -0,48 -1,1 

O 5,01 6,63 6,23 1,31 0,91 

S 5,14 6,79 6,34 1,36 0,96 

V -2,53 -0,05 0,54 -1,1 -1,79 

sep 

N -8,09 0,25 2,42 -3,61 -5,99 

O 7,31 13,99 14,07 1,33 -0,47 

S 33,18 37,03 33,64 9,62 8,82 

V 12,16 18,18 17,74 2,89 1,28 

okt 

N -24,49 -11,08 -5,86 -9,35 -13,37 

O -18,88 -6,05 -1,62 -7,55 -11,36 

S 7,65 17,33 18,45 0,95 -1,83 

V -12,35 -0,24 3,32 -5,46 -9,01 

nov 

N -38,73 -20,85 -12,97 -14,35 -19,81 

O -36,53 -18,84 -11,31 -13,64 -19,02 

S -21,19 -5,47 0,29 -8,73 -13,51 

V -36,01 -18,38 -10,91 -13,47 -18,83 

dec 

N -48,91 -27,16 -17,32 -18,01 -24,68 

O -48,54 -26,82 -17,04 -17,89 -24,54 

S -37,78 -17,44 -8,9 -14,44 -20,68 

V -47,57 -25,93 -16,3 -17,58 -24,2 

 

 

 


