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Sammanfattning 
Denna studie granskar fyra användbara miljöcertifieringssystem för svenska förhållanden. 

Examensarbetet har gjorts i samarbete med MAF Arkitektkontor AB. Företaget arbetar med 

arkitektur, byggteknik, inredning och projektledning. Syftet med arbetet är att belysa läsaren 

om Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och Svanen. I arbetet kommer de olika 

faktorerna som granskas för respektive certifieringssystem att förtydligas. 

Certifieringsprocessen, kostnader och betygssättningen är några av faktorerna som påverkar 

valet av system.  

 

Resultatdelen i rapporten grundar sig på teorin om miljöcertifieringssystemen. Det är en 

avsevärd skillnad mellan de olika certifieringssystemen. Omfattningen och kraven är några 

aspekter som har beaktats. BREEAM och Svanenmärkning är två heltäckande system som 

ställer krav på alla skeden i byggprocessen. I projekteringsskedet är det många indikatorer 

som behöver granskas för att klara miljöcertifieringens krav. En god miljöanpassad teknik gör 

att arkitektens insats i processen skapar goda förutsättningar för byggnaden. För att uppnå en 

certifierad byggnad finns idag hjälpmedel som förenklar arbetet för de involverade aktörerna i 

projektet. BIM är ett verktyg som utnyttjas i stor utsträckning inom byggbranschen, 

Graphisofts, ArchiCAD är ett program som används av MAF. Programmets 

användningsområde möjliggör att många miljöcertifieringskrav går att uppfylla. I många av 

systemen är materialen en essentiell aspekt, vilket medför att materialen måste dokumenteras. 

På marknaden finns flera tillgängliga materialdatabaser som beaktar hur väl de passar in till 

den blivande byggnaden.  
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Abstract 
This essay will examine four different certifications regarding environmental aspects in the 

building industry in the Swedish context. The bachelor essay has been made in collaboration 

with MAF Arkitektkontor AB. The company is active within building technique, interior 

design and projection. The aim of this essay is to educate the reader about Greenbuilding, 

Miljöbyggnad, BREEAM and Svanen. The methods of survey for each certification system 

will be explained more in detail. The process of certification, the costs and the different 

grading systems are some of the factors that will influence the choice of certification system.    

 

The results will be based on the theory of the different certification systems. There are 

considerable differences between each system. The extent and the demands of each system 

are some aspects that have been taken into consideration. BREEAM and Svanenmärkning are 

two comprehensive systems that require high demands on all levels in the building process. In 

the planning phase there are a lot of demands that need to be fulfilled in order to achieve the 

goal of certification. A technique well adapted makes it easier for the architect to create good 

possibilities for the future building. To achieve a certificated building there are a lot for tools 

to simplify the works of those involved in the project. BIM is one of the tools that can be to a 

huge advantage within the building industry. ArchiCAD from Graphisoft is the program used 

by MAF. The broadness of the program makes it possible to achieve a lot of the demands. In 

several of the systems the materials chosen are essential and, thus need to be documented 

from start. There are different material data bases available on the market that help to choose 

the right material for each building.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



 

 iv 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ....................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ............................................................................................................................ 1 

1.1.1 Miljöcertifiering ...................................................................................................................... 1 
1.1.2 Hjälpmedel för miljöcertifieringar .......................................................................................... 1 

1.2 Syfte och mål ...................................................................................................................... 2 
1.2.1 Frågeställning ......................................................................................................................... 2 

1.3 Avgränsningar..................................................................................................................... 2 
1.4 Metod ................................................................................................................................ 2 

2. Teoretiskt Ramverk ....................................................................................................... 4 
2.1 BIM .................................................................................................................................... 4 

2.1.1 Varför BIM? ............................................................................................................................ 4 
2.1.2 Energisimulering ..................................................................................................................... 5 

2.2 Varför sker Miljöcertifiering ................................................................................................ 6 
2.3 Miljöanpassad arkitektonisk utformning ............................................................................. 7 

2.3.1 Ljud i bostäder ........................................................................................................................ 7 
2.3.2 Byggnadens elanvändning ...................................................................................................... 8 
2.3.3 En tät byggnad ........................................................................................................................ 8 
2.3.4 Förnybar energi ...................................................................................................................... 8 

2.4 Databas för byggmaterial .................................................................................................... 8 
2.5 Miljöbyggnad ...................................................................................................................... 9 

2.5.1 Bedömningskriterier för Miljöbyggnad .................................................................................. 9 
2.5.2 Certifieringsprocessen .......................................................................................................... 16 
2.5.3 Kostnader för Miljöbyggnad ................................................................................................. 17 

2.6 Svanenmärkning av byggnader .......................................................................................... 17 
2.6.1 Bedömningskriterier för Svanenmärkning ........................................................................... 18 
2.6.2 Certifieringsprocessen .......................................................................................................... 23 
2.6.3 Kostnader för Svanenmärkning ............................................................................................ 23 

2.7 GreenBuildning ................................................................................................................. 24 
2.7.1 Bedömningskriterier för GreenBuilding ............................................................................... 24 
2.7.2 Certifieringsprocessen .......................................................................................................... 25 
2.7.3 Kostnader för GreenBuilding ................................................................................................ 25 

2.8 BREEAM ........................................................................................................................... 26 
2.8.1 Bedömningskriterier för BREEAM ........................................................................................ 28 
2.8.2 Certifieringsprocessen .......................................................................................................... 33 
2.8.3 Kostnader för BREEAM ......................................................................................................... 33 

3. Resultat ...................................................................................................................... 35 
3.1 Jämförelse mellan certifieringar ........................................................................................ 35 
3.2 För- och nackdelar med certifieringssystemen ................................................................... 36 
3.3 Miljöcertifieringar i projekteringsskedet ............................................................................ 37 

3.3.1 Miljöbyggnad i projekteringsskedet ..................................................................................... 37 
3.3.2 Svanenmärkning i projekteringsskedet ................................................................................ 38 
3.3.3 Greenbuilding i projekteringsskedet .................................................................................... 39 
3.3.4 BREEAM i projekteringsskedet ............................................................................................. 39 

3.4 Hjälpmedel för miljöcertifieringar ..................................................................................... 40 

4. Diskussion och Slutsats ................................................................................................ 42 



v 

 

4.1 Skillnaden mellan certifieringssystemen ............................................................................ 42 
4.2 Betygstilldelning ............................................................................................................... 43 
4.3 MAF ................................................................................................................................. 44 
4.4 Slutsatser ......................................................................................................................... 45 

5. Referenser .................................................................................................................. 46 

6. Bilaga ........................................................................................................................... A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

1 

 

1. Inledning 
Detta är ett examensarbete som skrivs på Umeå Universitet, Institutionen för tillämpad fysik 

och elektronik. Kursen motsvarar 15 hp och skrivs på vårterminen. Examensarbetet handlar 

om miljöcertifieringssystemen: BREEAM, GreenBuilding, Miljöbyggnad och Svanen. Kraven, 

certifieringsprocessen och kostnader är några aspekter som kommer att beaktas. Under 

projekteringsfasen skapas byggnadens grundförutsättningar för att uppnå ett fördelaktigt 

byggnadsbetyg och för att uppnå de hårda kraven som ställs.    

 
1.1 Bakgrund 
Idag är vi medvetna om att människan är en bidragande orsak till miljöproblem. Vi vet även 

att byggbranschen bidrar med en omfattande belastning på miljön. I EU står byggsektorn för 

36 % av det totala energiutsläppet. Därför är det människans ansvar att åtgärda de negativa 

trenderna. Valen av byggmaterial och konstruktionslösning kan leda till att byggnaden lämpar 

sig bättre ur miljösynpunkt. I byggsektorn går det att bidra på ett positivt sätt genom att bygga 

sunda och energieffektiva byggnader. EU har ett långsiktigt mål som går ut på att minska 

energiförbrukning vid byggandet med 30 % samt att reducera växthusgaserna med 40 % år 

2030 (Eriksson, Olofsson, 2016). Eftersom att varje enskilt byggnadsprojekt har olika 

förutsättningar medför det att projektens miljöpåverkan avviker beroende på vad som byggs. I 

Sverige är det många krav och normer som ställs på byggnaden, detta resulterar i att 

nyproducerade byggnader bland annat måste uppfylla: energikrav, ljudkrav och radonkrav. 

Kraven utspelar sig annorlunda beroende på klimatzoner eller byggnadstypen. För att 

optimera ett miljöinspirerat byggande tar man hjälp av energi- och miljöcertifieringssystem. 

Byggbranschens utveckling har medfört att allt fler processer i byggnationerna har blivit 

digitaliserade. Utvecklandet av BIM-programvaror har tagit projekteringsskedet till nya 

nivåer som underlättar för att bygga miljövänligt.  

 

1.1.1 Miljöcertifiering 
Miljöcertifiering är ett bevis på en byggnads miljömässiga prestanda. Certifieringen talar 

bland annat om hur hållbar en byggnad är. En byggnad som certifieras får ett givet certifikat, 

vilket bevisar byggnadens kapacitet. Anledningarna till att certifieringssystemen finns är att 

minska miljöpåverkningen och främja gröna byggnationer. Certifieringarnas kriterier 

medverkar till att byggnationerna erhåller lägre energiförbrukningar, en förbättrad innemiljö 

och att ohälsosamma byggnadsmaterial begränsas. I vissa fall ställs även krav på utförandet 

av entreprenaden. Det finns ett stort utbud av certifieringssystem i världen. Några av 

certifieringssystem som används i Sverige är: GreenBuilding, Miljöbyggnad, Svanenmärkning 

och BREEAM. Certifieringarna är tillämpbara till olika typer av byggnationer, här är några 

fastigheter som kan certifieras: lokaler, små- och flerbostadshus, kommersiella lokaler samt 

skolor (SGBC, u.å.). 

 

1.1.2 Hjälpmedel för miljöcertifieringar  
När en byggnad miljöcertifieras finns det verktyg som underlättar certifieringsprocessen, BIM 

och materialdatabaser är vanligt förekommande. BIM är en förkortning på Building 

Information Modelling och är ett samlingsnamn för flera datorverktyg som arbetar med att 

tillverka digitaliserade byggnadsmodeller i 3D. BIM-programmen används för att skapa allt 

från byggnader, infrastruktur, VA-ledningar, broar till småhus. Modellerna som skapas i 

programmen föreställer digitaliserade objekt som i sin tur föreställer en vägg eller ett fönster 

(BIM Alliance Sweden, 2017). BIM förknippas frekvent med 3D nyttande, men faktum är att 

användningsområdet tillämpar sig till många andra områden i byggbranschen. Det finns 
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mycket information att hämta från ett föremål som är ritat i ArchiCAD, det går bl.a. att se 

parameterstyrda karaktärsdrag, såsom bredd, brösthöjd och karmdjup mm. Olika materialval 

och materialegenskaper används för att framkalla en viss typ av byggnad (Grapisoft, 2017). I 

certifieringarna ställs det krav på att en loggbok ska upprättas över byggnadens material. På 

marknaden finns materialdatabaser som granskar och värderar hur materialen förhåller sig till 

respektive certifiering.  

 

1.2 Syfte och mål 
Detta examensarbete går ut på att förklara vad miljöcertifieringar betyder för MAF 

Arkitektkontor AB.  Rapportens syfte är att jämföra fyra olika certifieringssystem. För- och 

nackdelar med de olika certifieringssystemen, arbetsmetodiken som behövs för att uppnå ett 

specifikt betyg, exempelvis silver/guld eller vad valet av certifieringssystemen grundar sig på 

kommer att granskas i den här uppsatsen. Genom en analys skapas en förståelse om hur 

tillvägagångssättet sker, samt hur lönsamt certifieringen kommer att kunna vara för MAF. I 

rapporten kommer verktyg och hjälpmedel för certifieringsmetoderna att beskrivas. För att 

skapa enklare förhållanden under certifieringsarbetet i projekteringsskedet för MAF, så 

sammanställs en lista över indikatorerna som är möjliga att påverka.  

 

1.2.1 Frågeställning 
För att uppnå projektets mål och syfte besvaras följande frågeställningar: 

 

• Hur uppnås ett bättre certifieringsbetyg? 

• Vad är skillnaden mellan certifieringssystemen?  

• Vilka hjälpmedel går att tillämpa vid certifiering? 

• Hur kan MAF beakta byggnader som ska miljöcertifieras?   

 

1.3 Avgränsningar 
Studien avgränsas särskilt mot MAF Arkitektkontor AB, företaget som rapporten skrivs åt. 

Företaget har sitt huvudkontor i Luleå och jobbar främst i Norrland. MAF arbetar med 

projektledning och arkitektur. Idag är miljön något som beaktas, framförallt i 

projekteringsfasen. Certifieringssystemen kommer främst att beaktas ur 

arkitektens/projektörens perspektiv i processen. 

 

Examensarbetet behandlar fyra olika certifieringssystem, vilket innebär att en mer 

övergripande bild kommer skapas.  I Sverige finns flera certifieringssystem att tillgå, men 

efter ömsesidiga beslut har författaren och MAF valt att begränsa arbetet till Svanenmärkning, 

Greenbuilding, BREEAM-se och Miljöbyggnad. BREEAM är ett internationellt 

certifieringssystem, men i denna rapport kommer den svenska versionen att prioriteras. 

Certifieringarnas tillämpningsområde är brett, därmed har fokusen riktats mot nybyggnation.  

Författaren reserverar sig fel i samband med uppdateringar som tillkommer med åren. 

Miljöbyggnad kommer exempelvis att uppdatera certifieringsmanualen under 2017.  

 

1.4 Metod  
Metodiken som har tillämpats för detta examensarbete är en litteraturstudie. Studiens 

huvudsakliga syfte är att granska fyra olika certifieringssystem. Certifieringssystemen är 

styrda av Sweden Green Building Council och Nordisk Miljömärkning. Tillvägagångssättet 

vid genomförandet av rapporten har varit att noggrant analysera miljöcertifieringar och hur de 

ser ut på marknaden. Förstudien av arbetet har främst handlat om att få god kunskap om 

området. Sweden Green Building Council studier och uppsatser underlättar processen. När 
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teorin om certifieringarna granskas, är manualer om bedömningskriterierna, 

certifieringsprocesserna och kostnaderna värdefulla dokument.  

 

Miljöbyggnads manualer 2.2, rörande metodik och bedömningskriterier, är det mest aktuella 

dokument när Miljöbyggnad behandlas. I dokumenten återfinns generell information om 

systemet, såsom certifieringsprocessen, indikatorerna som bedöms vid certifieringen och hur 

ett betyg uppnås. Informationshanteringen i GreenBuilding har tillhandahållits av SGBC, där 

certifieringsprocessen, avgifterna och manualen version 3 – bedömning av nya byggnader, har 

påträffats. Dokument från CIT Energy Management AB och litteraturen Simply Green har gett 

kompletterande fakta. I BREEM har den svenska manualen, version 2.0 för nybyggnad och 

ombyggnad varit till stor hjälp. I dokumentet har syftet, generell information, 

bedömningsområden och betygssättning redovisats. För kompletterande uppgifter har 

kostnader hittats på SGBCs hemsida. Gällande Svanen har informationen främst 

tillhandahållits utifrån kriteriedokumentet Version 3.2, Svanenmärkning av Småhus, 

flerbostadshus och byggnader för skola och förskola. I dokumentet har uppgifter om Svanens 

syfte, certifieringsprocess, betygskriterier och poängtilldelning varit sammanställda.  

 

Informationssökningen sker till största del genom SGBCs hemsida. Umeå 

universitetsbiblioteks hemsida är också användbar för att hitta vetenskapliga artiklar och 

tidskrifter. Myndighetskraven från BBR har även varit värdefulla för att ge kompletterande 

uppgifter i form av faktiska värden. Rapportens granskade system är svenska och 

internationella, men i detta projekt beaktas systemen ur ett svenskt perspektiv. Det leder till 

att informationen rörande BREEAM och GreenBuilding i första hand har skett genom SGBC 

och inte engelska källor. I rapportens resultat har sammanställningar skett av 

certifieringssystemen. För- och nackdelar med certifieringarna, samt hur kraven kan 

uppmärksammas i projekteringsskedet. Sammanställningen har möjliggjorts på grund av 

Byggekologi och kraven för respektive system. I resultatet förtydligas hur en certifiering 

åstadkoms och hur ett högre betyg vid Miljöbyggnad och BREEAM uppnås. Vid kritiken av 

källorna bör några av de medverkande manualerna uppmärksammas. Det innebär att manualer 

kan komma att uppdateras inom en snar framtid, såsom Miljöbyggnad där en ny version 

kommer att publiceras 2017. Anledningarna till detta är nya miljökrav, lagstiftningar och att 

systemen vill vara i framkant.  
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2. Teoretiskt Ramverk 
I detta kapitel kommer miljöcertifieringar och deras betygskriterier att förklaras mer ingående. 

En introduktion till varför miljöcertifieringar utförs kommer att presenteras. Kraven och 

certifieringsprocessen är några betydande aspekter som kommer klargöras för läsaren, samt 

exempel på hur olika betygsnivåer uppnås, men en djupare tolkning kommer att ges i 

rapportens resultat.  

 

2.1 BIM 
BIM är en förkortning som har olika betydelser beroende på i vilket sammanhang: Building 

Information Model, Building Information Modeling eller Building Information management. 

BIM används bland annat till projektering där data i form av geometrier, geografiska 

omgivningar och karaktärsdrag för byggnadsmaterial samt komponenter beaktas. BIM-

användningen är näst in till heltäckande för byggbranschen och används till upprättandet av 

ritningar (2D), tredimensionell modellering (3D), tidsaspekter (4D) och kalkyler (5D) 

(Boklander. Block, 2014). 

 

BIM har haft en stor genomslagskraft i byggbranschen och är idag ett livsnödvändigt verktyg 

i takt med att byggnader blir att svårare att upprätta. Det har medfört optimerad tidsplanering 

och resursutnyttjande. Det resulterar i att kostnader reduceras och kundrelationer förbättras. 

Ett ökat BIM-utövande har bidragit till en öppnare marknad där utomstående aktörer kan 

samarbeta inom samma projekt. Öppenheten i branschen och tekniken hos datorprogrammen 

har resulterat i rationalisering, där projekteringen av komplexa byggnader underlättas och blir 

mer lönsamma (Bryde et. al, 2012). 

 

Utvecklingen av BIM är något som sker ständigt. Nya programvaror tas fram för att nå ett 

förbättrat arbetssätt. Fördelar med BIM-användningen är att alla aktörer i ett projekt kan föra 

in sin information i samma fil. Det leder till att tid kan besparas samt att vissa fel kan 

upptäckas enklare. BIM-användningens negativa sidor är att informationen i modellen kan bli 

felaktig eller borttagen av misstag när samarbetande aktörer arbetar i samma modell. En 

bidragande orsak till felaktigheterna med BIM-användandet är den stora konkurrensen hos 

programtillverkarna. Autodesk och Graphisoft är två stora företag som har breda register med 

olika programvaror, såsom REVIT och ArchiCAD. Graphisofts program och tilläggstjänster är 

tänkta att passa ihop men inte vise versa. För att lösa problemet mellan 

informationsöverföringen görs filformaten om till neutrala IFC-format. Det är dock begränsat, 

viktig information kan gå förlorad på grund av programvarornas olika kodningar. Stora delar 

av användningen sker idag under projekteringsskedet. Det innebär att fel kan uppmärksammas 

innan byggnationen startar (Kettil. Sveder, 2015). 

 

2.1.1 Varför BIM? 
Primära syftet med att använda BIM är att upprätta en byggnad. Idag är utbudet stort av 

varierande tilläggsverktyg som gynnar rationella projekteringar samt förvaltningar.  

Det medför att ansvariga skaffar sig en god kännedom om den blivande byggnaden i ett tidigt 

skede. I planeringsfasen kan energianalyser göras i simuleringsprogram, där olika tekniska 

lösningar resulterar i en energieffektivare byggnad. Kostnadsanalyser går att granska för att 

upprätthålla de ekonomiska kalkylerna. Visualisering gör det enklare att få en realistisk bild 

av byggnaden i designfasen. Kontroll över byggnadens ytor medför att en förvaltare får bättre 

koll på den kommande uthyrningen. Kvalitetskontroller kan exempelvis arrangeras för att se 

var en byggnad behöver kollisionskontrolleras. Det går även att skapa sig goda grunder i 

designfasen för kontrollera byggnadens utsläpp och därmed val av byggmaterial (Graphisoft, 

2017). 



5 

 

 

2.1.2 Energisimulering 
Under projekteringsfasen är det viktigt att beakta de energikrav som ställs på en byggnad. Ett 

byggprojekts miljöpåverkan skiljer sig beroende på olika faktorer såsom geografi, storlek 

samt vilken verksamhetstyp byggnaden ska ha. I Graphisofts programserier finns det 

möjligheter att räkna på energiförbrukningen, samt att göra detaljerade energianalyser. 

EcoDesigner är ett användbart BIM-verktyg i designfasen av projekten. Programmets 

energiberäkningar sker med hänsyn till det data som ställs in i EcoDesign; län, klimatzon, 

byggnadstyp, uppvärmning, Atemp, energianvändning, genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient och effekt för uppvärmning. Projektets användningsområde är 

avgörande för energiförbrukningen, temperaturen kan exempelvis vara en betydelsefull 

parameter. Speciella inställningar kan justeras för att byggnaden ska ha en viss temperatur vid 

en specifik tidpunkt. Ett exempel kan vara att en byggnad måste ha en bekvämlig temperatur 

under arbetstider, men efter arbetsdagen kan energibesparingar göras, genom att 

ventilationens sug kan reduceras. Beräkningarna kan utföras på detaljnivå för att undersöka 

känsliga delar i konstruktionen. Det innebär att köldbryggor och andra begränsningar kan 

minimeras (Graphisoft, 2017). 

 
  

 
 

Figur 1. Energisimulering med, EcoStar (Graphisoft, 2017). 
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2.2 Varför sker Miljöcertifiering  
Anledningen till varför en byggnad betygssätt med ett specifikt certifieringssystem är en fråga 

som skulle ge varierande svar beroende på vem som blir tillfrågad. Ett av svaren skulle kunna 

vara att byggnaden ska vara på topp gällande miljöprestandan, alternativt att beställaren anser 

att investeringen ses som säkrare. Värdet på fastigheten ökar och driftkostnaderna blir lägre. I 

en miljöbyggnad med ett högt betyg kan resultera i högre hyresintäkter och lägre 

driftskostnader. I en studie där 150 nordiska företag blev intervjuade var slutsatsen att 80 % 

av företagen anser att ett en miljöanpassad byggnad höjer deras anseende i branschen 

(Heincke, Olsson, 2012). 

 

När en byggnad upprättas är det en utgångspunkt att bidra positivt till samhället och miljön. 

Genom att noggrant beakta miljön kan vi vara delaktiga i en god utveckling. I ett tidigt skede 

av byggprocessen finns kunskapen och verktygen för att uppnå ett miljövänligt byggande 

samt ett hälsosamt inomhusklimat. Miljömedvetandet är något som ständigt har ökat, det 

resulterar i att byggbranschen fått ett ökat ansvar. Erfarenheter från tidigare projekt såsom 

miljonprogrammet där fel och brister har förekommit, har ökat medvetenheten om material 

och deras återvinningsegenskaper. Miljöcertifieringar av byggnader har haft en ökad 

efterfrågan sedan 2010-talet. Ökningen beror på samhället där större krav ställs från kunder 

och en förbättrad teknik gör processerna lättare. Det finns positiva ekonomiska aspekter för 

fastighetsägaren då det är enklare att sälja och hyra ut en klimatsmart byggnad (Byggtjänst, 

2016). Byggentreprenaden NNC anser att engagemanget för certifieringarna kommer att öka 

inom fastighetsbranschen och i framtiden kan det vara standardkrav från kunderna (NCC, u.å) 

 

Idag ställs det krav på att byggnaders energiförbrukning. Kraven är att en byggnad inte får 

överskrida en viss mängd kilowattimmar på ett år med hänsyn till dess yta. De lägsta 

energikraven i certifieringsprocesserna är motsvarigheten till de lägsta betygen i exempelvis 

Miljöbyggnad och BREEAM. Sveriges geografiska variationer medverkar till stora 

temperaturskillnaderna i landet, byggnader i norr får förbruka mer energi (Boverket, 2015). 

Förutom Boverket finns andra organisationer som främjar om ett hållbart samhälle. Sweden 

Green Building Council(SGBC) är det ledande företaget i Sverige när det kommer till 

upprättandet av miljöbyggnader. SGBC verksamhet grundar sig på att skapa ett hållbarare 

Sverige, de har ett stort kunskapsområde i miljöcertifiering och erbjuder utbildning samt 

verktyg för underlättning av certifieringsprocessen.  

 

Certifieringssystemen agerar bland annat för att optimera energianvändningen. 

Certifieringssystemen som används idag har olika utsträckningar, BREEAM är storskaligt och 

beaktar många områden, medan Greenbuilding är nischad inom energianvändning.  

Tillvägagångsättet varierar beroende på valet av certifieringssystem. Betygen ges utifrån en 

helhetsbedömning som granskar olika miljöindikatorer (Byggtjänst, 2016).  
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2.3 Miljöanpassad arkitektonisk utformning  
Under planeringsstadiet har arkitekten till uppgift att planera och utforma byggnaden. 

Arkitekten bestämmer grundförutsättningarna för den blivande byggnaden. Genom att 

integrera fastighetens gestaltning ur miljö- och energisynpunkt blir husen billigare i drift och 

miljöpåverkan reduceras. Några egenskaper som arkitekten kan använda för att bespara energi 

är att utnyttja husets geometri, temperaturzonering, jordintegrering samt att använda solen 

som ett hjälpmedel vid uppvärmning (Boklander, Block, 2014). 

 

Husets geometrier beaktas för att bespara energi genom att använda miljösnåla byggmaterial. 

Volymen på huset ska helst efterlikna ett klot för uppnå optimal besparing. Det är svårt att 

utforma i praktiken. Beroende på vad som ska byggas går det att reducera värmeförlusterna. 

Om ett rad- eller flerbostadshus projekteras minskas ytterväggsareor och lägenhetsavskiljande 

väggar ökar. På så sätt begränsas värmeförlusterna. Jordintegration är ett sätt att reducera 

värmeförluster jämfört med exempelvis plintar. Det som dock måste beaktas är fuktproblemen 

(Boklander, Block, 2014). 

 

En betydelsefull aspekt som beaktas vid miljöcertifieringssystemen är värmeeffekten. Värme 

lagras i en byggnad från solljusinstrålning, hushållsel och människor. Det är viktigt att 

värmen inte påverkar innemiljön negativt med överhettning. Värmesystemen ska regleras så 

att olägenheter inte uppstår, planlösningens utformning ska se till att fördela värmen så att den 

lagras i olika delar av byggnaden. Enligt Boklander bidrar en öppen planlösning till att 

värmen fördelas i boendet. Om huset har en avgränsad utformning kan värmen förgrena sig i 

ventilationen, via fläktar och kanaler. En konstruktion med tunga material förbrukar i regel 

mindre energi än lätta stommar, anledningen är att tunga byggnader har bättre värmekapacitet, 

dvs. lagrar värmen bättre (Boklander, Block, 2014). 

 

Passiv solvärme är en effektiv metod som bidrar till att bygganden erhåller gratis 

uppvärmning från solen. Enligt Boklander går det att optimera solens resurser, genom att 

lokaliseras stora fönsterareor i söderläge. Det dock viktigt att uppmärksamma solvärmelasten, 

för att övertemperaturer inte ska uppstå. Under sommarhalvåret står solen högre upp och kan 

på så sätt avskärmas med hjälp av persienner, markiser, balkonger, lövträd och takutsprång. 

Om ett bostadsområde ska projekteras kan man beakta skuggan från andra byggnader. 

Värmebelastningen på taket kan reduceras genom att använda vit takduk eller ett grönt tak. 

Utformningen på planlösningen möjliggör för hur lätt- eller svårventilerat ett hus blir. En 

planlösning som bidrar till korsdrag är att föredra (Boklander, Block, 2014). 

 

2.3.1 Ljud i bostäder 
Ljud är ytterligare en synpunkt som behöver kontrolleras för att byggnaderna ska uppfylla 

kraven från Boverket.  En byggnad påverkas av infraljud, stegljud, luftljud och buller. I 

Boverkets långsiktiga mål gällande ”God Bebyggd Miljö” ska bullernivån i ett nyproducerat 

hus inte överskrida: 30 dBA ekvivalentnivå inomhus, 45 dBA inomhus under nattetid, 

55 dBA ekvivalentnivå mot fasaden (ljudet utomhus) samt 70 dBA på uteplatser i närheten av 

en bostad (Boklander, Block, 2014). I Sverige går det att uppnå fyra ljudklasser: Ljudklass A-

D. A motsvarar högre ambitioner, det kan behövas för att uppfylla innemiljökraven vid 

miljöcertifieringar. Det finns olika metoder för att motverka oljud, såsom att använda en tung 

byggnad, icke genomgående konstruktioner vid lägenhetsskiljande delar och isolera 

eventuella tomrum i väggar. Fönster, dörrar och installationer är några byggnadskomponenter 

som kan bidra till mindre buller.   
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2.3.2 Byggnadens elanvändning 
Vitvaror har en betydande funktion för att människor ska trivas i sitt hushåll. En notering som 

bör göras är att matlagning, tvätt, och disk bidrar till hälften av den totala 

hushållselförbrukningen (Boklander, block, 2014). När en energi- och miljövänlig byggnad 

ska projekteras är vitvarorna en simpel åtgärd för att minska elanvändningen. De vitvaror som 

är tillgängliga på marknaden har olika energimärkningar beroende på deras energiprestanda. 

A-G är märkningarna och A som är den mest effektiva i betygsskalan kan erhålla: A+, A++ 

samt A+++.  

 

Belysning är en annan aspekt som bör granskas i ett tidigt skede för att uppnå en god 

elanvändning och en trivsam innemiljö. Vid projektering av belysningen är det viktigt att 

beakta belysningsstyrkan och kvalitén i det specifika rummet. I ljuskedjan bedöms driftdonen, 

ljuskällan, armaturer, rummet och slutligen ytan som ska belysas. Led är ljuskällan som är 

bäst ur miljösynpunkt, ljuskällan skapar en stor spridningsvinkel på 160-180 °. Viktigt att 

tänka på är att välja en belysning som är rörelseanpassad i exempelvis trapphus och 

utomhusmiljöer vid huset för att minimera energislöseri.  

 

2.3.3 En tät byggnad 
En av förutsättningarna för att uppnå de hårda energikraven som miljöcertifieringssystem 

yrkar på är att bygga en fastighet med goda isoleringsegenskaper. Materialens 

isoleringsförmåga mäts i W/m2K(U-värde), bra isoleringsmaterial har ett värde på mellan 

0,022-0,055 W/m2K (Boklander, Block, 2014). Avgörande faktorer för isoleringstjockleken är 

såklart varierande och beror på byggnadstypen, valet av energikälla samt vilken klimatzon 

som bygganden upprättas i. Rockwool har en rekommenderad isoleringsmängd för 

träregelväggar, yttervägg med heltäckande isolering, vindsbjälklag och snedtak. 

Isoleringstjockleken för klimatklass 1 bör vara; 450 mm för träregelstomme, 400 mm för vägg 

med heltäckande isolering, 700 mm för vindsbjälklag samt 450 mm för snedtak (Rockwool, 

u.å.). Förutom att ha välisolerade byggnadsdelar gäller det att upprätta en byggnad som är av 

hög täthet. En utgångspunkt för att genomföra detta är att omsorgsfullt beakta håltagningar, 

skarvar mellan olika byggnadselement samt tätningar mellan fönster och dörrar. Det är för att 

begränsa oönskad ventilation och köldbryggor i huset (Boklander, Block, 2014).  

 

2.3.4 Förnybar energi 
Energikällornas ursprung är en viktig aspekt för miljöcertifierade byggnad ska upprättas. 

Förnybar energi, såsom biobränslen och solenergi är att föredra. Beroende på byggnadens 

storlekar varierar uppvärmningsbehovet. I små bostadsområden, flerbostadshus, skolor etc är 

pelletseldade värmecentraler en effektiv energikälla. Värmen produceras och distribueras 

lokalt, solfångare och ackumulatortankar kan kopplas till värmesystemet för att optimera 

nyttjandet. Fjärrvärmen är en annan energikälla som är mest gynnsam för städer. Systemet tar 

vara på returvärmen och kan drivas med hjälp av spillvärme, eldning av biobränsle och 

solfångare med mera (Boklander, Block, 2014). 

 

2.4 Databas för byggmaterial 
När en miljöcertifierad byggnad projekteras är det i många fall krav på att byggmaterial och 

byggvaror dokumenteras. I miljöbyggnad är det indikator 14 ”Dokumentation av byggvaror” 

som framhäver kraven för materialdokumentationen (SGBC, 2014-1). En loggbok över 

kemiska produkter, byggprodukter, byggvaror och material, måste tillhandahållas för att 

uppfylla Svanens obligatoriska krav. För att uppnå högre BREEAM-bedömningar granskas 

byggmaterialen ur ett livscykelperspektiv. Där en projekteringsgrupp beräknar egenskaperna 
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på de tilltänkta byggnadsmaterialen. Ecoprint, greenguid och LCA-verktyg är några verktyg 

som används till beräkningen (SGBC, 2016-1). 

 

Det är en förutsättning för alla certifieringssystem om dokumentationer av samtliga 

byggnadsmaterial sker, byggnaden blir enklare att granska under förvaltningsskedet samt att 

en bättre helhetssyn över byggnadens egenskaper uppstår. I vissa fall som i Svanen är det krav 

att materialen ska dokumenteras (Svanenmärkning, 2016). På marknaden finns det olika 

produktdatabaser som beaktar byggmaterial och produkter. Svanen har en egen 

produktdatabas som klassificera byggmaterial som uppnår kraven. SundaHus är ett företag 

som har en miljödata på diverse produkter, exempelvis: isolering, golv kök med mera. I 

databasen granskas materialen och en helhets bedömning ges utifrån dess miljömässiga 

prestanda. Byggprodukterna/materialen innehåller bland annat information om: 

utfasningsämnen, nanopartiklar, hälsofarliga ämnen och prioriterade riskämnen 

(SundaHus miljödatabas, u.å). 

 

2.5 Miljöbyggnad  
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som är användbart för betygssättning av en 

byggnation i svenska miljöer. Miljöbyggnad är framtaget av svenska forskare som har 

medverkat i bygg och fastighetsbranschen (SGBC, u.å-2). Miljöbyggnad beaktar energi, 

material samt inomhusmiljön och ett kvitto ges utifrån objektets uppskattade kvalitéer. Kvittot 

ges i ett betyg: klassad, brons, silver och guld. Fördelarna med systemet är enkelheten, 

kostnadseffektiviteten samt att det är lämpligt för både nya och gamla byggnader, oberoende 

av storlek. Flerbostadshus, småhus, lokalbyggnader och idrottshallar är några byggnadstyper 

som systemet lämpar sig till. Miljöbyggnad passar även bra när fastigheten har flera 

verksamheter, till- och ombyggnader samt till 3D-fastigheter (SGBC, 2014-2). 

 

2.5.1 Bedömningskriterier för Miljöbyggnad  
Vid certifiering av miljöbyggnad beaktas tre huvudsakliga områden: energianvändning, 

innemiljö och materialval. Till energiområdet beaktas byggnadens energiförbrukning samt 

behovet av tillförd värme och kyla. I innemiljön bedöms ljud- och luftkvalitén, termiska 

klimatet och dagsljusinsläppet. Materialets huvudsakliga syfte är att undvika ohälsosamma 

och miljöfarliga byggnadsmaterial. Det finns ett så kallat ”särskilt miljökrav”, vilket måste 

beaktas vid miljöbyggnad, men endast om byggnaden har ett eget vatten- och avloppsystem. 

Men detta kommer inte granskas i denna rapport (SGBC, 2014-2).  

 

Som nämnt ovan kan en byggnad upprätthålla olika betyg utifrån dess prestanda. Avsikten 

med certifieringen är att bristfälliga byggnader inte ska kunna tilldelas ett bra betyg. Själva 

betygsprocessen grundar sig på de tre områdena: material, inomhusmiljö och energi. En 

helhetsbedömning görs utifrån aspekterna och ett områdesbetyg tilldelas. En viktig detalj i 

betygsindelningen är att det inte går att få guld eller silver, när en byggnad tilldelas brons i en 

av områdesbedömningarna, se figur 4 (SGBC, 2014-2). Grunden för betygsaggregationen 

beror på hur indikatorerna granskas. I certifieringssystemet går det, som nämnt ovan, att 

uppnå fyra betyg; klassad, brons, silver samt guld.  

 

• Klassad: är en helhetsbedömning som säger att objektet inte uppnår de krav som ställs 

från myndigheter.  

• Brons: motsvarar en helhetsbedömning från myndigheter, såsom arbetsmiljöverket, 

boverket, strålsäkerhetsmyndigheten med mera. 

• Silver: representerar en högre motivation. 
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• Guld: kräver en hög målmedvetenhet, den bästa tekniken och i vissa indikatorer goda 

referenser från brukarna. 

 

Betygsättningen för Miljöbyggnad sker enligt följande fem steg: Rumsbetyg, indikatorbetyg, 

aspektbetyg, områdesbetyg och byggnadsbetyg. Indikatorerna betygsättas från en 

helhetsbedömning eller på rumsnivå. När nyproduktion beaktas granskas; solvärmelast, 

termiskt klimat under vinter och sommar, samt dagsljus på rumsnivå. Rumsbetygets bestäms 

genom att sammanställa rummens areor. Indikatorbetyget för rummen bestäms utifrån det 

sämsta betyget och ökas om 50 % av betyg är högre, se figur 2. Byggnaden i exemplet får 

silver som indikatorbetyg eftersom bedömd rumsarea med silver och guld motsvarar 25 kvm 

medan brons motsvarar 23 kvm.  

 

 
Figur 2. Exempel på rumsbetyg (SGBC, 2014-2). 

 
I certifieringssystemet appliceras 16 olika indikatorer som bestämmer byggnadens kvalité. 

Indikatorerna för miljöbyggnad ter sig annorlunda beroende på vad som betygsätts; för en 

nyproducerad bostad tillämpas indikator 1-15. Vid en befintlig byggnads nyttjas 1-13 samt 

indikator 16 och för ombyggnader beaktas alla indikatorer (Heincke, Olsson, 2012). 

Aspektbetyget grundas på det sämsta indikatorbetyget i figur 3 visas ett exempel. 

Områdesbetyget bestäms av aspekterna, avgörande för betyget är om 50 % är större eller lägre 

än sämsta värdet. Det slutgiltiga betyget byggnadsnivå, avgörs av det svagaste 

områdesbetyget se figur 4.  

 

 
Figur 3. Exempel på aspektbetyg (SGBC, 2014-2). 
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Figur 4. Bilden visar hur en byggnad betygsätts (SGBC, 2014-2). 

 

Energianvändning 

I Miljöbyggnad är energianvändningen en indikator som beaktas. Energianvändningen 

(kWh/m2år) är enligt Boverket den energi som erfordras för: uppvärmning, komfortkyla, 

tappvatten samt fastighetsenergi. Energianvändningens krav varierar var i Sverige som 

bygganden upprättas, samt vilken uppvärmning och byggnadstyp (Boverket, 2015). Figur 5 

visar att brons motsvarar kraven i BBR, silver och guld indikerar ett innovativare tänkande 

och motsvarar 75 % respektive 65 % av BBR. Energianvändning verifieras senast 2 år efter 

att byggnaden är i bruk för att säkerställa att byggnadens funktioner motsvarar betygsnivån 

(SGBC, 2014-1). 

 

 
Figur 5. Energikraven för varierande byggnader (SGBC, 2014-1). 

 

Värmeeffektbehovet 

Byggnadens värmeeffektbehov uppmanar till ett minskade av uppvärmningsbehovet för en 

nyproducerad eller existerande byggnad. I denna indikator observeras klimatzonernas 

energibehov (W/m2, Atemp). Kraven är olika beroende på hur uppvärmningen sker, eller vilken 

klimatzon som granskas se figur 6. Värmeförlust som uppkommer i en byggnad på grund av 

luftläckage och värmetransmission ska begränsas med tillförd värmeeffekt för att åstadkomma 

bästa betyg. Byggnadsdelar som är värmda till 10°C kan räknas in i Atemp (SGBC, 2014-1). 
 

 

 
Figur 6. Betygen tar hänsyn till nyproducerade bostäder och lokaler (SGBC, 2014-1).  

 
Solvärmelast 

Solvärmelasten se figur 7 är en betydelsefull aspekt, i syfte att uppnå minimalt 

solvärmetillskottet under sommarhalvåret, som bör uppmärksammas under 
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projekteringsfasen. Anledningen är att reducera övertemperaturer och olägenheter i 

byggnaden. Det medför att behovet av komfortkyla minskas. Solvärmelasten simuleras i data-

program, såsom ArchiCAD enligt Kettil och Sveder (2015). Beräkningsmodellerna är 

annorlunda beroende på om rummet har ett eller två väderstreck, och om ett solskydd, 

persienner eller liknande antas vara i bruk (SGBC, 2014-1). 
 

 
Figur 7. Ind.3, kraven vid bedömning av Solvärmelast i W/m2 golv (SGBC, 2014-1). 

 

Energislag  

Denna indikator syftar till att belöna byggnader som utnyttjar bra energi. Det innebär förnybar 

energi, med minimala utsläpp och avfall. Energiförbrukningen bedöms med hjälp av olika 

miljökategorier. Miljökategori 1 är bäst ur miljösynpunkt och 4 är sämst. Vindkraft, solenergi 

och vattenkraft tillhör kategori 1 och icke förnybar energikällor såsom olja, torv och kärnkraft 

till kategori 4. Tillvägagångssättet för beräkningsgången är resultatet från indikator 1, 

energiförbrukningen, där hushållsel och verksamhetsenergi beaktas. Årsförbrukningen av 

energin delas upp i kategorierna 1-4, beroende på vilken energikälla som används. Ett 

exempel på beräkning är: Fjärrvärmen består av två olika typer av avfall, 30 % har fossilt 

härkomst resten består av 70 % organiskt avfall. Det medför att 30 % respektive 70 % delas 

upp i kategori 4 och 2 (SGBC, 2014-1). 

 

 
Figur 8. Kraven för energianvändning (SGBC, 2014-1). 

 

Ljudmiljö 

Syftet med indikatorn är att projektera en sund ljudmiljö. I detta fall värderas byggnadernas 

ljudnivåer efter SS25267 och SS25268, vilket är svenska standarder för bostäder och 

lokalbyggnader. I Miljöbyggnad granskas; ljud från installationer, luftljudsisolering, 

stegljudsisolering och ljud från utomhusmiljöer. För nyproducerade bostäder går det att uppnå 

tre ljudkrav, ljudklass A-C. Där ljudklass A motsvarar mycket god ljudprestanda (SGBC, 

2014-1). Under projekteringen är det angeläget att en ljudexpert är delaktig för att 

bedömningskriterierna ska förverkligas. Ljudkraven ska antingen dokumenteras i en speciell 

beskrivning eller en programhandling, med syfte att byggnaden gestaltas utifrån de aktuella 

kraven som ställs. I Miljöbyggnad betygsätts inte allt enligt de svenska standarder, 

efterklangstid är exempelvis en aspekt som inte bedöms. ArchiCAD är ett verktyg som kan 

tillämpas när ljudmiljön ska beaktas (Kettil. Sveder, 2015).   
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Radon 

Målet är att minimera radonhalten i bostäderna. Radonhalten inomhus mäts i Bq/m3. Radon 

kan förekomma i grunden och ska kontrolleras av en sakkunnig person i och med den 

geotekniska undersökningen. Radonhalten i marken varierar lokalt, det innebär att 

radonhalten bör kontrolleras på byggnadens blivande plats. Marken klassas som hög-, normal- 

eller lågradommark beroende på markens beräknande värden (SGBC, 2014-1). 

 

Ventilationsstandard 

Det ställs krav på att en byggnads ska projekteras med en bra ventilation. Dimensionerande 

ventilationsindikatorer dokumenteras i VVS-beskrivningen. I dokumenten förekommer 

byggnadens ventilationssystem samt styrning och reglering av flödet. I Boverkets 

författarsamling finns regler som anammar forceringsflöden, grundflöden samt från- och 

uteluftsflöden. Det kan exempelvis vara krav 6:23252 Luftväxling  

 (Boverket, 1998):  

 

”Rum skall ha kontinuerlig luftväxling då de används. Uteluftflödet skall vara lägst 0,35 l/s 

per m2 golvarea. När rummen inte används får luftflödet reduceras, dock inte så att hälsorisker 

uppstår eller så att skador på byggnaden eller dess installationer riskeras. Reduktionen får ske 

steglöst, i flera steg eller som intermittent drift.”  

 

Kvävedioxid 

Syftet med den här indikatorn är att anamma en inomhusmiljö med låghalt av 

kvävedioxid(µg/m3). Föroreningar från trafik är en av orsakerna till problem det mäts i 

inomhusluften. I tätorter är problemen mer påtagliga på grund av det ofta går trafikerade 

vägar intill byggnaden. Kvävedioxidhalten mäts utanför den blivande byggnaden för att 

värdesätta den blivande inomhushalten av kvävedioxid. På så sätt går det att projektera 

byggnaden efter ett visst betyg samt ha vetskap om vart placeringen av uteluftsintag ska 

förekomma. Mätningarna handskas av kommunen eller luftsvårdsförbund. För att 

åstadkomma ett högre betyg krävs det att mätningar sker inuti byggnaden (SGBC, 2014-1). 

 

Fuktsäkerhet 

En byggnad ska utformas fackmannamässigt under projektering och produktionen med 

hänseende till fuktsäkerhet. När det gäller fukt ska kommande skador begränsas på bästa 

möjliga sätt. I detta avseende är planeringen och utförandet en viktig aspekt. En 

dokumentation ska föras över byggnaden, där viktiga konstruktioner och fuktkänsliga delar 

uppmärksammas. I fuktarbetet är det vanligtvis många aktörer som är delaktiga, såsom; 

projektör, konstruktör, beställare, byggentreprenör, leverantörer och förvaltare. För att 

åstadkomma betyg guld, krävs det därmed att experter inom området är delaktiga under 

projekteringen och byggskedet. ByggaF är ett standardiserat arbetssätt vid fuktbeaktning. Det 

består av 10 olika dokument som underlättar arbetet inom planeringen, byggandet och 

förvaltningen (SGBC, 2014-1). 

 

Termiskt klimat under vinter 

I den här indikatorn beaktas det hur bra inneklimatet är under vintertider. Termiska klimatet 

inomhus kan granska på två olika sätt: antingen med datorsimulering där PPD-kraven 

granskas, alternativt transmissionsfaktoren, som är en förenklat tillvägagångssätt. Genom att 

simulera kyla kan ett resultat om byggnadens termiska komfort uppskattas. Med simuleringen 

går det att upptäcka vart byggnadens svaga länk förekommer. Den påträffas oftast en meter 

innanför det största fönstret. Simuleringen ska utformas efter platsens aktuella DVUT 

(Dimensionerande vintertemperatur), värmning, utformning och ventilation. Ett program som 
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kan användas är ArchiCAD (Kettil. Sveder, 2015). Transmissionsfaktorns förenklade synsätt 

medför att beräkningsgången blir lite missvisande, därför går det inte att få guld med denna 

beräkningsmetod. Beräkningen sker på följande sätt; fönsternas kylverkan ska beräknas, 

rummets antal fönster adderas. Resultatet nås av fönsterarea, golvarea, och fönstrets U-värde. 

För att en flerbostadsbyggnad ska kunna bli tilldelat guld krävs en enkätundersökning, där 

minst 80 % har svarat att byggnadens klimat är behagligt (SGBC, 2014-1). 

 

Termiskt klimat under sommar  

Termiskt klimat under sommar bedöms snarlikt med termiskt klimat vinter. Processen går ut 

på att upprätthålla ett bra klimat invändigt på sommarhalvåret, detta kan ske genom 

datorsimulering eller solvärmefaktor. Datorsimuleringarna går ut på att upptäcka olägenheter. 

Diskomforten uppstår som i termisk vinter, en meter innanför största fönstret. Beräkningarna 

sker när byggnaden är i största anspråk av tillförd kyla. Solvärmefaktorn är en uppskattning 

av hur värmen från ett fönster bidrar med olägenheter i boendet, under sommarhalvåret. När 

byggnaden ska inspekteras bedöms simuleringar mot de verkliga sifforna. För att uppnå guld 

krävs det en enkätundersökning, där 80 % upplever ett bra inomhusklimat (SGBC, 2014-1). 

 
Dagsljus  

Syftet med den här indikatorn är att byggnader ska tillgodoses med en viss dos dagsljus. 

Enligt Boverket krav 6:322 Dagsljus (Boverket, 2016): 

 

”Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och 

orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med 

hänsyn till rummets avsedda användning.” 

 

Aspekterna som undersöks när dagsljuskvalitén bestäms är:  

• Dagsljusfaktorn 

• Fönsterglasandel (AF) 

• Utblick 

 

Dagsljusfaktorn(DF) talar om förhållande mellan ljusstyrkan invändigt och utvändigt under en 

mulen dag. Ett exempel är då DF blir 2,5 %, när belysningsstyrkan är 300 lux inomhus och 

12000 lux utomhus. De avgörande aspekterna är glasarean, mätpunkt, horisontalavskärmning, 

glasets ljustransmission samt rumsytans reflektionsegenskaper. Det mest effektiva 

beräkningsättet är att använda simuleringsprogram. Utblicksarean definieras som en area som 

ska vara större än 5 grader horisontellt eller vertikalt från en punkt inomhus på 1,5 meters 

höjd. Den förenklande metoden syftar till att granska förhållandet mellan fönstrets och golvets 

area (SGBC, 2014-1). 

 

Legionella 

Målet med detta krav är att på bästa sätt projektera tappvattensystemen, för att stoppa 

tillväxten och spridningen av legionellabakterier. Legionella är en bakteriefamilj som kan 

orsaka kritiska sjukdomar för människor. Bakterierna trivs bäst när vattnet är mellan 20-45 

grader. Bakterierna upphör när vattentemperaturen överskrider 50 grader (Boverket, 2014). 

Tanken är att tappvattensystemen ska gestaltas så att legonellbakterier inte förekommer, dvs 

att stillastående vatten ska befinna sig i exempelvis ackumulatortank, där temperaturen är 60 

grader.    

 

Dokumentation av Byggvaror 
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Syftet med att föra dokumentation över byggvarorna är att skapa sig en helhetsblick över 

produkten. Det innebär att byggnaden blir enklare att följa upp och kontrollera. 

Dokumentationen behandlar byggnadens alla komponenter, samt inredning som monterats i 

eller anslutning till byggnaden, dock med undantag från skruvar, beslag eller liknande. I 

figur 9 kan kraven om respektive betyg läsas. Loggboken ska hållas uppdaterad vid diverse 

ändringar. Det medför att framtida ingripanden blir lättare att identifiera samt att 

underhållsplanerna kan optimeras. Kategorierna som beaktas enligt SGBC, (2014-1) är: 

 

E - Platsgjutna konstruktioner  

F - Murverk  

G - Konstruktioner av monteringsfärdiga produkter 

H - Konstruktioner av längdformvaror  

I - Skikt av termoisolervaror  

J - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor  

K - Skikt av skivor  

L - Puts, skyddsbeläggning, målning, impregnering  

M - Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror  

N - Kompletteringar  

Z - Konstruktioner av olika form och mängd  

  

 
Figur. 9 Kraven om loggbok (SGBC, 2014-1). 

 
Utfasning av farliga ämnen 

Syftet med den här indikatorn är att ersätta byggnadsmaterial som anses vara ohälsosamma 

för miljön eller människan. Dokumentationen sker av byggvarorna i indikator 14, 

”Dokumentation av byggvaror” och bedöms enligt kemikaliespecialistens krav. Ämnena som 

granskas är farliga för människan och bidrar till genetisk samt cancerframkallande skador och 

bör undvikas. Kriterierna som beaktas i KEMI ses i figur 10, samtliga ämnen går att söka på i 

materialdatabasen hos Sundahus och Svanen. Värt att nämna är att guld endast uppnås om 

inget av KEMIs farliga ämnen finns (SGBC, 2014-1). 
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Figur 10. Kemikaliespecialistens krav på farliga ämnen som ska begränsas i miljöbyggnad (SGBC, 2014-1). 

 

2.5.2 Certifieringsprocessen  
Certifieringsprocessen i Miljöbyggnad är uppbyggda utifrån fem steg som presenteras i 

figur 11. Det första steget i certifieringsprocessen är registrering av byggnaden. I denna 

process beaktas de kriterier som sedan ska granskas. En viktig regel som bör uppmärksammas 

är att enbart en byggnad i taget får registreras, dock med undantag om byggnaden hör 

samman med en annan via inre kommunikationer. Om huset utnyttjar samma el-deklarationer 

eller har samma ägare, ges de möjlighet att registrera på samma ansökan. På en registrerad 

byggnad har ägaren rätt till tre kostnadsfria frågor som behandlar projektet.  

 

En granskningsrabatt kan användas om byggnaderna som certifieras är likartade, med det 

menas, om byggnaderna har samma egenskaper. Det kan exempelvis vara att husen har 

samma planlösning, vvs-system, A-temp etc. Granskningsrabatten nyttjas mestadels till 

flerbostadshus eller småhusområden. Om en byggnad har blivit accepterad kopieras de 

rabatterade uppgifterna till nästa ansökan, vilket innebär att SGBC sparar tid och ägaren 

pengar. En kontroll bör göras för att garantera granskningsarbeten. Ansökningen kan ske med 

eller utan ändring och är giltig om inte de givna omständigheterna ändras.  

 

Ansökan om certifiering måste förekomma senast tre år efter registreringen. Den laddas upp 

på SGBC hemsida och den ska motsvara förväntningarna enligt miljöbyggnads 

betygskriterier. Sedan granskas byggnaden utav en opartisk person som bedömer dess 

miljömässiga kvalifikationer. Om det uppstår felaktigheter i ansökningen går det att göra två 

kostnadsfria revideringar. När Byggnaden har fått sitt godkännande ska ny- eller 

ombyggnaden verifieras, vilket sker två år efter att byggnaden är upprättad. Giltighetstiden för 

certifieringen är i tio år, så länge inte en drastisk ändring av byggnadens förutsättning sker 

(SGBC, 2016-2). 
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Figur 11.  Stegen för att certifiera en miljöbyggnad. 

 

2.5.3 Kostnader för Miljöbyggnad 
De huvudsakliga kostnaderna som beaktas när en byggnad certifieras enligt miljöbyggnad är: 

registreringen, granskningen samt certifieringen. Syftet med kostnaderna är att kompensera 

SGBC för deras självtäckningskostnader. Kostnaderna för projekt varierar beroende på vad 

som ska upprättas, det betyder att omfattande projekt blir dyrare att certifiera. Uppgifter som 

kompletteras prissätts så att de ska täcka eventuellt merarbete för SGBC. Vid nybyggnation är 

registreringskostnaden 3980 SEK, oavsett vilken byggnadstyp. I tabell 1 redovisas olika 

kostnader för respektive byggnadstyp. Priserna gäller för medlemmar i SGBC, för andra 

fastighetsägare tillkommer en extraavgift på 43 % av respektive kostnadskategori (SGBC, 

2017-2).  

 

 
Tabell 1. Certifieringskostnader för miljöbyggnad, (SGBC, 2017-2). 
 

Kostnader i 

miljöbyggnad 

Småhus Flerbostadshus Lokalbyggnad 

liten 

Lokalbyggnad 

mellan 

Lokalbyggnad 

stor 

Registrering 3980 3980 3980 3980 3980 
Granskning 9000 19 100 24 700 27 000 31 500 
Preliminär 

certifiering 
4280 6430 6430 6430 6430 

Verifierings-

granskning 
9000 19 100 24 700 27 000 31 500 

Certifiering 3400 4510 4510 4510 4510 

 

2.6 Svanenmärkning av byggnader 
Svanen är en nordisk miljömärkning som beaktar energianvändning, kemiska produkter, 

byggprodukter samt faktorer som påverkar människan och miljön invändigt. Svanen är 

delaktig under produktionen och vid överlämnandet till förvaltning vilket medför att 

byggnaden får bästa förutsättningar. Byggnader som har svanencertifikat är granskade utifrån 

ett livscykelperspektiv där aspekter som, miljö- och hälsokrav på byggprodukter/byggvaror, 

låg energiförbrukning, en bra innemiljö med minskade emissioner samt en kvalitetsstyrd 

byggprocess har beaktats (Nordisk miljömärkning, 2016). 1989 introducerades Svanen av 

nordiska ministrar. I Svenska versionen förvaltas systemet av Miljömärkning Sverige AB. 

Företaget ansvarar för betygskriterier och kontroller samt ger licenser till byggnader (Lågan 

för energieffektiva byggnader, 2013). 

 

Svanenmärkningar kan appliceras på diverse olika byggnader, exempelvis: flerbostadshus, 

småhus, tillbyggnader, lokalbyggnader, stugor etc. Svanenmärkning passar bäst när 

standardiserade byggprocesser används till ett specifikt typhus(Lågan för energieffektiva 

Ansökan Granskning Revidering Certifiering Verifiering
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byggnader, 2013). Då kan samma licens sökas och på så sätt besparas tid och pengar. 

Kompletterande byggnader eller separata byggnader såsom cykelbodar, soprum, bodar och 

liknande kan inte få en märkning, men granskas ändå. Licensens varaktighet bestäms utifrån 

kriteriedokumentets giltighetstid. När licensen har gått ut finns möjligheter till att förnya den, 

inom ett år ska man uppfylla de nya kriterierna för att erhålla licensen. Om en Svanenmärkt 

byggnad renoveras ansvarar inte nordisk miljömärkning för att det motsvarar de senare kraven 

(Nordisk miljömärkning, 2016). 

 

2.6.1 Bedömningskriterier för Svanenmärkning 
Till Svanmärkningen räknas den primära byggnaden samt kompletterande delar som tillhör 

projektet. Till kraven inkluderas hela byggnadskroppen. Byggnadens kommersiella areor, 

exempelvis kontor och butiker kan uteslutas. Gemensamma utrymmen som innefattar 

hobbyrum och gym ska medräknas. Utfyllnadsbyggnaderna måste motsvara Svanens krav, 

men kan i sig inte mottaga en egen märkning. Installationer som når den primära byggnaden 

omfattas inte av kraven. Det innebär att elledningar fram till säkringsskåpet kan exkluderas, 

dock inte invändiga elledningar. Kraven på byggnadsdelarna är lika oavsett om delen är 

prefabricerad eller platsbyggd. Det medför att konstruktionen får en rättvis bedömning. 

Svanen bedömer flertalet av byggprodukter, byggvaror och material. Alla kemiska produkter 

bedöms. Material, dörrar, fönster, interiörer, isolering och tätskikt är några av flera delar som 

måste uppfylla svanens krav (Svanen, u.å). 

 

 
Figur 12. Svanens bedömningsområden (Lågan för energieffektiva byggnader, 2013). 

 

Kritikerna som beaktas i Svanenmärkningarna består av åtta olika delområden som påträffas i 

version 3.2 ”Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och 

förskola”. Manualen är giltig till 2020. I Svanens kriterier finns obligatoriska krav och 

poängkrav. De obligatoriska kraven betecknas som O+ och måste genomföras för en godkänd 

certifiering. Poängkraven är inte obligatoriska, men en viss mängd måste erhållas för en 

godkänd certifiering. Kravet markeras som P+ och beaktar 14 olika områden som betygsätts. 

Poängkraven varierar utifrån byggnadstyp.  

 

1. Allmänna krav 
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2. Resurseffektivitet 

3. Innemiljö 

4. Kemiska produkter, byggprodukter, byggvaror och material 

5. Kvalitetsstyrning av byggprocess  

6. Kvalitets- och lagkrav 

7. Instruktioner för boende och förvaltare  

8. Poängkrav 

 

1 - Allmänna krav 

I de allmänna kraven är det tre olika kategorier. Kategorierna omfattas av skriftliga ritningar, 

bilder samt andra dokument. 

 

O1 – Är en översiktlig beskrivning av byggnaden. Kategorin beaktar byggandens storlek, 

information om byggnadens konstruktion, mätning av hushållsel och eventuella 

kompletteringsbyggnader. Om byggnaden är en skola ska en beskrivning av vilka årskullar 

samt avdelningar som finns göras.  

 

O2 – Ansvarig för Svanenmärkningen. Indikatorn förklarar vem licensinnehavaren är samt 

vem som ansvarar för vilka krav. Här tydliggöras bland annat vilka entreprenörer, konsulter 

och arkitekter som är delaktiga.  

 

O3 - Uppnådda poäng. Beroende på byggnadstyp ska en viss poängmängd erhållas. 

• Flerbostadshus: 17 av 42 poäng 

• Småhus: 16 av 44 poäng  

• Dagis och Skolor: 15 av 39 poäng 

 

 

2 – Resurseffektivitet 

I den är kategorin granskas energi och klimat samt avfall.  

 

O4 – Byggnadens energianvändning. För flerbostadshus och småhus samt skolor ska 

byggnaden uppnå 85 % respektive 80 % av BBRs energianvändning. Om regeländringar sker 

så justeras procentsatserna ovan. Energianvändningen beräknas utifrån de svenska normerna i 

BBR.  

 

O5 - Styrning av belysning. Belysningssystem måste ha automatisk utomhusbelysning samt 

inomhusbelysning på gemensamma platser. Kravet på utomhusbelysning gäller inte på privata 

områden, dvs balkonger, terrasser. Belysningen i skolor ska vara behovsstyrt i alla utrymmen.  

 

O6 - Energieffektiva vitvaror. Vitvarorna i Svanenbyggnaderna ska uppnå en viss prestanda. 

Energiklasserna visas i bilaga 1.  

 

O7 – Möjlighet till källsortering. Sorteringen i bostäder ska delas in i fyra fraktioner och fem i 

skolan.  

 

O8 – Källsorteringsstation. En källsorteringsstations ska vara tillgänglig i närheten av skolan, 

eller i bostad där fler än åtta personer bor. I sorteringsstationen ska det förekomma minst sex 

av dessa fraktioner; papper, plast, metall, glassortering, elektroniskt avfall, kartong och 

organiskt avfall.  
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3 – Innemiljö 

De obligatoriska kraven som berör innemiljön handlar om att byggnaden ska planeras och 

utföras på ett sådant sätt att olägenheter för människor ska undvikas. I denna kategori beaktas 

radon, fukt, ventilation, ljud, ljus och emissionsbenägna inomhusmaterial.  

 

O9 - Radon  

Radon är en viktig aspekt som är obligatoriskt vid Svanenmärkning. Förekomsten av radon 

ska i största mån undvikas, förebyggande åtgärder arrangeras utifrån grundens förutsättningar.    

 

O10 - Fuktförebyggande arbete 

En fuktförebyggande plan ska anordnas för att reducera fukt i den blivande bygganden. En 

expert inom området beaktar planen, för att säkerställa att planen hanteras väl. 

Fuktförebyggande arbetet granskar:  

• Materialval 

• Skydda material på arbetsplatsen 

• Rätt fukthalt på materialen 

• Kontroll av betongens fuktsäkerhet.  

 

O11 - Ventilation  

Ventilationen ska vara fri från föroreningar. Skötselanvisningar ska förekomma och 

ventilationen ska uppfylla förskrivna hänvisningar. Funktionskontroller ska utföras på diverse 

byggnader, med undantag på flerbostadshus. Där behöver 90 % av lägenheterna kontrolleras. 

Skolor behöver ha ett funktionsstyrt ventilationssystem.  

 

O12 - Ljudmiljö  

Kriteriet används enbart för skolor. 

 

O13 - Dagsljus  

En byggnad ska uppnå de nationella krav som ställs på dagsljuset. Datorprogram används som 

hjälpmedel vid beräkning. Beräkningarna för ett flerfamiljehus måste göras i 10 varierande 

lägenheter, men enbart i ett rum.  

 

O14 - Emissioner av formaldehyd 

Mängden av emissioner av formaldehyd får inte överskrida 3 % av tillsatser i träbaserade 

skivor. En beskrivning finns i bilaga 1 granskar kriterier som MDF och andra skivor maximalt 

får ha som gränsvärden. Stavskivor behöver inte kontrolleras om limblandningen understiger 

2000 ppm. Kök-, badrum- och hyllinredning är några undantag som inte behöver beaktas.  

 

4 - Kemiska produkter, byggprodukter, byggvaror och material  

Byggnadsmaterial beaktas utifrån fyra aspekter; den första är dokumentering av loggbok, krav 

på kemiska produkter som inte får nyttjas, krav på byggprodukter samt avslutningsvis 

träprodukter. Kraven innefattar både den primära byggnaden och kompletterade byggnader. 

Produkter som stämplas som miljömärkta (svanen eller EU Ecolable) behöver inte 

dokumenteras, utan enbart listas med namn samt tillverkare.  

 

O15 - Produktlista och loggbok över byggnaden  

Detta är svanens allmänna krav gällande byggprodukter och material.  

För att uppnå Svanenklassning krävs det att materialen som används vid bygget dokumenteras 

i en digital loggbok samt att en produktlista upprättas. I produktlistan granskas 

materialtyperna som används vid byggnationen. Det som dokumenteras är namn, tillverkare 
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samt användningsområde. I loggboken sammanställs en dokumentation över: produkttyp, 

kategori, namn och tillverkare, materialets uppbyggnad och var det befinner sig i byggnaden.  

 

I Svanens bedömningar granskas kemiska material som anses vara farliga eller ohälsosamma. 

Produkter innefattar kemikalier som brukas när en byggnad upprättas, det involverar även 

produktionen av prefabricerade element. Det som beaktas är; 

 

• O16 Klassificering av kemiska produkter  

• O17 CMR-ämnen 

• O18 Konserveringsmedel i inomhusfärg och inomhuslack 

• O19 Konserveringsmedel i övriga kemiska produkter avsedda för inomhusbruk 

• O20 Övriga exkluderade ämnen 

• O21 Nanopartiklar i kemiska produkter 

• O22 Exkluderade ämnen i byggprodukter, byggvaror och material 

• O23 Nanopartiklar och antibakteriella tillsatser i byggprodukter och byggvaror. 

 

Kraven för dessa ämnen kommer enbart att nämnas, om en fördjupad förståelse önskas så 

återfinns mer information i bilaga 1 eller i Svanens kriteriedokument.  

 

O24 - Ytskikt på golv, tak och väggar 

Ytskikt får inte innehålla PVC med undantag från tekniska utrymmen, såsom undercentral 

hisschakt och el-central.   

 

O25 Fönster och ytterdörrar i icke-förnybart material 

Det är krav på att fönster och dörrar ska bestå av en viss mängd återvunnet material.  

• Aluminium 30 % återvunnet   

• PVC 30 % återvunnet 

• Stål 20 % återvunnet 

 

O26 Koppar i tappvattenledningar och som fasad- och takmaterial  

Tappvattenledningar av koppar ska begränsas till största mån. I Svanen är kopparledningar 

endast accepterat för synlig rördragning.  

 

Kraven som ställs på träprodukterna innefattar byggnaden, kompletteringar och hjälpmedel 

till upprättande av objektet. Svanenklassade material behöver endast anges med ett 

licensnummer och producent. Träprodukter som berörs är alla typer av virke som används till 

bygget. Information om materialet ska dokumenteras samt erhållas som bevis för 

spårbarhetscertifiering och certifierad träråvara. Trämaterial ska inte vara impregnerade med 

hälsofarliga metaller. Undantag går att göras om byggnadsmaterialet används som en kritisk 

del i konstruktionen. 

 

5 - Kvalitetsstyrning av byggprocess 

Processen syftar till att kontrollera kraven från tidigare kategorier, så att byggnaden ska kunna 

kvalitetssäkras och uppnå de projekterade förväntningarna. Det kan exempelvis innefatta 

dokumenterade egenkontroller: där försäkring, värmesystem, lufttäthet och ventilation 

beaktas. De som är involverade i byggprocessen ska ha kännedom om Svanens diverse olika 

krav, slutligen sker en besiktning när byggnaden är klar, om fel och brister uppstår, ska dessa 

åtgärdas genom en avtalsplan. Till denna kategori beaktas;  

 

• O30 – Lufttäthet 
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• O31 - Styrning av krav på produkter och material 

• O32 - Information till involverade i byggprocessen 

• O33 - Entreprenörens egenkontroll 

• O34 - Besiktning av färdig byggnad. 

 

6 - Kvalitets- och lagkrav 

Kvalitets- och lagkrav är en betydande kategori som tillämpas för att säkra att rutiner 

uppfylls. Obligatoriska kraven som tillhör denna kategori är:  

 

• O35 Dokumentation 

• O36 Dokumentation av byggnader 

• O37 Planerade ändringar 

• O38 Oförutsedda avvikelser 

• O39 Reklamationer 

• O40 Lagar och förordningar. 

 

7 - Instruktioner för boende och förvaltare 

I den här kategorin bemöts kravet, O41 Drift- och skötselinstruktioner. Syftet med kravet är 

att förlänga byggnadens livscykel, samt utifrån ett miljömedvetet sätt applicera drift och 

underhåll.  Underhållsmetoderna ska uppfylla materialkraven som ställs från kapitel 4. 

Hithörande driftinstruktioner kan exempelvis granska: ventilationssystemets funktion, hur 

fasaden och fönster ska underhållsplanernas och beskrivningar av vitvaror samt WC-

utrusning.  

 

8 - Poängkrav  

Poängkraven är inte obligatoriska, men ett visst antal poäng behöver uppfyllas för att 

åstadkomma en Svanenmärkning (se krav O3). Poängkraven uppmärksammar följande krav:  

 
Tabell 2. Poängkraven i Svanenmärkning (Nordisk miljömärkning, 2016). 

Poängkrav (P) Förklaring 

P1 Energitillskott från lokal energikälla eller 

energiåtervinning  

 

En byggnad kan erhålla maximalt sex poäng om 

lokala energikällor och energiåtervinning används. 

Exempel: Om solfångare bidrar med >50 % 

tappvattenvärmning nås 3 poäng, 2 poäng om 26–50 

% och 1 poäng vid 10–25 %. 

 

 
P2 Individuell mätning av tappvarmvatten  

 

Vid gemensam vattenanvändning uppnås 1 poäng om 

som systemet har en presentationsdisplay som visar 

vad ett enskilt boende förbrukar. 

 
P3 Beräknade VVC-förluster  

 

Om VVC-beräkningar sker erfordras 1 poäng. 

P4 Vitvaror av bästa energiklass  

 

Här kan 1 poäng per produktkategori tilldelas om 

vitvarorna är i högsta energiklass, maximala poängen 

är 3.  

P5 Energieffektiva sanitetsarmaturer  

 

I den här kategorin kan totalt 3 poäng tilldelas. Det 

sker om tvättställsblandare, köksblandare och 

termostatblandare uppnår energiklass A. 
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P6 Cement och betong med minskad energi- och 

klimatbelastning  

 

I P6 går det att tjäna ihop 2 poäng. En Poäng tilldelas 

om maximalt 70 viktprocent av cementet är av 

cementklinker och om betongkonstruktionen är 

genomtänkt samt av hög kvalité.  

P7 Träkonstruktion  

 

Konstruktioner i trä kan maximalt erhålla 2 poäng. 

Bärande systemen, bärande väggar och fasader som 

är i trämaterial betygsätts. 

P8 Ljudmiljö (gäller enbart småhus och 

flerbostadshus)  

 

I poäng fås om byggnaden uppfyller ljudkrav B för 

två parametrar. Om hela byggnaden uppnår ljudklass 

B innehas 3 poäng. 

P9 Miljömärkta byggprodukter och byggvaror  

 

Byggmaterial som klassas som miljömärkta 

tillhandahåller poäng utifrån dess användning. 3 

respektive 1 poäng ges om 50% eller10% materialen 

är miljömärkta. 

P10 Produkter i klorfri plast  

 

Om avloppsrör, installationsrör eller plaströr för 

centraldammsugare är fria från PVC kan en poäng 

fås. Totalt kan 2 poäng inkasseras.  

P11 Lister i trä från certifierat skogsbruk  

 

Om alla byggnadens av lister är certifierade enligt 

FSC eller PEFC uppnås 2 poäng. 1 poäng ges om 

hälften av materialet är certifierat.  

 
P12 Återvunnet eller återanvänt material i 

byggprodukter  

 

Byggprodukter som innehåller 25% återvunnet 

material får 1 poäng, totalt går det att inkassera 3 

poäng.  

P13 Materialåtervinning av byggavfall  

 

Poängen delas ut beroende på hur väl byggavfallet 

återvinns. 1 poäng ges om 50 % återvinns, 2 poäng 

om 60 % återvinns och 3 poäng om 70 % återvinns.   

P14 Gröna grepp  

 

I den här kategorin granskas byggnadens innovativa 

tänkande. Här beaktas miljöanpassade transporter, 

energirelaterade åtgärder och ekosystemstjänster. 

Utifrån dessa aspekter sker poängutdelning, där 3 

poäng är maximalt. 

 

2.6.2 Certifieringsprocessen  
Första steget vid att erhålla en Svanenmärkning är att ansöka om en Svanenhandläggare. 

Därefter gäller det att uppfylla Svanens krav som förklaras ovan. Om frågor uppkommer 

under processen finns handläggaren som hjälpmedel. Kontroller kommer att genomföras 

under byggproduktionen för att säkerställa att rutinerna uppfylls (Nordisk miljömärkning, 

2016).  

 

För att få upprätta Svanenmärkta byggnader krävs det att företagen skaffar en licens med en 

viss kriterieversion. Licensinnehavarna kan exempelvis vara ett företag som tillverkar en 

specifik produkt, alternativt att ett nordiskt företag är ansvariga för distributionen eller 

liknande. När det gäller Svanenmärkning av byggnader eller lokaler är licensinnehavarna 

framför allt: byggentreprenörer, konsulter, arkitekter och fastighetsägare. Innehavarna är 

ansvariga för att det egna arbetet utförs på ett korrekt sätt så att kraven uppfylls. 

Giltighetstiden för licensen gäller så länge som kriterierna uppfylls. När licensen når sitt slut 

går den att förlänga. Nya kriterier kan uppkomma, då gäller det att uppfylla dessa för att 

behålla en fortsatt licens (Nordisk miljömärkning, 2016).  

 

2.6.3 Kostnader för Svanenmärkning 
Svananmärkningens kostnader baseras på projektets omfattning, där ansöknings- och 

licensavgiften är de huvudsakliga kostnaderna. Till en början ska en ansökningsavgift på 28 

000 SEK(exkl moms) betalas och vid kompletterande uppgifter så tillkommer det en kostnad 
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på 14 000 SEK. Sen är det en tillkommande licensavgift på 45 SEK/kvm, där hälften av 

beloppet är uppdelat vid byggstarten och inflyttningen. Övriga avgifter som uppstår i Svanen 

är en minimiavgift som motsvarar 14 000 SEK/år om huset inte har blivit upprättat. Om 

ändringar av licensen sker så tillkommer en förändringskostand på 14 000 SEK 

(Svanen, 2016). 

 

2.7 GreenBuildning  
GreenBuildning är ett certifieringssystem som eftersträvar att energieffektivisera nya eller 

befintliga byggnader runt om i världen. Tanken är att en byggnad ska förbruka 25 % mindre 

än energikraven oavsett vart i världen. I Sverige ska energiförbrukningen vara 25 % lägre än 

BBR. Certifieringssystemet lämpar sig främst åt fastighetsägare och förvaltare som vill 

optimera byggnadens energiförbrukning. Systemet passar bäst till lokalbyggnader. Bostäder 

får förekomma i byggnaden, dock så får arean inte överstiga 49 % av den totala 

byggnadsarean (Lågan för energieffektiva byggnader, 2013). Konceptet var ursprungligen ett 

EU-initiativ som infördes mellan år 2004-2014. Idag är SGBC ansvariga för certifieringen.  

Certifieringssystemet betygssätts inte utifrån rangordningar som exempelvis miljöbyggnad, 

utan hos GreenBuildning blir fastigheten antingen certifierad eller inte  

(Heincke. Olsson, 2012). 

 

 

2.7.1 Bedömningskriterier för GreenBuilding  
Bedömningskriterierna för GreenBuilding varierar beroende på om det är nyproduktion eller 

befintliga lokaler. GreenBuildings certifikat för en nyproduktion kan endast uppnås om 

ansökningen har utförts två år innan fastigheten har satts i bruk. Om byggnaden är äldre anses 

den som befintlig byggnad (SGBC, 2016-2). Riktlinjerna för att uppfylla GreenBuildings krav 

är; Minska fastighetens energiförbrukning med 25 %, anskaffa ett energihanteringssystem för 

byggnaden och ge möjligheter till förbättringar utifrån de årliga rapporterna 

(Heincke. Olsson, 2012). 

 

Kraven som ställs på byggnadens energikvalifikationer refererar till de myndighetskrav som 

ställ från BBR. Det är inga specifika åtgärder som behöver beaktas, utan det är enbart 

byggnaden som ska klara av kraven. Ett exempel kan vara fönster eller dörrar, det finns 

många alternativ på marknaden men vissa produceras på ett miljövänligt sätt och andra inte. 

För en fastighetsägare betyder involveringen i GreenBuilding att hen årligen måste redovisa 

beräkningar och mätningar till SGBC (Lågan för energieffektiva byggnader, 2013). I 

Greenbuilding ska det förekomma ett energiledningssystem som syftar till att förbättra 

byggnadens energiförbrukning. I ledningssystem beaktas energipolicy, mål, energiplan, hur 

uppföljning ska förekomma samt hur energiförbrukning ska mätas och undersökas. Den 

viktigaste aspekten i systemet är energianvändningen. Det medför att en plan bör 

sammanställas innan referensåret och sedan analyseras efter en 12-månadersperiod. 

Referensåret ligger till grund för åtgärderna som tillämpas (SGBC, 2016-2). Vid 

energiberäkningar av fastigheten ska enbart datorprogram utnyttjas eftersom handberäkningar 

anses som osäkert.    

 

Grundläggande krav som krävs för GreenBuildning är:  

• 25 % mindre energianvändning än vad BBR begär. 

• Energiberäkningar som uppfyller energikraven.  

• Fastigheten ska uppfylla myndighetskraven med hänsyn till inomhusklimatet.  

• SGBC kan kräva att uteblivna handlingar måste kompletteras.  

• Energiledningssystem som anknyts till fastigheten. 



25 

 

• Energiplaner för årligenergirapportering av ska förekomma. 

• Skriftlig bevisning från den ansökande företagsledningen ska bifogas till SGBC. 

• Det sökande företaget förväntas ha en kontaktperson som ansvarar för: mätning och 

analysering av energiförbrukningen. Kontaktpersonen ska se till att energiåtgärder 

utförs och att en regelbunden kontakt hålls med ledningen. 

 

Energiklassningssystemet har inga specifika betyggraderingar som bedömer hur väl 

genomförd certifieringsprocessen är. Det har exempelvis ingen betydelse om byggnadens 

energiförbrukning skulle ha reducerats med 40 %. För GreenBuilding är det 25 % av BBRs 

Energikraven som är aktuella, se figur 13 (Lågan för energieffektiva byggnader, 2013). 

 

 
Figur 13. Kraven på energiprestanda för GreenBuilding (Lågan för energieffektiva byggnader, 2013) 

 

2.7.2 Certifieringsprocessen 
Byggnader som miljöklassas via GreenBuilding måste först registreras. Vid registreringen 

fastläggs förutsättningar för byggnaden. I granskningen och certifieringen kommer reglerna 

avstämmas så att byggnaden uppfyller förväntningarna. Nästa steg i processen är att skicka in 

en ansöka till SGBC, där ansökningen redogör hur byggnaden ska uppfylla kriterierna. 

Därefter kontrolleras ansökningen av SGBC så att ansökningen har alla viktiga dokument. 

Handläggningstiden tar vanligen tre veckor, om informationen är felaktig har sökande 

kompletteringstid på en vecka. Nästa steg är granskning och revidering av ansökningen. 

Kontrollen sker av en ojävig person, som beaktar byggnadens förutsättningar. Vid bristfälliga 

uppgifter har företaget rätt till en omprövning. Om granskningen godkänns erhålls ett 

certifikat. För att bevara GreenBuilding-certifikatet krävs det en årlig rapportering om 

fastighetens energiförbrukning (SGBC, 2017-3). 

 

2.7.3 Kostnader för GreenBuilding  
I GreenBuilding utgår certifieringskostnaderna från en registreringsavgift, granskningsavgift 

och potentiella kompletterande avgifter. I tabell 3 och 4 visas kostnaderna för systemet. Syftet 

med kostnaderna är att kompensera SGBCs självkostnadsutgifter. Byggnadens 

svårighetsgrader medför att kostnaderna varierar beroende på projekten. Priset är 

gynnsammare för medlemma i SGBC, vilket betyder att företaget undviker en extra kostnad 

på 43 %. Under hela 2017 är registreringen avgiftsfri (SGBC, 2017-4) 

 

Tabell 3. Vanligtvis är det en registreringsavgift. Kostnaderna är från 2016 (SGBC, 2017-4). 
  

Kostnader i GreenBuilding Registreringsavgift Granskningsavgift 

Ny komplex Byggnad 5250 15 880 

Ny byggnad 5250 10 810 
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Befintlig byggnad 5250 7280 
 

Tabell 4.  Kostnader för kompletterande uppgifter (SGBC, 2017-4). 

 

Kompletterande Avgifter Pris (SEK) 

Ytterligare kontroller av 

formalia innan 

granskningen.  

2140 

Ytterligare 

granskningsomgång  

5880 

Förseningsavgifter 2500 

Överlåtelse av byggnaden 

till annan ägare 

5460 

Ytterligare projektfrågor 1500 

Beslutsöverklagan  Granskningsavgiften 

multiplicerat med två(se 

tabell ovan) 

Återrapporteringsavgift  1650 

Revidering återrapportering 1650 

Utökad granskning 10 000 

 

2.8 BREEAM 
Bre Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett internationellt 

miljöcertifieringssystem som härstammar från Storbritannien. Systemet lanserades 1990 och 

har använts till över en halv miljon byggnader. Sweden Green Building Council har optimerat 

certifieringssystemet och konstruerar en svensk version, BREEAM-SE, som är integrerade 

efter svenska förhållanden SGBC. (u.å-3). 

 

Syftet med certifieringssystemet är att öka miljömedvetandet, där minskade utsläpp och 

miljöbelastningar ska förbättra byggsektorn. BREEAM ska medverka till att branschen ska 

tillämpa en god miljöpraxis samt använda standardlösningar som är bättre än 

myndighetskraven. BREEAM vill att branschen ska bli innovativare vilket innebär att ett 

nytänkande från aktörer prisas. BREEAM är tillämpbart i alla olika skeden i byggprocessen, 

vilket innebär att beställare, projektör, entreprenör och fastighetsförvaltare måste vara 

delaktiga för att byggnaden ska kunna certifieras och uppnå ett bra betyg enligt BREEAM 

(SGBC, 2016-1). 

 

BREEAM är ett internationellt certifieringssystem och det resulterar i att byggnaden är 

jämförbar med andra internationella byggnader. Systemet är användbart när en byggnad 

nyproduceras eller byggs om. Certifieringen grundas på minimikrav som poängsätts med 

hänsyn till 10 olika betygsområden som beskrivs nedan (SGBC, u.å-3).   

 

I Sverige har SGBC utvecklat ett bedömningsverktyg som är anpassat efter den svenska 

marknaden, de svenska myndighetskraven, standarder och praxis. Verktyget kallas ”Credit 

List” och efterliknar BREEAM Europé Commercial 2009. När en nyproduktion eller 

ombyggnad ska poängsättas beaktas 10 olika hållbarhets delområden i BREEAM-manualen 

(SGBC, 2016-1). Manualen är framtagen av BREEAM-assessorer, som innehåller vägledning 

om hur varierande betyg kan uppnås.   

• Ledning och styrning 

• Hälsa och innemiljö 
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• Energi 

• Transport 

• Vatten 

• Material 

• Avfall 

• Mark och ekologi 

• Föreningar 

• Innovation 

 
Tabell 4. Ämnesområden för BREEAM samt en sammanfattning av indikatorerna (SGBC, 2016-1). 

Ämnesområde Indikatorer  

Ledning  Idrifttagning 

Byggarbetsplatsens påverkan 

Brukarvägledning 

Fuktsäkerhet 

Hälsa och inomhusmiljö Dagsljus 

Termisk komfort 

Ljudmiljö 

Luft- och vattenkvalitet  

Belysning 

Energi 

 

Energianvändning 

CO2 utsläpp 

Koldioxidsbegränsad energiförsörjning 

Delmätning av energi 

Energieffektivt klimatskal 

Transport 

 

Kollektivtrafiken 

Göra det lättare för fotgängare och cyklister 

Tillgänglighet till servicefaciliteter Tidtabeller och 

reseinformation 

Vatten 

 

Vattenförbrukning 

Läckageindikering 

Återbruk av vatten 

Avfall Byggavfall 

Återanvändning av fyllnadsmaterial 

Utrymme för återvinning 

Förorening 

 

Köldmedier, typ och läckage Översvämningsrisk 

NOx utsläpp 

Förorening av vattendrag 

Ljus- och bullerstörning utomhus 

Mark och ekologi Platsval 

Skydd av ekologiska särdrag 

Förbättrat ekologiskt värde  

Material Livscykelvärdering av material Återanvändning av 

material 

Ansvarsfulla inköp 

Robusthet 

Utfasning av farliga ämnen 

Innovation Innovativt bemötande 

 

Delområdena i listan ovan beaktas noggrant och kvalificeras utifrån hur miljömedvetet 

byggnationens tillvägagångsätt är. Poängnivån baseras på hur väl byggnaden uppfyller sina 

mål. Det är fem betygsnivåer som kan erhållas; Pass, Good, Very good, Excellent samt 

Outstanding. Generella kraven i BREEAM motsvarar de svenska byggnormerna när det gäller 

miljömedvetande och utformning. Det innebär att om man bortser från kraven resulterar det i 

en lägre klassning (SGBC, 2016-1). 
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Tabell 5. Vad som krävs för att uppnå olika betyg i BREEAM.   

BREEAM-SE betyg % erhållna poäng  

Unclassified < 30 

Pass  30 

Good  45  

Very good  55 

Excellent  70 

Outstandning  85 

  

2.8.1 Bedömningskriterier för BREEAM 
En sammanställning görs med synpunkt till BREEAM-områdena, där varje enskilt område 

görs om till ett procenttal som visar antalet uppfyllda poäng i jämförelse med den totala 

poängen. Byggnadens tillgängliga poäng multipliceras sedan med viktningen av området och 

ett betyg ges. Viktningsområdena ses i Bilaga 1. Beräkningsgång finns visas nedan. 

 

 
Figur 14. Visar hur byggnaden uppnår betyget Good (SGBC, 2016-1). 

 

Utöver att en byggnad ska erhålla en viss procentuell mängd poäng, krävs även att minikraven 

måste uppfyllas. Minikraven för de högre betygssättningarna är fler samt svårare än för de 

lägre. För att uppnå betyget Pass krävs det 30  erhållna poäng, samtidigt som Hea 4 – 

Högfrekvent belysning måste uppnå 1 poäng, se figur 15. Byggnader som planeras utifrån ett 

nytänkande kan få bonuspoäng. Syftet med innovationsbonusen är att främja en positiv 

utveckling av byggnadens kapacitet. Det ska medverka till nya tekniska lösningar som kan 

förändra marknaden. Poängdelningen för innovationspoängen motsvarar maximalt 10 % av 

totalen och kan adderas i byggnadens poängsystem. Byggnadens innovationspoäng är 

oberoende av byggnadens BREEAM-betyg (SGBC, 2016-1). 
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Figur 15. Lista över minikraven i BREEAM för respektive betyg (SGBC, 2016-1).  

 

Indikatorerna som granskar byggnaden utifrån de 10 olika delområden nämnda ovan, beaktar 

specifika ämnesinriktningar. Indikatorerna används som underlag för att uppfylla en specifik 

byggnadsklassning. Varje indikator har olika betygskriterier och ger poäng utifrån 

fastighetens uppfyllda kriterier. I varje krav är det formulerat ett syfte som beskriver 

betydelsen för den specifika indikatorn. För att underlätta certifieringsarbetet finns 

redovisningskrav där olika dokument som behövs i projekteringsskedet presenteras. Ett 

exempel kommer att presenteras för att läsaren ska bilda sig enkel uppfattning om hur 

poängutdelningen kan se ut.  

 

Tabell 6. Tabellen sammanställer alla bedömningsområden i BREEAM och indikatorerna som tillhör dessa 

(SGBC, 2016-1). 

Indikatorområde Indikator 

ID 

Indikator 

Ledning och styrning 

 

Man 1 Idrifttagning av byggnaden 

Man 2  Entreprenörens riktlinjer för miljö och socialt ansvar 

Man 3 

 

Byggarbetsplatsens påverkan 

 

Man 4 Brukarvägledning 
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Man 12  

 

Analys av livscykelkostnader, LCC 

 

Man 14  

 

Ackrediterad Professionell (AP) för BREEAM-SE 

Man 15  

 

Man 15 – Fuktsäkerhet 

Hälsa och inomhusmiljö 

 

Hea 1 Dagsljus 

Hea 2 Utblick 

Hea 3 Bländningskontroll  

Hea 4 Belysning med högfrekvensdon 

Hea 5  Ljusnivåer inom- och utomhus 

Hea 6 Belysningszoner och brukarkontroll  

Hea 7 Möjlighet till naturlig ventilation 

Hea 8 Luftkvalitet inomhus 

Hea 9 Flyktiga organiska föreningar VOC 

Hea 10  Termisk komfort 

Hea 11 Termisk zonindelning och brukarkontroll 

Hea 12 Legionella 

Hea 13 Ljudmiljö 

Hea 14  Mindre kontorsutrymme i handel och industri 

Hea 15 Radon 

Energi Ene 1 Energianvändning 

Ene 2 Separat mätning av system med betydande 

energianvändning 

Ene 3  Separat energimätning av hyresgäster eller betydande 

energianvändare 

Ene 4 Utomhusbelysning 

Ene 5 Energiförsörjning med låga koldioxidutsläpp 

Ene 6 Klimatskalets energiprestanda och lufttäthet 

Ene 7 Kylförvaring 

Ene 8 Hissar 

Ene 9 Rulltrappor och rullband 

Ene 10 Inomhusbelysning 

Transport Tra 1 Tillgång till kollektivtrafik 

Tra 2 Närhet till service- och tjänsteutbud 

Tra 3 Alternativa transportsätt 

Tra 4 Säkerhet för gående och cyklister 

Tra 5 Resplan 

Tra 6 Maximal bilparkeringskapacitet 

Tra 7 Reseinformationspunkt 
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Tra 8 Varuleveranser och fordons-manövrering 

Vatten Wat 1 Vattenförbrukning 

Wat 2 Vattenmätare 

Wat 3 Detektering av stora vattenläckage 

Wat 4 Avstängning av sanitär vattentillförsel 

Wat 6 Bevattningssystem 

Wat 7 Biltvätt 

Wat 8  Bärkraftig lokal hantering av spillvatten 

Material Mat 1  Materialval utifrån livscykelperspektiv 

Mat 2  Hårdgjorda ytor och gränsskydd utomhus 

Mat 3  Återanvändning av fasader 

Mat 4  Återanvändning av byggnadsstomme 

Mat 5  Materialval utifrån ansvarsfull tillverkning och utvinning 

Mat 6  Isolering 

Mat 7  Robust konstruktion 

Mat 8  Utfasning av farliga ämnen 

Avfall Wst 1 Avfallshantering på byggarbetsplatsen 

Wst 2 Återvunnet fyllnadsmaterial 

Wst 3 Utrymme för återvinningsbart avfall 

Wst 4  Avfallskomprimator 

Wst 5 Kompostering och rötning 

Wst 6  Ytskikt på golv 

Mark och ekologi LE 1  Återanvändning av mark 

LE 2  Förorenad mark 

LE 3  Platsens ekologiska värde 

LE 4  Påverkan på ekologiska värden 

LE 6  Långsiktig påverkan på biologisk mångfald 

Föroreningar Pol 1  Köldmediers klimatpåverkan, installationssystem 

Pol 2  Förebyggande av köldmedieläckage 

Pol 3  Köldmediers klimatpåverkan, kylförvaring 

Pol 4  NOx-utsläpp från värmekällor 

Pol 5  Översvämningsrisk 

Pol 6  Minimera föroreningar i vattendrag 

Pol 7  Begränsning av ljusföroreningar nattetid 

Pol 8  Bullerdämpning 

Innovation 

 

Inn 1 Innovation 
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Ett exempel på en indikator som är viktig att beakta är: Hea 4 – belysning med 

högfrekvensdon. Indikatorn tillhör området hälsa och inomhusmiljö. I figur 16 visas poängen 

samt att Hea 4 är ett standardkrav för att en byggnad ska bli klassificerad enligt BREEAM. 

Olika indikatorer kan ge annorlunda poängtilldelning. Minimistandardens krav är svårare att 

åstadkomma vid högre byggnadsbetyg.   

 

Figur 16. Hea 4 – Belysning med högfrekvensdon (SGBC, 2016-1).   

I figur 17 förklaras syftet och bedömningskriterierna för indikatorn. I detta fall är syftet att 

undvika ohälsosam belysning. Bedömningskriterierna exemplifierar hur kraven uppfylls och 

vilka byggnadstyper som beaktar aspekten.  

 

Figur 17. Syftet och bedömningskriterier för Hea 4 (SGBC, 2016-1). 

Redovisningskravet redogör för hur kraven ska uppfyllas under projekteringsskedet och när 

byggnaden är färdigställd. Kraven visas nedan i figur 18. 
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Figur 18. Redovisningskrav för Hea 4 (SGBC, 2016-1). 

 

2.8.2 Certifieringsprocessen  
Första steget i certifieringsprocessen är att rekrytera en licenserad BREEAM-SE-assessor. Hen 

är ansvarig för att projektet uppnår målsättningarna i överenstämmelse med BREEAM. En 

förstudie av projektets förutsättningar bör göras i ett tidigt skede av projekteringen. 

Förstudien kallas Pre-assessment och den optimerar möjligheterna för ett lyckat projekt. 

Registreringen av en BREEAM-byggnad genomförs av BREEAM-SE-assessorn. I 

registreringen bestäms byggnadens förutsättningar samt vad som ska beaktas vid 

granskningen (SGBC, u.å-4). 

 

I BREEAM ges möjligheter att få ett certifikat i projekteringsskedet. Det innebär ett 

preliminärt certifikat(interimt BREEAM-certifikat). Ansökan om det preliminära certifikatet 

bör göras när byggnadens förutsättningar ska genomgå en ordentlig granskning. Ritningar, 

rapporter och dokument bidrar till att BREEAM-assessorn kan värdera objektet utifrån 

betygsförutsättningarna i BREEAM-SE. En viktig notering är att interim-certifikatet endast 

används som riktlinjer för att uppnå ett bra resultat. Betyget påverkar därmed inte byggnadens 

slutliga betyg. När byggnaden är färdigställd görs en ansökan om ett slutgiltigt certifikat(Post 

Construction-certifikat). Ansökningen ska skickas in av assessorn till Building Green 

Online(BGO). Ansökningen är normalt sett på engelska, men går att få översätt mot en 

extraavgift som visas i tabell 7. Därefter sker en granskning av byggnadens kvalifikationer. 

Ett besked formuleras av en ojävig person och om något är otydligt kan revideringar begäras 

(SGBC, 2016-1). 

 

2.8.3 Kostnader för BREEAM 
I BREEAM består certifieringskostnaderna av: Registreringsavgifter, projektcertifiering, 

utbildningskurser, översättningskurser, överklagande och certifieringsändringar. Kostnaderna 

för en SGBC-medlem är mer fördelaktiga. I tabellen nedan presenteras kostnaderna som en 

SGBC-medlem måste betala för att erhålla ett BREEAM-se-certifikat (SGBC, 2017-1).  

 

 
Tabell 7. 2017 års kostnader för att erhålla ett BREEAM certifikat (SGBC, 2017-1). 

Kostnader i BREEAM Pris Inkl. MOMS (SEK) Förklaring 

Baskurs  5100 En introduktion om hur 

BREEAM-se används  

AP-Träning 13 000 Två dagar kurs som går ut på 

att underlätta BREEAM-se 

Processen   

BREEAM-assesor 6000 En årlig avgift som betalas 

med hänsyn till antalet 

BREEAM- assessor  

Registrering av byggnaden  I priset ingår fem frågor om 

bygganden. En byggnad som 

har registrerats kan inte 

återbetalas. Registreringen 

är en engångsavgift.  

<5000 m2 18 700 

>5000 m2 21 800 

>50 000 m2 29 600 

Certifierings avgifter   
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<5000 m2 54 500 Byggnadens totala 

certifieringskostnad, i priset 

inkluderas ett diplom.  

34 400 Projekteringscertifikat 

17 100 Slutgiltigt certifikat 

>5000 m2 85 800 Byggnadens totala 

certifieringskostnad, i priset 

inkluderas ett diplom. 

62 000 Projekteringscertifikat 

23 000 Slutgiltigt certifikat 

>50 000 m2 117 000 Byggnadens totala 

certifieringskostnad, i priset 

inkluderas ett diplom. 

85 800 Projekteringscertifikat 

31 200 Slutgiltigt certifikat 

Övriga kostnader   

 5700 Kvalitetssäkring av 

BREEAM-Processen  

 23 500 Kostnader för 

språköversättning  

 8100 Översättningskostnader för 

kvalitetssäkring   

 2500 Extra kostnad för tekniska 

frågor 

 2500 Anpassade Green Guide 

kriterier 
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3. Resultat  
I detta kapitel redovisas resultatet av litteraturstudien. I teorikapitlet har Miljöbyggnad, 

Svanenmärkning, BREEAM och GreenBuilding presenterats. Utifrån de grundläggande kraven 

och indikatorerna sammanställs en jämförelse mellan systemen. För- och nackdelar med 

systemen kommer att nämnas samt metodiken för att åstadkomma en certifiering eller att 

uppnå ett högt betyg. Användbara hjälpmedel som underlättar certifieringsprocessen kommer 

att nämnas samt vilka aspekter som går att beakta under projekteringen. 

 

3.1 Jämförelse mellan certifieringar 
En grundläggande liknelse mellan system är att Miljöbyggnad, Svanenmärkning och 

BREEAM är miljöcertifieringssystem, medan GreenBuilding är ett energicertifieringssystem. 

Anledningar till att byggsektorn tillämpar miljö- och energicertifieringssystem är många. 

Fastighetsägare anser att en grön byggnad med goda inomhusmiljöer och energiförbrukningar 

blir lönsammare. En certifiering är ett tydligt bevis på byggnadens förutsättningar, vilket 

medför en större säkerhet vid uthyrning eller försäljning av fastigheten.   

 

Syftet med certifieringssystem är likartat i många fall, grunden är att upprätta energisnåla och 

miljövänliga byggnader. En likhet för certifieringarna är att alla kan tillämpas på 

nyproduktion och befintliga byggnader. Alla system utgår ifrån myndighetskrav, såsom BBRs 

energikrav. Omfattningen på certifieringssystem har en stor variation, Miljöbyggnad är ett 

certifieringssystem som baseras på svenska förhållanden och Svanen håller sig till nordiska 

proportioner. GreenBuilding och BREEAM är från grunden internationella certifieringar, men 

har till viss mån applicerats mot svenska standarder. GreenBuildings huvudsakliga krav är att 

minska energiförbrukningen med 25 %, vilket i svenska förhållande grundas på BBR, men i 

andra länder är det en 25 % minskning som gäller på deras myndighetskrav. Med BREEAM 

och Miljöbyggnad går det att erhålla olika betyg beroende på byggnadens miljömässiga 

prestanda. I Svanen erhålls enbart en klassning som bevisar att byggnaden uppfyller svanens 

hårda krav.  

 

Vad som ska byggas eller renoveras har en avgörande roll när ett certifieringssystem ska 

väljas. Certifieringarna är inte anpassade efter alla byggnadstyper. Miljöbyggnad är 

mångsidigt och är lämpligt till kommersiella fastigheter, skolor och bostäder. Svanenbyggnad 

är anpassat till förskolor samt små- och flerbostadshus. BREEAM är anpassat till större 

byggnadsprojekt där helheten bedöms. GreenBuilding är i första hand riktat mot 

fastighetsägare och företag som vill minska energiförbrukningen på deras fastigheter.  

 
Tabell 8. Jämförelse mellan certifieringssystemens bedömningsområde.  

Bedömningsområde Miljöbyggnad BREEAM GreenBuilding Svanen 

Energi x x x x 

Inomhusmiljö x x  x 

material x x  x 

Transport  x   

Vatten  x  x 

Avfall  x  x 

Mark och ekologi  x   

Föroreningar  x  x 

Innovation  x  x 
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Syrning av 

byggproduktion 

 x  x 

Betyg brons, silver och 

guld 

PASS, GOOD, 

VERY GOOD, 

EXCELLENT 

och 

OUTSTANDING 

Greenbuilding-

certifierad 

Svanenmärkt 

 

3.2 För- och nackdelar med certifieringssystemen 
Systemens olika tillämpningsområden bidrar till att vissa certifieringar passar bättre till olika 

byggnadstyper. Priserna är en annan avgörande aspekt för en beställare/byggherre. Om det är 

ett hus eller ett litet bostadsområde som ska projekteras kan det vara smart för beställaren att 

välja ett certifieringssystem som är mer småskaligt eller ett system som går att använda till 

flera hus. Storskaliga projekt kräver stor kännedom om ämnet där kan det vara till fördel om 

de involverade aktörer har jobbat med miljöcertifieringar innan.  

 

Fördelarna med BREEAM är att systemet har ett heltäckande synsätt på miljön. BREEAM 

granskar 10 olika kategorier som är nämnde tidigare i rapporten. Det innebär bland annat att 

ett miljömedvetet tänkande måste appliceras på material, transportmedel, innemiljön och på 

entreprenaden under byggproduktion se tabell 8. Förmånerna med BREEAM är att 

fastigheterna erhåller olika typer av betyg utifrån hur väl genomförd projekteringen och 

byggprocessen har varit.  En byggnad som har blivit certifierad med BREEAM bidrar till lägre 

driftskostnader, hälsosammare innemiljöer och en byggprocess med minskade utsläpp.  

För en fastighetsägare är det en stor förmån att äga en BREEAM-certifierad byggnad. Detta 

medför att byggnaden är jämförbar med andra internationella projekt, vilket ökar värdet på 

fastigheten samtidigt som köparen får ett bevis på byggnadens miljömässiga prestanda.  

En nackdel med systemet är översättningsproblemen som uppstår. Originalspråket är på 

engelska och en stor del av informationen står på engelska.  

En BREEAM-certifierad byggnad är dyrast att certifiera, avgifterna som beaktas är bland 

annat: baskurser, projekteringscertifikat, slutgiltigt certifikat och övriga kostnader såsom 

språköversättning. Systemets omfattning gör att certifieringskostnaderna blir dyrare och fler 

resurser behövs för att uppfylla BREEAMS mål.   

 

En fördel med Miljöbyggnad är att systemet är uppbyggt med hänsyn till det svenska klimatet. 

Det medför att husen som certifieras få en rättvis bedömning. Användningsområdet är stort, 

vilket betyder att systemeten kan tillämpas på många sorters byggnader såsom: småhus, 

flerbostadshus, lokalbyggnader samt nya och befintliga byggprojekt. Miljöbyggnad har ett 

brett bedömningsområde och påverkar material, inomhusmiljö och energi, se tabell 8. Det är 

fördelaktigt att olika betyg uppnås med hjälp av systemets krav. Betygskriteriernas enkelhet 

bidrar till att byggnadens förutsättningar lättare uppnås, ett exempel är om en byggnad är 

bristfällig och har motsvararande 50 % eller mer av bronsbetyg vid en aspekt eller i 

rumsbetyget, så går det inte att uppnå ett bättre betyg än brons. Byggnadens helhetsbetyg 

baseras utifrån det lägsta områdesbetyget. Det innebär att guld måste uppnås på alla områden.  

Kostnaderna i Miljöbyggnad baseras på registrering, granskningar samt den slutgiltiga 

certifieringen. Avgifterna för Miljöbyggnad varierar och blir lönsammare om kunden är 

medlem i SGBC. Fördelarna med Miljöbyggnads kostnadssystem är att en granskningsrabatt 

erhålls om ett likartat projekt upprättas, samt att översättningsavgifter undviks eftersom 

originalspråket är på svenska.  

 

GreenBuildings fördjupade område inom energieffektivisering medför att syftet om att 

minska energiförbrukningen med 25% blir tydlig. Det medför att färre aktörer behöver vara 
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delaktiga vid denna process. Det resulterar i ett enklare system där kostnader och felaktigheter 

begränsas, i jämförelsevis med de andra certifieringssystemen. Nackdelar med GreenBuilding 

är att miljömedvetna val blir bortglömda eftersom det inte lönar sig att använda hälsosamma 

material eller satsa på att energieffektivisera mer än 25 %. Användningsområdet lämpas till 

nybyggda eller gamla lokalbyggnader. Greenbuilding är det billigaste certifieringssystemet 

om enbart registreringsavgifter och granskningsavgifter beaktas. Kostnader tillkommer om 

förseningar uppkommer eller om uppgifter behöver kompletteras. Systemets enkelhet är den 

avgörande faktorn till att avgifterna pressas ned.  

 

Svanenmärkt byggnad är ett relativt heltäckande system ur miljösynpunkt, se tabell 8. Det 

ställs hårda krav för att åstadkomma en certifiering där alla obligatoriska krav måste uppnås, 

samt erhålla tillräckligt många Svanenpoäng. Svanens innemiljökrav innebär att byggmaterial 

väljs med stor noggrannhet för att säkerställa att byggnaden når en behaglig innetemperatur 

med minskade buller och emissioner. Kraven om energianvändningen medför att byggnadens 

miljöpåverkan reduceras, samtidigt som huset får lägre driftskostnader. Byggnaden ska till 

viss mån bestå av återvunnet material samt vara återvinningsbart vid rivning. Syftet är att öka 

byggnadernas livscykel. Att systemet är konstruerat efter nordiska omständigheter medför att 

byggnationerna får rättvisa bedömningar samt att misskommunikationer med språket undviks. 

Kostnaderna för systemet är lägre i jämförelse med BREEAM som också är heltäckande. 

Kostnaderna Svanenmärkning är: ansökningsavgift, licensavgift, kontrollavgift och ändring av 

licensen. Avgifterna är densamma för alla byggnadstyper, dock ökar kostnaderna i takt med 

fastighetens boarea.      

 

3.3 Miljöcertifieringar i projekteringsskedet  
När det kommer till arkitektens ansvarsområden vid en nybyggnation skiljer sig såklart 

ansvaret beroende vad som har avtalats med beställaren. När det kommer till att upprätta 

miljöcertifierade byggnader kan arkitekten exempelvis ha ansvaret för inredning eller för 

gestaltningen av själva byggobjektet. När det gäller att upprätta miljöcertifierade byggnader är 

kraven väldigt varierande och kräver ofta ett bra samarbete mellan alla inblandade parter i 

byggprocessen. Nedan kommer de fyra olika certifieringssystemen att beaktas utifrån 

projekteringsskedet för arkitekten. 

 

3.3.1 Miljöbyggnad i projekteringsskedet 
I Miljöbyggnad kan arkitekten i större omfattning påverka byggnadens helhetsbedömning. 

Det beror på att miljöbyggnad beaktar energi, inomhusmiljö och material. För att åstadkomma 

ett högre betyg krävs stor målmedvetenhet där 15 indikatorer påverkar byggandens 

förutsättning. Ett dåligt omdöme på en indikator kan resultera i ett sämre helhetsbetyg.  

 

Energiområdet granskar byggnadens energianvändning, effektbehov och energislag. Ett 

fördelaktigt betyg(silver eller guld) uppnås om energiförbrukningen motsvarar 75 och 65 % 

av BBR-kraven, se figur 5 i teoriavsnittet. Arkitekten har möjlighet att bestämma 

grundförutsättningarna för den blivande byggnaden. Det medför att husets gestaltning och 

planlösning bör resultera i att värmen och kylan kan tas hand om på bästa sätt, vilket leder till 

att byggnadens värmeeffektbehov minskas. För att erhålla ett högt betyg krävs det att huset 

erhåller energin på ett miljövänligt sätt. Att utnyttja förnybar energi i stor omfattning 

resulterar i att kraven uppfylls. Totalt måste 20 % av den tillförda energin vara förnybar för 

att uppnå guld, se figur 8. Arkitekten har möjligheter att integrera solceller och solfångare i 

byggnadens gestaltning. Under sommarhalvåret är det viktigt att byggnadens invändiga delar 

inte överhettas, genom att använda smarta skuggningsverktyg integrerade i bostaden eller på 

tomten kan komfortkylan minskas.  
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Innemiljön är delområdet som har flest bedömningsområden i certifieringssystemet. 

Indikatorerna som kontrolleras i området är: ljudmiljön, radonhalten, ventilationsstandarden, 

kvävedioxidhalten, fuktsäkerheten, termiska klimatet, dagsljusinsläppet samt legionella i 

vattnet. Ljudmiljön inomhus ska klara av de svenska standarderna och för att åstadkomma 

guld krävs ljudklass B på alla parametrar. Ljudmiljön kan påverkas genom att välja fönster 

och dörrar med goda isolerande egenskaper, utnyttja ljudabsorbenter och välja bra 

installationer och de bästa vitvarorna som ger ifrån sig mindre ljud. Utformning av rummen, 

lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag bör beaktas och kontrolleras av sakkunnig. För att 

uppfylla guldkriterierna i ventilationens indikator måste forcering existera i kök och badrum, 

samt positiva svar från enkätundersökning hos boenden i huset. För att minska 

kvävedioxidhalten inomhus har projekteringen av byggnaden en viktigt utgångspunkt. Husets 

uteluftsintag bör exempelvis vara långt ifrån en trafikerad väg, samt att ett tätt hus minskar 

risken för höga halter av kvävedioxid. Arkitektens arbete med att fuktsäkra en byggnad kan 

vara att tänka på material och dess fuktpåverkan, för att uppnå ett högre betyg i denna 

indikator krävs en fuktsakkunnig som utför arbetena under byggproduktionen. Termiska 

klimatet inomhus ska under vinter- och sommarhalvåret uppnå komfortabla temperaturnivåer 

inomhus. Under projekteringsskedet går klimatet att beräkna med datorsimuleringar, 

exempelvis ArchiCAD och EcoDesign. Dagsljuset är en aspekt som arkitekten måste beakta 

för att byggnadens rum ska uppnå ett högt betyg, fönstrens area och rummets 

reflektionsegenskaper är avgörande för dagsljusfaktorn. Ett guldbetyg nås genom 

datorsimuleringar samt godkända enkätundersökningar.  

 

Valet av byggmaterial har en viktigt betydelse för Miljöbyggnad. Genom att använda en 

loggbok skapas en helhetsbild över byggnadens alla komponenter, i figur 9 ses material som 

behöver dokumenteras. För att nå ett högre betyg krävs det att loggboken är digital, samt att 

den har information om var respektive material i byggnaden är placerat. Arkitekten kan på ett 

enkelt sätt bidra med att dokumentera materialen som kommer att användas, Archicad är ett 

hjälpmedel för mängderna och placeringen av materialen. Farliga material enligt KEMI som 

finns i figur 10 får inte förekomma om byggnaden ska nå guld i ”Utfasning av farliga ämnen”. 

Det finns olika databaser som beaktar byggmaterialens miljöpåverkningar: SundaHus och 

Svanenmärkning är två databaser som granskar byggmaterialens miljömedvetenhet. 

 

3.3.2 Svanenmärkning i projekteringsskedet 
För att erhålla en Svanenmärkning krävs det att alla obligatoriska krav uppfylls samtligt som 

rätt poängantal uppnås. Svanens bedömningsområden medför att många aktörer kan bli 

involverade i ett projekt. Från arkitektens synvinkel är det framförallt: energi, inomhusmiljö 

samt material och kemikalier som påverkar Svanens kriterier. I bedömningsområdet 

"Resurseffektivitet" granskas: energi och klimat, avfall och innemiljö. Energianvändningen 

ska uppnå 85 respektive 80 % av BBR kraven för flerbostadshus och förskola. Det medför att 

arkitekten har potential att skapa goda förutsättningar, genom att konstruera en byggnad som 

kan lagra värmen och därmed kräver mindre tillförd energi. Belysning och energieffektiva 

vitvaror är en viktig aspekt för Svanen och byggnadens energianvändning. Genom att välja de 

bästa energiklasserna på vitvarorna och automatstyrd belysning minskas byggnadens utgifter 

på energiresurser. Arkitekten bör även notera att återvinningsstationer ska projekteras när ett 

flerbostadshus eller en förskola upprättas. För sekundärbyggnader gäller samma krav som för 

den primära byggnaden.  

 

När innemiljön beaktas i Svanenbyggnader analyseras: radonhalten, fuktarbetet, ventilationen, 

ljudmiljön, dagsljuset och formaldehyd emissioner. När arkitekten granskar ventilationen har 
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gestaltningen en betydande roll där byggnadens planlösning bör bidra till att värmen sprids 

och på så sätt reducerar ventilationsbehovet. Att beakta material ur fuktsynpunkt medför 

fuktförebyggande planer som underlättar för fuktexperten. Arkitekten har stora möjligheter att 

påverka byggnadens dagsljusinsläpp under projekteringen genom att använda 

datorsimuleringar som kontrollerar ljusinsläppet.  

 

Svanen ställer hårda krav när det kommer till byggvaror och produkter. Material som 

innehåller ohälsosamma kemikalier ska begränsas, se bilaga 1. För att uppfylla materialkraven 

ska en produktlista, på alla material som ska utnyttjas till upprättandet av byggnaden 

dokumenteras. Den ska innehålla produktnummer, tillverkare, leverantör samt materialets 

placering. Det medför att processen blir enklare om arkitekten dokumenterar alla 

byggmaterial som används i projekteringen. I ritprogrammen går det att hitta 

byggnadsmaterialens plats och mängd. Under projekteringen kan tilltänkta byggnadsmaterial 

kontrolleras i olika databaser, Svanen har en egen databas med Svanenmärkta produkter. 

 

Byggnadens poängkrav är av stor betydelse för att erhålla Svanenmärkningen. Maxpoängen 

för byggnaderna återfinns i bilaga 1. Många av poängkraven går att påverka under 

projekteringen:  

• 6 poäng erhålls om lokala energikällor används för att värma vattnet eller förser 

byggnaden med förnybar el 

• 3 poäng nås om byggnaden har bästa vitvarorna 

• 3 poäng ges om sanitetsarmaturer uppnår energiklass A 

• 2 poäng erhålls om stommen och fasaden projekteras av förnybara material  

• 3 poäng erhålls om 50 % av Byggprodukterna/ materialen är Svanenmärkta  

• 2 poäng kan nås om husets alla socklar och lister består av certifierat skogsbruk 

• 3 poäng går att nå om byggprodukter utanför ångspärren består av återvunnet material 

• 3 poäng erhålls om byggnaden projekteras på ett innovativt sätt 

Enligt listan ovan kan arkitekten hjälpa till att bidra med 25 Svanenpoäng.     

  

 

3.3.3 Greenbuilding i projekteringsskedet 
För att upprätta en GreenBuildingfastighet behöver de iblandade aktörerna beakta byggnadens 

energiförbrukning. Huset ska konsumera 25 % mindre energi än BBR-kraven, detta innebär 

att en god projektering ökar fastighetens förutsättningar. I Greenbuilding granskas enbart 

byggnadens energiförutsättningar, vilket betyder att fokus på hälsa, inomhusklimat och valen 

av byggmaterial begränsas. Därmed är det en fördel om arkitekten planerar byggnaden utifrån 

husets omgivning. Passiv värme och kyla bidrar till ett bättre inomhusklimat, där tillförd kyla 

och värme reduceras. En tät och välisolerad byggnad minskar riskerna för läckage och 

värmeförluster.  

 

3.3.4 BREEAM i projekteringsskedet  
BREEAM är den miljöcertifiering som behandlar flest indikatorer för producera en 

miljövänlig byggnad. Det medför att arkitektens påverkan att förändra en byggnads 

förutsättning är begränsad till en viss mån. Några områden i BREEAM där arkitekten har en 

avgörande roll i att förändra byggnadens betyg är: energi, hälsa och inomhusmiljö, material 

och innovation. I bedömningsområdet hälsa och inomhusmiljö finns det möjlighet att 

projektera byggnaden så att huset uppfyller många av indikatorerna, och på så sätt medverka 

till att många poäng erhålls.  
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I planeringsskedet har arkitekten en stor möjlighet att utforma byggnaden så att den erhåller 

rätt mängd ljusinsläpp. Dagsljuskravet och ljudnivåerna inom- och utomhus är påverkbara. 

Byggnaden bör projekteras så att ventilationsarbeteten underlättas, uteluftsintag ska 

exempelvis placeras där luften är som renast. När det kommer till inredningen och ytskikten 

(Hea 9), ska materialen väljas omsorgsfullt, vilket betyder att flyktiga och emissionsbenägna 

ämnen begränsas (även på en innovations nivå). Poäng uppnås om ventilationen i bygganden 

arrangeras på ett naturligt tillvägagångsätt, exempelvis: öppningsbara fönster så att korsdrag 

går att åstadkomma(Hea 7). Den termiska komforten på sommaren och vintern är en annan 

aspekt som går att optimera ur byggnadens gestaltning. Det medför att placering av fönster, 

skuggningsmetoder(taksprång, persienner och lövträd)samt, byggnadens planlösning och 

orientering resulterar i en bättre termisk komfort. Byggnadens ljudparametrar bör 

uppmärksammas i projekteringsskedet, arkitekten har möjlighet att välja byggmaterial och 

inredning som minskar ljudnivån, exempelvis ljudabsorbenter eller att avskärma ytor som är 

känsliga.   

 

I BREEAM tilldelas en stor mängd av poängen med avseende på byggnadens 

energianvändning (Ene 1). Det är många faktorer som avgör om huset når en bra 

energianvändning. Arkitekten har möjligheten i projekteringsskedet att ta tillvara på maximalt 

med passiv värme och kyla. Valet av byggnadskonstruktion bestämmer hur effektivt ett 

material lagrar värmen medan planlösningen påverkar fördelningen av värmen. Energikällan 

som används till huset har en betydande roll för energianvändningen, att använda förnybara 

energikällor är mer fördelaktigt för miljön, samt att det är ett krav för att uppnå ett bättre 

betyg. När belysning, vitvaror och andra elapparater planeras är det en förutsättning att de 

väljs utifrån deras energiprestanda.   

 

Materialen som används till byggnaden beaktas i BREEAM ur ett livscykelperspektiv. 

BREEAM prisar bättre byggmaterial som exempelvis är återvunna och bidrar med reducerade 

miljöpåverkningar. Under denna kategori beaktas bland annat: ytterväggar, fönster, yttertak, 

bjälklag, fönster, innerväggar, golvytskikt, socklar och fasadmaterial. Det innebär att 

arkitekten behöver ha en stor kännedom om materialens egenskaper. Materialvalen bör vara 

av god teknisk kvalité och samtidigt ha en lång livscykel. Byggmaterial med ohälsosamma 

eller farlig ämnen ska undvikas, KEMI vägleder om vilka ämnena som ska undvikas.   

 

3.4 Hjälpmedel för miljöcertifieringar 
Under projekteringsfasen av en miljöanpassad byggnad finns det hjälpmedel som underlättar 

certifieringsprocessen. Alla nämnda certifieringssystem beaktas energiområdet. När gäller en 

byggnads energianvändning och dokumentation av byggmaterial, finns det många faktorer 

som går att beakta med BIM. ArchiCAD är verktyget som MAF tillämpar i projekteringen. I 

programmet finns tilläggstjänsten, EcoDesigner Star som möjliggör energisimuleringar på 

fastighetens energianvändning. Byggnadens värmeeffektbehov samt solvärmelast är faktorer 

som kan beräknas i ArchiCAD. Det termiska klimatet på sommar- och vinterhalvåret är också 

en indikator som går att säkra med ArchiCAD-användning. 

 

Vid dokumentationen av byggmaterial och inredning går det att analysera de tilltänka 

byggnadsmaterialens innehåll. I Miljöbyggnad, BREEAM och Svanenmärkning ställs höga 

krav på materialen; ohälsosamma och utfasningsmaterial ska reduceras. Svanenmärkning och 

SundaHus är två produktdatabaser som användas för att granska materialens hållbarhet.   

I SundaHus-databasen går det att ställa in BSAB- eller BK04-koder, för att underlätta 

sökandet av en specifik produkt. Det finns också en söktjänst där valfri text skrivs. När en 

produkt har valts, i detta fall: en Tamburdörr från Daloc, med betyg A av SundaHus har 
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produkten följande anmärkningar enligt figur 19: utfasningsämnen, hormonstörande ämnen, 

prioriterade riskämnen samt miljö- och hälsofarliga ämnen har använts vid produktionen av 

dörren.   

 

 
 
Figur 19. Bild på Tamburdörrens anmärkningar(SundaHus, u.å). 
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4. Diskussion och Slutsats 
En fastighet kan på många olika sätt erhålla en miljöcertifiering, det finns många 

certifieringssystem som är användbara och syftar till att förbättra energiförbrukningen och 

minska miljöbelastningen.  

 

Byggsektorn är en bransch som är i ständig utveckling med nya byggmetoder och 

byggsystem. Klimatfrågorna är viktiga och behandlas på största allvar i byggbranschen. I takt 

med att kunskap och teknik utvecklas kan vi bygga energieffektivare och miljövänligare 

byggnader. Fastighetsägare, byggentreprenörer, arkitekter och konsulter är alla med och 

påverkar ett projekts förutsättningar. Vad är då fördelen med att vara delaktig i upprättandet 

av miljövänliga byggnader? Som jag har nämnt tidigare så ökas miljömedvetandet i 

samhället, strängare regler gör att det blir svårare, i det här fallet att bygga bostäder. När en 

fastighetsägare vill upprätta ett nytt projekt är lönsamheten en betydelsefull aspekt. Om en 

miljöcertifierad byggnad produceras kan det vara en beställare som värnar om en sund miljö. 

Intresset av att leva miljövänligt är något som har blivit en trend i Sverige. För en 

fastighetsägare finns det många fördelar med en certifierad byggnad, förutom lägre 

driftkostnader blir fastigheten attraktivare. En byggnad som erhåller ett högre betyg får större 

uppmärksamhet medialt när de hårda kraven har blivit uppfyllda. Fastighetsägarens rykte i 

branschen kan även öka om hen värnar om miljön. I takt med att ryktet och intressenterna 

ökar går det även att öka hyresintäkterna eller höja priset om fastigheterna ska säljas. 

Certifiering motsvarar bevisning på byggnadens kvalifikationer som i sin tur kan användas 

som argument vid försäljning. I förvaltningsskedet blir byggnaden enklare att inspektera 

eftersom alla byggnadsmaterial har dokumenterats. Det innebär att kommande fel blir lättare 

att iaktta, samt vilken aktör som har orsakat problemet.   

 

4.1 Skillnaden mellan certifieringssystemen 
Certifieringssystemen som har analyserats är möjliga att använda till både nyproducerade och 

befintliga byggnader. När en nyproduktion ska upprättas har certifieringens omfattning en 

betydande roll för beställaren. Om hen enbart är intresserad av att erhålla låga driftskostnader 

är det smartare att välja en mer småskalig certifiering, såsom GreenBuilding respektive 

Miljöbyggnad om innemiljön och materialen ska bedömas. BREEAM och Svanenmärkningar 

är storskaligare och granskar fler processer som påverkar miljön. För att uppnå ett skapligt 

betyg i BREEAM eller uppnå Svanens krav måste ett målmedvetet arbete utföras i varje 

bedömningsområde. Det innebär att många sakkunniga experter inom ljud, ekologi och fukt 

med flera måste medverka. Entreprenaden som producerar byggnaden ska ha kännedom om 

hur byggprocessen kontrolleras ur ett miljöperspektiv. De hårda kraven i miljöcertifieringarna 

kan medverka till att fel och brister lättare upptäcks än vid ett vanligt byggprojekt, där 

produktionen sker med stor tidsbrist samt att dokumenten över materialen är inte är lika 

viktig. På så sätt kan ändring och tilläggsarbeten reduceras.  

   

I certifieringssystemen är det förekommande att många deltagande aktörer i projekten. Många 

involverade parter kräver ett gott samarbete, för att information ska nå fram och detaljer inte 

missas. I BREEAM finns det en så kallad BREEAM-assessor, som samordnar projektet och ser 

till att BREEAMS mål uppfylls. Sweden Green Building Council är ansvariga för 

Miljöbyggnad, BREEAM-se och GreenBuilding och har utbildningar samt vägleder i 

certifieringssystemen. Det är fördelaktigt att organisationerna ger stöd och hjälp vid 

miljöcertifieringarna. Det skulle kunna resultera i att fler företag vill bli gröna.  

 

Miljöbyggnads svenska riktlinjer gör att systemet är anpassat för landets varierande klimat 

och geografi vilket möjliggör för rättvisa bedömningar. Betygskriterierna är tydliga, från 
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rumsbetyget till det slutgiltiga byggnadsbetyget. Det betyder att certifieringsprocessen blir 

enklare att kontrollera. Ett exempel kan vara om materialdokumentationen inte är 

datoranpassad, vilket resulterar i att aspektbetyget blir brons. Det innebär att områdesbetyget 

maximalt uppnår silver. Medan BREEAM-processens krav är betydligt svårare att tolka från 

den enskilda åskådaren. När certifieringssystemens bedömningsområden är mindre utbredda, 

tror jag att samspelet mellan företagen som är involverade i projekteringsprocessen blir bättre. 

Ett företag kan ha huvudansvar när det gäller många av indikatorerna som beaktas vid 

Miljöbyggnad. I byggprocessen ställs inte samma krav gällande styrningen, detta skulle kunna 

resultera i att mindre företag tar på sig jobben och på så sätt kan branschen utvecklas. 

 

Greenbuilding är enbart ett energicertifieringssystem, det betyder att betydligt färre aktörer 

behöver delta i certifieringen, ett företag som kan göra energiberäkningar skulle kunna se till 

så att GreenBuildings krav blir uppfyllda. Jag tycker att GreenBuildings syfte är bra; att 

minska byggnadens energiförbrukning med 25 %. Dock borde en fastighet gynnas, om den 

förbrukar 50 % av BBR-kraven. Fastighetsägaren skulle exempelvis kunna få ett gratis 

certifikat eller slippa framtida kostnader för systemet. Det har ingen betydelse vilka 

byggnadsmaterial som används vilket innebär att byggnaden kan vara uppbyggd av flera 

miljöfarliga byggprodukter. Att reducera fastighetens energianvändning borde vara en 

självklarhet för en fastighetsägare eftersom att det leder till en billigare byggnad. Oavsett om 

en fastighetsägare väljer att certifiera byggnaden med GreenBuilding eller inte, borde man 

sträva mot energisnåla byggnader.  

 

Avgifterna i certifieringssystemen är varierande eftersom arbetet vid registreringen och 

certifieringen kräver mer eller mindre arbete för SGBC och Nordisk miljömärkning. I dag 

måste beställaren betala för att certifiera byggnader, istället för att betala 

certifieringskostnader borde fastighetsägaren som upprättar framtidsbyggnader prisas. Att 

bidra med grönare byggnationer leder till att branschen utvecklas och blir innovativare 

samtidigt som miljöpåverkningar reduceras. Statliga subventioner borde ges till beställaren 

för att täcka certifieringsavgifterna. Förutom själva certifieringskostnaderna tillkommer 

avgifter för byggmaterialen och inredningen, som måste uppfylla de specifika kraven för 

respektive system.  

 

Jag tror att certifieringsavgifterna kan avskräcka många fastighetsägare och därmed kunde 

antalet certifierade byggnader kunde ha varit fler. En byggnad som har erhållit ett högt betyg 

har ett högt anseende och är mätbar med andra byggnader runt om. Byggnaden kan sedan stå 

som referens till framtida projekt. Utöver det goda ryktet blir ansvariga bakom byggnaden 

uppmärksammade, ryktet för huvudarkitekten eller konsulten kan exempelvis förbättras, 

vilket resulterar i att företagen blir mer attraktiva att anställa vid kommande projekt. Det som 

bör beaktas är att kraven kan vara svårare att uppnå i Umeå än i en stad i Tyskland. En 

byggnad kräver i regel mindre energi längre söderut. Som medlem i SGBC erhålls en rabatt 

för certifieringskostnaderna, vilket gör det mycket fördelaktigare att certifiera. Det är en 

medlemsavgift som betalas årligen till SGBC, dock är frågan om det blir lönsamt att vara 

medlem om ett företag enbart ska certifiera en eller ett fåtal byggnader.  

 

4.2 Betygstilldelning  
I certifieringsprocessen erhåller en färdig byggnad en licens som upplyser om byggnadens 

prestanda. GreenBuiling och Svanenmärkning erhåller enbart en certifiering, men till 

BREEAM och Miljöbyggnad finns möjligheterna att åstadkomma högre byggnadsbetyg om 

vissa kvalifikationer uppnås. Kraven för att uppfylla certifieringarna är tydliga för vardera 

system. En nackdel med Miljöbyggnad kan vara svårigheterna med att uppnå guldbetyget. 
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Detta eftersom enkätundersökningar måste få positivt respons från de som befinner sig i eller 

bor i fastigheten. Det medför att enkätundersökningen kan tolkas på olika sätt, vilket skulle 

kunna resultera i att en byggnad får en orättvis bedömning. Om ett indikator betyg endast 

uppnår silver, vilket i sin tur innebär att byggnadens aspektbetyg inte kan uppnå guld. Det 

leder sen till att områdesbetyget måste bestå av guld till största del för att uppnå högsta 

betyget i områdesbetyget. Hela betygsprocessen kan därmed avgöras av ett betyg. Kriterierna 

för att uppnå en Svanenmärkning är tydliga, alla obligatoriska krav samt att en viss mängd 

poängkrav måste erhållas, vilket beror på byggnadstypen. Jag tycker att systemets upplägg 

med de obligatoriska kraven är bra, dock så borde byggnaden kunna rangordnas. Vad fyller 

det för nytta att uppfylla 44 poäng när byggnaden får samma uppmärksamhet om den når 16 

poäng? BREEAMS betygsnivåer är enkla och det framgår på ett tydligt sett hur många poäng 

som behövs för respektive betyg. Bedömningsområdena däremot är mer komplexa i BREEAM 

vilket kan göra det svårare att delta på samma sätt. Detta på grund av certifieringssystemets 

omfattning där 10 olika betygsområden granskas. Områdena som energianvändning samt 

mark och ekologi är två kategorier som inte har mycket gemensamt. Det innebär att det blir 

svårare för den enskilda aktören att påverka byggnadens helhetsbetyg som det går att göra vid 

Miljöbyggnad. I BREEAM och Svanen går det att erhålla poäng för ett innovativt bemötande, 

det uppmanar exempelvis konstruktörer och arkitekter att testa nya idéer för att optimera 

byggnadens hållbarhet. Jag tror att det kan leda till att branschen utvecklas. Om ett innovativt 

tänkande blir lyckat kan andra aktörer ta lärdomar från det lyckade projektet. 

 

4.3 MAF 
Ur MAFs synvinkel finns det många områden som går att påverka i certifieringssystemen. Att 

delta i en projektering av en miljöcertifierad byggnad är positivt. Ett ökat intresse från 

beställarna och hyresgäster gör att ett företag kan bli mer attraktivt och underlättar för andra 

projekt som inte bara behandlar certifieringar. I framtiden borde kraven på byggbranschens 

miljöpåverkan öka, i takt med utvecklandet av tekniken. Genom att ha en fördjupad kunskap 

inom området blir företagen mer anpassade till framtiden. 

 

Beroende på MAFs ansvarsområde i projekteringen är möjligheterna att påverka projektets 

förutsättningar varierande. De olika certifieringarnas bedömningskriterier gör att kraven blir 

olika. Faktorer som alltid bör uppmärksammas är: energiförbrukningen, innemiljö och 

material, med undantag från GreenBuildning, som endast behandlar energiförbrukningen. 

Många av kraven påminner om varandra, vilket leder till att ett likande angreppssätt kan 

appliceras på respektive certifieringssystemen. I en mindre upphandling där företaget ansvarar 

för inredningen, går det att iaktta normerna som ställs på exempelvis Svanen och 

Miljöbyggnad. Genom att beakta kraven går det att till exempel välja rätt energiklass på 

vitvarorna och undvika PVC i golven. Vid större arbeten kan byggnadens omgivning 

integreras i byggnadens gestaltning för att byggnaden ska få de bästa förutsättningarna. 

Åtgärderna som görs av MAF i projekteringsskedet kan leda till att byggnadens 

ventilationsbehov reduceras eller att byggnadens värmebehov minskas på grund av bra 

värmespridning. En bra utgångspunkt när företaget ska gestalta byggnaden är att kontrollera: 

solvärmeslag, värmeeffektbehovet och termiska klimatet på vinter- samt sommarhalvåret. 

Detta skulle kunna göras inom den egna organisationen, då möjligheterna finns i ArchiCad 

som för tillfället används av företaget. Att göra detta inom det egna organisationen skulle 

kunna resultera i en förenklad arbetsprocess som minskar risken för informationsförluster vid 

överföring av BIM-modellen. Eventuella ändringar blir enklare att justera eftersom 

informationen kan nås direkt om energisimuleringarna kontrolleras inom företaget. Det kan 

dock vara problematiskt till en början då nya arbetsmoment behöver läras. I de första 

projekten lär arbetsrutinerna med energisimuleringarna vara begränsade, men efter lite 
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erfarenhet kommer arbetsmetoderna att blir till rutiner. Materialen ska alltid dokumenteras när 

miljöcertifierade byggnader upprättas. I ArchiCAD går det att se vart i byggnaden ett visst 

material befinner sig, samt att mängderna kan uppskattas. För mer detaljerad information om 

hur miljövänligt materialet kan SundaHus-databasen appliceras. På så sätt kan man 

kontrollera fasadmaterialen, interiörer och liknande så att materialkraven för 

miljöcertifieringen uppnås.   

 

  

4.4 Slutsatser  
Slutsatserna i denna rapport baserar sig på det teoretiska ramverket, resultatdelen och 

diskussionsdelen. I detta stycke kommer slutsatserna att förtydligas för läsaren.  

 

• Ett bättre certifieringsbetyg kan uppnås i BREEAM och Miljöbyggnad.  

• I BREEAM måste alla minimikrav vara uppfyllda samt uppfylla rätt poängprocent för 

det specifika betyget. 

• Guld i Miljöbyggnad kan endast uppnås om alla områdesbetyg har högsta omdöme.  

• Omfattningen, betygstilldelningen, kostnader, bedömningskriterier och 

certifierngssystemen passar till olika byggnadstyper. Nordisk miljömärkning ansvarar 

för Svanen och SGBC ansvarar för de resterande systemen. 

• ArchiCAD går att använda för mängdräkning, placering av byggnadsmaterial och 

energisimuleringar. EcoDesigner är ett tilläggsprogram som går att använda för göra 

mer detaljerade energianalyser, såsom köldbryggor. 

• SundaHus och Svanens databas är användbara för att undersöka inredning och 

byggnadsmaterial. 

• Kraven i certifieringssystem är likartade, detta innebär att MAF kan applicera ett 

liknande tillvägagångsätt oavsett val av certifieringssystem under projekteringen. 

• Byggnadsmaterial och inredning valda av MAF måste uppfylla certifieringssystemens 

materialkrav. 

• Dokumentation av samtliga byggnadsmaterial, samt deras placering underlättar 

certifieringsprocessen för alla inblandade parter.  

• Energisimuleringar resulterar i att byggnaden lättare uppfyller certifierings krav på 

energianvändning. 
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6. Bilaga  
Materialkrav i Svanmärkning och viktningsområden i BREEAM kommer att redovisas i bilaga 

1. I Svanen presenteras ämnen som inte får förekomma, vilka energikrav som ställs på 

vitvarorna samt poängkraven för respektive byggnadstyp. 
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