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i	  

Sammanfattning	  
I Kiruna och Malmberget sker idag en omfattande samhällsomvandling där stora delar av samhällena behöver 
flyttas för att säkerställa en fortsatt gruvbrytning för framtiden. Den första byggnaden i Kirunas nya 
stadskärna är Kristallen och är stadens nya stadshus. För att bygga mer hållbart och uppfylla viktiga kriterier 
inom energi, inomhusmiljö och kvalité har kommunen ambitionen att Kristallen ska certifieras enligt 
Miljöbyggnad och uppnå nivå Silver. 

Syftet med detta arbete har varit att öka kunskapen om certifiering med Miljöbyggnad i ett subarktiskt klimat 
som Kiruna befinner sig i. Arbetet har utförts genom att samla in beräkning- och simuleringsresultat från 
projekteringen för att redogöra hur Kristallen uppnår Miljöbyggnadsnivå Silver. För att undersöka vilka 
svårigheter som går att koppla till Kirunas klimat och läge har intervjuer gjorts med flera aktörer som varit 
verksamma inom byggandet av Kristallen.  

Resultatet visar på att några av de tillfrågade personerna upplevt svårigheter med miljöcertifieringen som går 
att koppla till Kirunas klimat och läge. Svårigheterna har framförallt varit kopplade till uppfyllandet av 
kraven för indikatorerna Solvärmelast, Energislag, Termiskt klimat Sommar och Dagsljus. Svårigheterna 
ansågs främst bero på att solen har en missgynnsam instrålningsvinkel och att midnattssol inträffar i Kiruna 
under sommarperioden. Samtliga av de tillfrågade i denna studie ansåg även att certifieringen inneburit en 
merkostnad, men att Kristallen uppnår hög standard inom energi, inomhusklimat och kvalité.   

Miljöbyggnad är ett komplext ämne där en mängd olika faktorer måste tas i beaktning för att fastställa 
eventuella merkostnader och mervärden, rimlighetsnivåer och svårigheter. Denna studie visar upplevda 
svårigheter och merkostnader för endast en byggnad i ett subarktiskt klimat. Fler studier om certifierade 
byggnader i liknande klimat bör tillkomma för att avgöra i vilken utsträckning klimatet eller byggnadens 
utformning styr vilka svårigheter och merkostnader som upplevs.  
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Abstract	  
Today there is a comprehensive urban transformation going on in Kiruna and Malmberget. The two towns 
need to be moved to continue mining iron ore. The first building in the new centre in Kiruna is a new city 
hall named Kristallen. To build more sustainable and to secure that the building fulfils high standard within 
energy, indoor climate and built with good materials and quality, the municipality of Kiruna has the ambition 
to certify Kristallen with Miljöbyggnad level Silver.  
 
The purpose with this thesis has been to increase the knowledge of certification with Miljöbyggnad in a 
subarctic climate. To understand how Kristallen fulfils the requirements in Miljöbyggnad, documents 
including simulation- and calculation results has been collected and analysed. People that have been working 
with the project was interviewed in order to examine if Kiruna and its subarctic climate has meant some 
difficulties with the certification with Miljöbyggnad. 
 
The results of this study shows that some of the interviewed persons experienced some difficulties to fulfil 
the requirements for indicator solar heat load, fraction of energy carriers, thermal climate summer and 
daylight. The difficulties were considered mostly because of the solar insolation and the midnight sun that 
occur during the summer period in Kiruna. All of the interviewed people experienced that the certification 
resulted in higher building costs but agreed that Kristallen fulfils high standard within energy, indoor climate 
and quality. 
 
Miljöbyggnad is a complex subject that is depending on many factors when deciding if the certification 
results in higher building costs, added values for the building or difficulties with the certification. This study 
shows experienced difficulties and factors that results in higher building costs for just one building in a 
subarctic climate. Therefore, more studies about certification with Miljöbyggnad in similar climate should be 
done to decide if the climate or a buildings design is the reason for the experienced difficulties.  
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Förord	  
Detta examensarbete motsvarar 15 hp och är den avslutade delen på min utbildning till Högskoleingenjör i 
Byggteknik vid Umeå Universitet. Projektet har utförts åt LKAB under andra delen av vårterminen 2017.  

Jag vill tacka mina handledare på LKAB, Johan Mäkitaavola och Mattias Ejnestrand för all hjälp jag fått 
under arbetets gång. Jag vill också tacka alla de personer som tog sig tid och ställde upp på intervjuerna.  

Vill även rikta ett tack till min handledare Thomas Olofsson på Umeå universitet som visat engagemang och 
intresse och varit till stor hjälp under examensarbetet.  
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1.	  Inledning	  
I detta stycke presenteras arbetets bakgrund, syfte, mål, frågeställningar och avgränsningar. 

1.1	  Bakgrund	  
Nedan presenteras bakgrundsinformation om samhällsomvandlingen som sker i Kiruna och Malmberget, 
allmänt om Kiruna stad och dess klimat samt en kort beskrivning om LKAB som företag. Denna del 
beskriver även allmänt om byggnaders energianvändning och vilka mål som finns uppsatta för framtidens 
byggande.  

1.1.1   Kiruna	  
Kiruna är en stad i Norrbottens län med cirka 18 000 människor bosatta i tätorten (Kiruna, 2017). Staden är 
belägen cirka 15 mil norr om polcirkeln där temperaturen kan sjunka till under - 30 °C under vinterperioden. 
Kiruna är belägen i ett subarktiskt klimat vilket innebär att månadsmedeltemperaturen inte överstiger 10 °C 
under mer än tre månader om året. Under sommaren inträffar midnattssol i Kiruna, då ligger solen konstant 
över horisonten i ungefär 50 dygn, från maj till mitten av juli. Under vinterperioden inträffar sedan polarnatt. 
Fenomenet innebär att solen aldrig går upp under dygnet. Polarnatt sker under en kortare period än 
midnattssol och varar i cirka 27 dygn (SMHI, 2017).  

1.1.2   LKAB	  	  
LKAB betecknas som Luossavaara Kiirunavaara AB och grundades år 1890 och är således ett av Sveriges 
äldsta industriföretag. LKAB bryter och förädlar järnmalm i Malmfältet i norra Sverige. Produkterna säljs till 
den globala stålmarknaden. LKAB:s gruvor och förädlingsverk finns i Kiruna, Malmberget och Svappavaara 
med världens två största underjordsgruvor för järnmalm. Under 2016 producerade LKAB 26,9 miljoner ton 
järnmalmsprodukter och är således Europas största järnmalmsproducent. Järnmalmen i Kiruna bryts genom 
skivrasbrytning. Metoden innebär att långa hål borras uppåt i malmkroppen, sedan sprutas sprängmedel in i 
borrhålen för att slutligen senare under natten sprängas. Malmen lastas sedan ut för vidare förädling, medan 
gråberg automatiskt av gravitationen fyller upp hålrummet. Metoden resulterar i att marken ovanför sjunker 
ju mer malm som bryts (LKAB, 2016). 

1.1.3   Samhällsomvandling	  
Gruvbrytningen i malmfältet kommer allt närmare städerna och malmens läge gör att gruvbrytningen behöver 
ske på allt större djup. Gruvbrytningen skapar rörelser i berget och i takt med att brytningen sker på ett större 
djup påverkas marken för de omkringliggande samhällena (LKAB u.å.). I Kiruna lutar malmkroppen 60 ° in 
mot staden och en förutsättning för att gruvbrytningen ska kunna fortsätta i framtiden är att flytta stora delar 
av staden, se figur 1. I Kiruna flyttas den nuvarande centrumkärnan tre kilometer österut om dagens centrala 
bebyggelse (LKAB, 2016) Enligt Sveriges gruv- och minerallag är det gruvbolaget som ska ersätta det skador 
på omgivningen som gruvbrytningen orsakar, detta gör att LKAB betalar för allt som påverkas. Någon 
slutsumma för samhällsomvandlingarna är svårt att fastställa, men fram till December 2016 har LKAB avsatt 
13 miljarder kronor till samhällsomvandlingarna. (Samhällsomvandlingen, 2017). Samhällsomvandlingarna 
är inte bara kostsam utan en tidskrävande och komplex process som innebär stora utmaningar. Cirka 10 000 
människor kommer behöva flytta då 5000 bostäder och cirka 700 000 kvadratmeter lokal- och bostadsyta ska 
ersättas (Samhällsomvandlingen, 2017). 
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Figur 1. Malmkroppens lutning in mot Kiruna stad (LKAB, 2017). 

Första byggnationen för den nya stadskärnan i Kiruna är stadens nya stadshus, Kristallen. Byggandet av 
Kristallen startade under hösten 2015 och planeras att färdigställas under 2018. Projektet är ett 
samarbetsprojekt mellan Kiruna Kommun och LKAB där kontraktssumman uppgår till 560 miljoner (LKAB, 
2016). Byggprojektet är uppdelat i olika faser där ansvaret växlar mellan parterna i respektive fas. Kiruna 
kommun ansvarade för en arkitekttävling för det nya stadshuset som påbörjades i Oktober 2012 (Kiruna 
Kommun, 2016). Kommunen ansvarade även för att utse det vinnande tävlingsbidraget. De valde bidraget 
Kristallen, ritad av det danska arkitektföretaget Henning Larsen Architects. Tävlingsbidragen till det nya 
stadshuset hade vissa krav att uppfylla, byggnaden skulle bland annat uppnå kraven för nivå silver i 
Miljöbyggnad. Kristallen kommer bli vid certifiering Sveriges nordligaste certifierade byggnad med 
miljöbyggnad (SGBC, 2017). Kristallen är utformad som en rund byggnad med 60 m i diameter med stora 
fönsterpartier runt om hela byggnaden och med en totalhöjd på 34 meter. Under projektering- och 
produktionsfasen överlämnas ansvaret till LKAB som sedan i förvaltningsskedet överlåter fastigheten till 
Kiruna kommun.  

1.1.4   Energianvändning	  idag	  	  
Idag står bostäder och lokaler för en stor del av Sveriges energianvändning (Energimyndigheten, 2017). År 
2012 infördes det nya effektiviseringsdirektivet inom EU för att minska energianvändningen. Det nya 
direktivet innebär att energianvändning ska effektiviseras med 20 procent fram till år 2020. För att lyckas nå 
målet är det nödvändigt att bygga framtidens bostäder och lokaler mer energieffektivt (Energimyndigheten, 
2015). För att bygga mer energieffektivt och miljösmart finns nu flera olika miljöcertifieringssystem till 
hjälp. Det system som har flest certifierade byggnader i Sverige just nu är Miljöbyggnad med 889 certifierade 
byggnader. Systemet, som är en del i organisationen Sweden Green Building Council, SGBC, är utvecklat för 
byggande i svenska förhållanden och är det system som kommer beskrivas mer i arbetet (SGBC, 2017).  
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1.2   Syfte	  och	  mål	  
Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen om certifiering med Miljöbyggnad i det subarktiska klimat 
som råder i Kiruna. Målet med arbetet är att redogöra hur Kristallen uppnår miljöbyggnadsnivå silver, samt 
undersöka vilka svårigheter som går att koppla till Kirunas geografiska läge vid miljöcertifieringen. 

1.3   Frågeställningar	  
Det frågeställningar som besvaras i arbetet är följande:  

•   Hur har Kirunas geografiska läge försvårat arbetet med miljöcertifieringen? 

•   Upplever de personer som varit verksamma under byggandet av Kristallen att certifieringen med 
Miljöbyggnad resulterat i en merkostnad?  

1.4   Avgränsningar	  
Arbetet redogör hur certifieringen med Miljöbyggnad går till vid nyproducerade byggnader. Arbetet 
avgränsar sig från att redovisa hur certifieringen går till vid ombyggnationer och redan befintliga byggnader 
detta då processen och kraven skiljer sig åt. Projekteringen av Kristallen startade under årsskiftet mellan 2013 
och 2014. De gällande kraven fanns då i miljöbyggnads manual 2.1. Sedan dess har manualen uppdaterats 
och vissa krav skrivits om till en ny manual, 2.2 och 3.0. Arbetet visar endast hur byggnader certifieras med 
den då aktuella miljöbyggnadsmanualen 2.1. Vid certifiering med miljöbyggnad skiljer sig processen och 
kraven åt något beroende på vilket typ av byggnad som ska certifieras. För att arbetet inte ska bli allt för 
omfattande undersöks endast hur byggnader som Kristallen certifieras, dvs lokalbyggnader.  
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2.	  Teori	  
Nedan presenteras teorin till arbetet.  

2.1	  Miljöcertifieringssystem	  
Idag finns flera olika typer av miljöcertifieringssystem. Certifieringssystemen skiljer sig åt, exempelvis hur 
bedömningen av byggnader går till, vilket eller vilka fokusområden klassificeringssystemet är inriktat mot 
eller var systemen är tillämpbara. De mest kända och väletablerade systemen idag är LEED och BREEM, där 
det sistnämnda har över 500 000 certifierade byggnader i världen (SGBC, 2016). Nya system har sedan 
utvecklats under åren och anpassat sig till länders olika standarder och förhållanden (Heincke, Olsson, 2012).  

Heincke och Olsson (2012), menar att miljöcertifiering av byggnader kan vara ett invecklat arbete där flera 
olika aktörer är inblandade, såsom ingenjörer, arkitekter, beställare, värderare, och användare. Vidare 
beskriver Heincke och Olsson (2012) att certifieringen har stor påverkan på hur byggnader konstrueras och 
utformas, byggs och underhålls samt hur byggnaden värderas efter färdigställande. De beskriver även att 
utvecklingen av klassificering av byggnaders miljöprestanda har gått från att vara tämligen okomplicerat till 
mer omfattande, tidskrävande, kostsamt och tekniskt krävande arbete.  

Det senaste decenniets ökning av klassificeringar av byggnader har även drivit utvecklingen av 
byggbranschen framåt. Heincke och Olsson (2012) menar att som en följd av den ökande klassificeringen av 
byggnader har de stora arkitektfirmorna börjat använda konstruktionsverktyg som tar hänsyn till miljö- och 
energiparametrar, såsom energi, värme och akustik. Således kan exempelvis byggnaders energianvändning 
förutses med en större noggrannhet än tidigare.  

2.1.1	  Kostnader	  vid	  miljöcertifiering.	  	  
I en rapport från World Green Building Council, WGBC (2013) sammanställs tidigare forskning som visar på 
att miljöcertifiering med olika typer av certifieringssystem inte behöver resultera i dyrare byggkostnader än 
för icke-certifierade byggnader. Rapporten betonar att miljötänket behöver vara med från starten av projekten 
för att kostnaden mellan certifierade- och icke-certifierade byggnader inte ska skilja sig åt anmärkningsvärt 
(WGBC, 2013). Detta är något som även beskrivs av Nilsson (2016) som menar att miljöcertifiering kan 
innebära en del kostnader, men lyfter fram möjligheterna att tjäna pengar om rätt förberedelser görs inför 
projektet. Vidare beskriver Nilsson (2016) att de svenska miljöcertifieringssystemen är billigare att använda 
än de utländska. Nilsson menar att det finns svårigheter med att jämföra och kartlägga kostnader för 
certifiering eftersom kostnaderna för olika projekt är väldigt individuella.  

I en amerikansk studie av Gregory H. Kats (2003), undersöktes 33 miljöcertifierade byggnader i USA. 
Byggkostnaderna för dessa miljöcertifierade byggnader jämfördes mot traditionellt byggande där 
merkostnaden visade sig vara i snitt strax under 2 %. Studien visar att merkostnaden kommer till stor del från 
ökad arbetsbelastning för ingenjörer och arkitekter, simuleringskostnader och integreringen av 
miljöcertifieringen i de olika projekten. Studien visar även att kostnaderna för miljöcertifiering har minskat i 
takt med att antalet certifierade byggnader ökat. Detta tros bero på att kunskapen om miljöcertifieringen har 
ökat (Gregory H. Kats, 2003, s. 3). 

I en svensk avhandling av Blomqvist och Unnbom (2014), var syftet med arbetet att undersöka eventuella 
merkostnader vid certifiering med Miljöbyggnads nivå Guld, jämfört mot gällande krav i BBR för 
nyproduktion. Avhandlingen utgick från ett referensobjekt som var beläget i Stockholm och skulle certifieras 
med Miljöbyggnad nivå Guld. Referensobjektet hade tre olika typer av verksamheter i byggnaden där den 
totala projektering- och produktionskostnaden för projektet var 500 miljoner kronor. Studien visade att 
merkostnaden för det aktuella projektet uppgick till 1,48 % av den totala projektering- och 
produktionskostnaden. Rapporten visar även hur kostnaderna för energiförbrukningen minskade med  
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770 000 kr/år, som en följd av de högre ställda kraven på energianvändning än mot BBRs minimikrav. En av 
rapportens slutsatser är att miljöcertifiering med Miljöbyggnad Guld för det aktuella referensobjektet, är 
ekonomiskt försvarbart genom att kostnaderna för energiförbrukning minskar.  

I ytterligare en tidigare avhandling av Nilsson (2014), var syftet att undersöka och identifiera eventuella 
merkostnader kopplade till att administrera miljöcertifieringen. Avhandlingen utgick från ett referensobjekt i 
Malmö som klassificerats med miljöbyggnad Guld. Referensobjektet var en lokalbyggnad med total 
lokalarea, LOA, på 6000 m2. Avhandlingens resultat var att merkostnaden för att administrera 
miljöcertifieringen uppgick till 630 000:- plus lärokostnader. Arbetet poängterar däremot att kostnaden kan 
bero på att både byggherren och entreprenören hade begränsade kunskaper sedan tidigare om 
miljöcertifiering med miljöbyggnad. I avhandlingen beskrivs också svårigheterna med att uppskatta extra 
byggkostnader som tillkommer med certifiering med miljöbyggnad. Detta menar Nilsson styrs av 
byggherrens ambition med byggandet från start. Av den anledning har ingen omfattande analys gjorts över 
eventuella ökade byggkostnader. Däremot har byggentreprenören intervjuats och denne uppskattar en ökad 
byggkostnad på 5 % vid byggande med Miljöbyggnad nivå Guld jämfört med mot BBRs krav för 
nyproduktion. Även byggentreprenören belyser att eventuella ökade byggkostnader skiljer sig från olika 
projekt och menar på att det är således näst intill omöjligt att generalisera. Byggentreprenören som arbetade 
under en totalentreprenad, ansåg att upprättandet av loggbok var det mest tidskrävande rent administrativt. I 
övrigt ansåg entreprenören att de flesta kraven för miljöbyggnad Guld inte innebar några svårigheter att 
uppfylla. Största svårigheten enligt entreprenören var att uppfylla kravet på indikatorn dagsljus i kombination 
med kravet på indikatorn solvärmelast (Nilsson, 2014).  

I en av Kirunas dagstidningar kan man läsa hur om upphandlingen av ett nytt bostadsprojekt i Kiruna 
skickats ut på anbud för tredje gången. Bostadsprojektet skulle från början uppnå en maximal 
energianvändning på 80 kWh/m2,år, till att nu enbart uppfylla minimikraven i BBR för nyproduktion av 
bostäder (Vinsa, 2017). Kravet i BBR för nyproducerade bostäder med annat uppvärmningssätt än el, i 
klimatzon I är 115 kWh/m2,år. Kirunabostäder är ett kommunägt företag och är beställare för projektet. De 
anser att byggkostnaderna är för höga och resulterar i för höga hyror för hyresgästerna. För att sänka 
kostnaderna och för att få in fler anbud från andra byggentreprenörer, har man bland annat beslutat om att 
bygga 50 – 70 lägenheter istället från tidigare tänkta 100 st samt att sänka energikravet. Anledningen till 
projektets sänkta energikrav, är enligt Vinsa att energisnålt byggande visade sig vara kostnadsdrivande 
(Kuriren, 2017).  

2.2	  Miljöbyggnad	  
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem utvecklat för svenska förhållanden. Systemet ska vara enkelt och 
kostnadseffektivt att använda och ge fastighetsägaren ett kvitto på att byggnaden uppfyller viktiga kvalitéer 
inom energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad har 890 certifierade byggnader runt om i Sverige och 
är det system med flest certifierade byggnader i Sverige (SGBC, 2017), se figur 2. Miljöbyggnad lämpar sig 
till de flesta typer av byggnader, såsom småhus, flerbostadshus och lokalbyggnader. Systemet kan användas 
för både ny- och ombyggnationer samt på befintliga byggnader (Heincke, Olsson, 2012). Utvecklingen av 
certifierade byggnader med miljöbyggnadssystemet har ökat kraftigt. Exempelvis certifierades 68 st 
byggnader med miljöbyggnad under 2012 jämfört mot 2016 då 246 st byggnader certifierades (SGBC, 2017).  
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Figur 2. Karta över certifierade byggnader med miljöbyggnad i Sverige (SGBC, 2017) 

2.2.1	  Hur	  går	  processen	  till?	  	  
Första steget i certifieringsprocessen är att registrera byggnaden hos Sweden Green Building Council, SGBC. 
Då bestäms vilka kriterier som byggnaden ska jämföras mot senare i granskningen. En ansökan om 
certifiering ska sedan lämnas in senast tre år efter registreringen. I ansökan ska dokument visa hur byggnaden 
är tänkt att uppfylla miljöbyggnadskriterierna med hjälp av datorsimuleringar, beräkningar och andra typer av 
dokument. I nästa steg i processen granskar en oberoende bedömare om kriterierna är uppfyllda med de 
dokument, beräkningar och simuleringar som gjorts. Om granskaren sedan bedömer att ansökan behöver 
korrigeras, förtydligas eller kompletteras får fastighetsägaren tid på sig att revidera. När ansökan har 
godkänts, utfärdas ett preliminärt certifikat för byggnaden. Byggnaden måste sedan verifieras inom ett till två 
år efter att byggnaden tagits i bruk, där man då kontrollerar att indikatorerna för den färdiga byggnaden 
uppfylls (SGBC, 2012), se figur 3.  

  

Figur 3. Certifieringsprocessen för miljöbyggnad. 

2.2.2	  Vad	  bedöms?	  	  
Med miljöbyggnadssystemet bedöms byggnaden efter tre huvudområden inom energi, inomhusmiljö och 
material. Byggnader gynnas om de utformats, projekterats och byggts efter låg energianvändning, med god 
inomhusmiljö och genom användning av bra material. Varje huvudområde är uppdelat i olika aspektområden 
som sedan är uppdelat i 15 olika indikatorer, se tabell 1.  
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Tabell 1. Tabellen visar vad som bedöms med miljöbyggnad (SGBC, 2012). 

 

Indikatorerna kan sedan uppnå något av de tre betygskriterierna Brons, Silver eller Guld. En allmän 
beskrivning ges i tabell 2. Enligt SGBC (2012) ses betyget Brons vid nyproduktion som en något låg 
ambition, fastighetsägaren får dock ett kvitto på kvalitetssäkring genom att byggnadens funktioner och 
lösningar uppnår kraven.   

Tabell 2. Allmän beskrivning av betygsnivåerna. 

Betygsnivå Beskrivning 

Brons Uppfyller huvudsakligen de myndighetskrav som finns 
från exempelvis BBR, Arbetsmiljöverket m.m. 

Silver Motsvarar högre ambitioner än vid normalt byggande.  

Guld Bästa tekniken och lösningar sett ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Möjligt att nå, men kräver 
ansträngning 

 

Betygsättningen av indikatorerna sker på två olika sätt. Antingen på byggnadsnivå, som de allra flesta 
indikatorerna gör, eller på rumsnivå. Indikatorerna för solvärmelast, termiskt klimat för både vinter och 
sommar, och dagsljus är de fyra indikatorer som bedöms på rumsnivå  De indikatorer som bedöms på 
rumsnivå ska vara så kallade vistelserum. Ett vistelserum är enligt BBR:s definition de ”utrymmen där 
människor vistas mer än tillfälligt”. För lokalbyggnader innebär det att huvudsakliga arbetsplatser ska 
bedömas och därmed inte toaletter, fikarum eller korridorer. En av miljöbyggnads viktigaste principer är att 
det ska vara kostnadseffektivt att certifiera, därför begränsas antalet rum som ska bedömas. För att bedöma 
ett rum måste först ett representativt eller typiskt våningsplan för byggnaden väljas ut. Nästa steg är sedan att 
betygsätta det rum på det valda våningsplanet med sämst förutsättningar för att lyckas uppfylla kraven för 
den aktuella indikatorn. Processen fortsätter med våningsplanets näst sämsta rum osv. tills 20 % av 
våningsplanet Atemp är betygsatt. Med Atemp avses area där temperaturen är mer än 10 °C. I SGBC manual 2.1 
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(2012) beskrivs även att det valda representativa våningsplanet styrs av vilken indikator som bedöms. 
Exempelvis ska ett våningsplan långt ner i byggnaden väljas för bedömning av indikatorn Dagsljus, detta då 
dagsljusmiljön troligast är sämst där. På samma sätt ska ett våningsplan så högt upp som möjligt väljas för 
indikator Solvärmelast, detta då solvärmetillskottet sannolikt är störst där.  

	  2.2.3	  Betygsaggregering	  
När alla indikatorer sedan blivit betygssatta används en särskild metod i miljöbyggnad för att betygsätta hela 
byggnaden. Metoden kallas aggregering och sker antingen i tre eller fyra steg beroende på om indikatorn 
bedöms på rums- eller byggnadsnivå, se figur 4. 	  

	  

Figur 4. Stegen i betygsaggregeringen. 

Första steget från Rums- till Indikatorbetyg innebär att när alla aktuella rum bedömts, summeras rummens 
area ihop beroende på vilket betyg som uppnåtts. Indikatorbetyget bestäms sedan efter det lägsta rumsbetyget 
men kan höjas en nivå om minst hälften av den bedömda arean har uppnått ett högre betyg, se figur 5. När 
indikatorbetyget ska fastställas är det viktigt att inte mer än 20 % av våningsplanets Atemp bedöms, det skulle 
annars leda till att de sämsta rummens inverkan på byggnadens slutbetyg minskar (SGBC, 2012). 

 
Figur 5. Exempel hur indikatorn uppnår betyget silver, detta då lägsta betyg är brons men minst 50 % av 

den bedömda arean uppnår ett högre betyg. 

 

Nästa steg i betygsaggregeringen är Indikatorbetyg till Aspektbetyg. I miljöbyggnad bedöms 11 olika 
aspekter, se tabell 1. Betyget baseras på den indikator med lägst betyg och kan inte höjas även ifall övriga 
indikatorer har ett högre betyg (SGBC, 2012), se tabell 4.   

Tabell 4. Exempel hur Aspektbetyget fastställs.  

Indikator Aspekt 

Värmeeffektbehov Guld  

Effektbehov 

 

Brons Solvärmelast Brons 
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Nästa steg i bedömningen är Aspektbetyg till Områdesbetyg. De områden som bedöms i miljöbyggnad är 
Energi, Inomhusmiljö och Material. Dessa tre områden utgör sedan grunden för det slutliga byggnadsbetyget. 
Områdesbetyget bestäms av det sämsta aspektbetyget. Betyget kan höjas en nivå, ifall minst 50 % av de 
övriga aspekterna har ett högre betyg (SGBC, 2012), se tabell 5.  

Tabell 5. Exempel hur Områdesbetyget fastställs. Områdesbetyget blir silver även fast sämsta aspektbetyg är 
brons.  

Indikator Aspekt Område 

Radonhalt Brons  

Luftkvalitet 

 

Brons 

 

 

 

Inomhusmiljö 

 

 

 

Silver 

Ventilationsstandard Silver 

Kvävedioxid Guld 

Fuktsäkerhet Silver Fukt Silver 

Termiskt klimat vinter Silver Termiskt 
klimat 

Silver 

Termiskt klimat sommar Silver 

Dagsljus Guld Dagsljus Guld 

Legionella Brons Legionella Brons 

 

Sista steget i betygsaggregeringen är att ge hela byggnaden ett slutbetyg, dvs från Områdesbetyg till 
Byggnadsbetyg. Slutliga byggnadsbetyget baseras på det sämsta Områdesbetyget, se tabell 6. För fullständigt 
exempel från indikator- till byggnadsbetyg, se bilaga A. Sammanfattningsvis innebär aggregeringsmetoden 
att en byggnad med betyget Brons på en av indikatorerna inte kan uppnå Guld i slutbetyg. Tanken med 
metoden är att indikatorer med sämst betyg ska ha så pass stor betydelse i slutbetyget att det skapas ett 
incitament till att åtgärda bristerna (SGBC, 2012). 

Tabell 6. Visar hur det slutliga byggnadsbetyget uppnås. 

Område Byggnad 

Energi Guld  

Silver Inomhusmiljö Silver 

Material Guld 
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2.2.4	  Indikatorer	  
Nedan redovisas de 15 indikatorerna som bedöms i miljöbyggnad. Här beskriv vad som bedöms och vilka 
betygskriterierna är. Fakta är samlad från då aktuella miljöbyggnads manual 2.1 och från olika myndigheter.  

Indikator 1. Energianvändning 
I miljöbyggnad bedöms indikatorn efter byggnadens årliga specifika energianvändning mot gällande krav i 
BBR, se tabell 8. I BBR 20 ställs de krav som gäller för byggnaders årliga specifika energianvändning. BBR 
beskriver det som byggnadens köpta energi för uppvärmning, varmvattenberedning, komfortkyla och 
fastighetsel. Kraven på energianvändning i BBR skiljer sig åt beroende på var i landet byggnaden finns, där 
Sveriges län delas in i tre olika klimatzoner, I, II, och III (BBR, 2013).  

•   Klimatzon I – Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. 
•   Klimatzon II – Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Värmland. 
•   Klimatzon III – Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Östergötland, Södermanland, 

Örebro, Västmanland, Stockholm, Uppsala, Skåne, Halland, Blekinge och Gotland.  

Kraven skiljer sig även beroende på vilken typ av byggnad det är, och vilken typ av uppvärmningssätt 
byggnaden har, se tabell 7 (Boverket, 2013). För indikatorbetyget Brons ska kraven på energianvändning i 
BBR uppfyllas. Syftet med indikatorn är att gynna byggnader som byggs för en låg framtida 
energianvändning (SGBC, 2012). 

Tabell 7. BBRs krav på energianvändning och gäller för lokalbyggnader som är uppvärmda på annat sätt än 
med el (BBR, 2013). 

 

Tabell 8. Bedömningskriterierna för indikator 1, Energianvändning (SGBC, 2012). 

 

Indikator 2. Värmeeffektbehov 
Värmeeffektbehov definieras i miljöbyggnad som byggnadens värmeförluster från värmetransmission, 
ventilation och luftläckage fördelat över byggnadens Atemp. Indikatorn bedöms efter byggnadens 
värmeeffektbehov mätt i W/m2,Atemp vid dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT. Syftet med 
indikatorn är att gynna byggnader som byggs så att behovet av tillförd effekt för uppvärmning begränsas 
(SGBC, 2012). Bedömningskriterierna redovisas i tabell 9. 
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Tabell 9. Bedömningskriterierna för indikator 2, Värmeeffektbehov (SGBC, 2012). 

 

Indikator 3. Solvärmelast  
Solinstrålning i byggnader leder till ett värmetillskott. Värmetillskottet kan leda till övertemperaturer i rum 
och byggnader vilket kan innebära olägenheter för människor. Ett sätt för att sänka inomhustemperaturen är 
använda sig av komfortkyla. Energin till komfortkylan räknas in i byggnadens energianvändning med 
undantaget om kylenergin kommer från frikyla som exempelvis uteluften. Den energi som komfortkylan 
kräver beskriver BBR (2014) som den energimängd som behövs för att sänka inomhustemperaturer i rum för 
att skapa ett bra klimat för människor. Vidare beskriver BBR (2014) att ett eventuellt värmetillskottet från 
solinstrålningen måste beaktas redan i projekteringen i form av bygg- och installationstekniska åtgärder. 
Storleken och placeringen av fönster samt möjligheten till solavskärmning, styr enligt BBR (2014) också till 
stor del i vilken utsträckning komfortkyla behöver användas i byggnader. I miljöbyggnad är syftet med 
indikatorn att bygga byggnader där solvärmetillskottet under den varma perioden av året begränsas, och på så 
sätt minska byggnadens användning av komfortkyla. Solvärmelasten i ett rum, SVL, kan antingen beräknas 
med en förenklad metod eller simuleras med hjälp av datorprogram. De parametrar som används vid 
beräkningen är solens maximala strålning, ett sammanvägt g-värde för fönsterglaset och solskydd, samt 
fönsterglasets area i förhållande till det bedömda rummets golvarea mätt i m2 (SGBC, 2012). 
Solvärmetillskottet mäts i W/m2, golv, där bedömningskriterierna redovisas i tabell 10. 

Tabell 10. Bedömningskriterierna för indikator 3, solvärmelast (SGBC, 2012). 

 

Indikator 4. Energislag 
Indikatorn bedöms genom att fördela hela byggnadens energianvändning i fyra olika miljökategorier där 
Miljökategori 1 rankas bäst och ger minst belastning på miljön. Sämst är miljökategori är 4 där 
miljöbelastningen är störst. Syftet med indikatorn är att gynna byggnader som använder förnybar energi med 
små utsläpp och lite avfall (SGBC, 2012). 

•   Miljökategori 1.  
o   Värme från solenergi 
o   El från vatten- och vindkraft 
o   Industriell spillvärme 

 
•   Miljökategori 2.  

o   Energi från biobränsle i värme och kraftvärmeverk. 
o   Miljöprövad biobränslepanna.  

 
•   Miljökategori 3.  

o   Pannor som inte är miljögodkända. 
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•   Miljökategori 4. 
o   Energi från icke förnybara källor så som exempelvis naturgas, olja, kol eller kärnkraft.  

Bedömningskriterierna visas i tabell 11.  

Tabell 11. Bedömningskriterierna för indikator 4, Energislag (SGBC, 2012). 

	  

Indikator 5. Ljudmiljö 
I BBR ställs krav på att bostäder och lokaler utformas för att minska uppkomsten och spridning av störande 
ljud. Detta för att minska risken med de olägenheter som de störande ljudet har på människors hälsa. I BBR 
finns fyra ljudklasser, A, B, C, och D. Ljudklass C används som minimikrav vid nybyggnationer (BBR 
2016). Vid certifiering med miljöbyggnad bedöms indikatorn mot svenska ljudstandarder där SS 25268 gäller 
för lokalbyggnader. Målet med kraven på indikatorn är att bygga byggnader som har en god 
inomhusljudmiljö. Betygssättningen sker genom att bedöma ljudmiljön inomhus med 4 olika parametrar, ljud 
från installationer, luftljudsisolering, stegljudsisolering och ljud utanför byggnaden, exempelvis trafik. De 
fyra parametrarna betygssätts sedan med tre olika ljudklasser, A, B och C, ljudklass D bedöms inte i 
miljöbyggnad. Ljudklass A rankas bäst och innebär väldigt goda ljudförhållanden, ljudklass C rankas sämst 
men uppfyller de minimikrav i BBR (SGBC, 2012). Bedömningskriterierna för indikator 5, ljudmiljö, 
redovisas i tabell 12.  

Tabell 12. Bedömningskriterierna för indikator 5, Ljudmiljö (SGBC, 2012). 

 

Indikator 6. Radon 
Radon är en osynlig och luktfri gas som skapas när grundämnet radium sönderfaller. Radon i byggnader kan 
komma från tre olika källor. Den vanligaste källan till radon i bostäder är från marken runt om och under 
byggnaden. Gasen kan även komma från byggnadsmaterial och i de vatten som används i byggnaderna 
(BBR, 2014). I miljöbyggnad premieras byggnader som byggs för att inomhusluften ska innehålla låga halter 
av radon. Bedömningen sker genom att radonhalten i marken mäts på ett antal punkter i samband med en 
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geoteknisk undersökning. Utifrån undersökningen klassas marken i tre olika klasser, låg-,normal- eller 
högradonmark, se tabell 13. Beroende på utfallet i undersökningen ställs krav om grundkonstruktionen och 
ventilationssystemet behöver vara särskilt konstruerat mot radon (SGBC, 2012). Betygssättningen sker sedan 
genom att mäta radonhalten inomhus mätt i Bq/m3, se tabell 14.  

Tabell 13. Klassificeringen av radonmark och vilka krav som ställs på grundkonstruktionen (SGBC, 2012). 

 

Tabell 14. Bedömningskriterierna för indikator 6, Radon (SGBC, 2012). 

 

Indikator 7. Ventilationsstandard 
Ventilation spelar en stor roll i hur människor upplever inomhusklimatet i byggnader. God ventilation behövs 
för att föra bort hälsofarliga ämnen och andra föroreningar och tillföra frisk luft. Ventilationen ska även 
förhindra att luft med föroreningar sprids från mindre rena rum som WC, till sov- eller vardagsrum. Ett dåligt 
fungerade ventilationssystem kan ge fukt- och mögelproblem och slutligen leda till negativa hälsoeffekter för 
människor. I BBR ställs krav på lägsta tillåtna uteluftsflöde till 0,35 liter per sekund och kvadratmeter 
bostadsyta. I miljöbyggnad premieras byggnader med god ventilation där byggnadens ventilationslösning 
bedöms för att indikera hur bra luftkvaliteten är (SGBC, 2012). Bedömningskriterierna för indikator 7, 
ventilationsstandard ges i tabell 15.  

Tabell 15. Bedömningskriterierna för indikator 7, ventilationsstandard (SGBC, 2012). 

	  

Indikator 8. Kvävedioxid 
Kvävedioxid är en gas som skapas vid all typ av förbränning. I tätorter är biltrafiken den vanligaste källan till 
höga kvävedioxidhalter. Vid förhöjda halter av kvävedioxid kan både människors hälsa och miljö drabbas 
negativt (Miljömål, 2017). I miljöbyggnad är målet att byggnader byggs med låg tillförsel av kvävedioxid via 
utomhusluften från trafik i närheten. Indikatorn bedöms efter halten kvävedioxid i inomhusluften mätt i 
µg/m3 (SGBC, 2012). Bedömningskriterierna för indikator 8, Kvävedioxid, ges i tabell 16.  
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Tabell 16. Bedömningskriterierna för indikator 8, Kvävedioxid (SGBC, 2012). 

 

Indikator 9. Fuktsäkerhet 
I BBR ställs krav på att byggnader utformas så att fukt inte orsakar dålig lukt eller mikrobiell tillväxt som 
kan påverka människans hälsa negativt. Krav ställs även på att fukt inte ska orsaka eventuella skador på 
byggnaden (BBR 2016).  I miljöbyggnad gynnas byggnader som byggs och förvaltas så att risken för vatten- 
och fuktskador minskar (SGBC, 2012). Indikatorn bedöms efter valet av metod för fuktsäkerhet vid 
projektering och utförande, se tabell 17.  

Tabell 17. Bedömningskriterierna för indikator 9, Fuktsäkerhet (SGBC, 2012). 

 

Indikator 10, 11, Termiskt klimat vinter och sommar 
Komfort beskrivs i BBR som människans upplevelse av ett inomhusklimat (BBR, 2016). Hur folk upplever 
inomhusklimat beror dels på inomhustemperaturen, luftfuktigheten, materials olika ytor, kallras och stora 
temperaturskillnader mellan golv och tak. Folkhälsomyndigheten beskriver att det är den totala kylpåverkan 
på människan som ska bedömas för det termiska klimatet (Folkhälsomyndigheten 2016). I miljöbyggnad 
bedöms både det termiska klimatet under vinter- och sommarperioden. Kraven på indikatorerna syftar till att 
bygga byggnader som har ett bra termiskt inomhusklimat. De båda indikatorerna bedöms ett PPD-index som 
kan simuleras med hjälp av olika datorprogram. PPD som står för Predicted, Percentage, Dissatisfied visar 
den förväntade andelen missnöjda människor i ett inomhusklimat (SGBC, 2012). Exempelvis innebär således 
PPD < 15 % att mindre än 15 % av människorna förväntas vara missnöjda med inomhusklimatet. 
Bedömningskriterierna för termiskt klimat vinter redovisas i tabell 18. och kriterierna för termiskt klimat 
sommar i tabell 19.  
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Tabell 18. Bedömningskriterierna för indikator 10, Termiskt klimat vinter (SGBC, 2012). 

 

Tabell 19. Bedömningskriterierna för indikator 11, Termiskt klimat sommar (SGBC, 2012) 

 

Indikator 12. Dagsljus 
En god tillgång på dagsljus är viktigt ur många aspekter. Bristfälligt tillgång till dagsljus på arbetsplatser kan 
ge negativa hälsoeffekter på människor som trötthet och påverkan på dygnsrytmen (Arbetsmiljöverket, 
2016). Miljöbyggnads krav på dagsljus syftar till att bygga byggnader med god tillgång på dagsljus. 
Indikatorn bedöms efter kvalitén av dagsljus i ett rum mätt med en dagsljusfaktor. Faktorn visar förhållandet 
mellan ljusstyrkan utomhus och inomhus under en mulen dag mätt i procent. Exempelvis innebär en 
dagsljusfaktor på 2.0 % att belysningsstyrkan utomhus är 12 000 lux och 240 lux inomhus. Dagsljusfaktorn 
beror på flera olika faktorer som fönsterarean, golvarean, mätpunkten i rummet, horisontalavskärmning, 
reflexionsförmågan från rumsytor samt ljustransmissionen för fönsterglaset (SGBC, 2012). Dagsljusfaktorn 
kan simuleras med ett antal datorsimuleringsprogram och bedöms sedan efter kriterierna beskrivet i tabell 20.  

Tabell 20. Bedömningskriterierna för indikator 12, Dagsljus (SGBC, 2012). 
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Indikator 13. Legionella 
Legionella är en bakterie som kan orsaka olika typer av sjukdomar. Bakterien finns naturligt i jord och 
vattendrag men även i distributionsnäten för vatten. Risken för tillväxten av legionellabakterier är som störst 
där vattenomsättningen i rör och vattenledningar är låg, samtidigt som vattentemperaturen är mellan  
20-50 °C (Folkhälsomyndigheten, 2015). I SGBCs miljöbyggnads manual 2.1 (2012), är målet med 
indikatorn att minska risken av spridning och tillväxt av legionellabakterier från tappvattenssystem för 
byggnader. Indikatorn bedöms efter vilka åtgärder som finns i byggnaden för att minska risken för 
spridningen av bakterierna. Bedömningskriterierna visas i tabell 21.  

Tabell 21. Bedömningskriterierna för indikator 13, Legionella (SGBC, 2012). 

	  

Indikator 14. Dokumentation av byggvaror 
BBR beskriver upprättandet av en loggbok vid nybyggnationer som ett sätt för att organisera och samla 
produktinformation om byggvaror som används vid byggandet. BBR menar att dokumentation av byggvaror 
förenklar framtida förvaltning då spårbarheten över använda byggvaror ökar, något som underlättar vid en 
eventuell ombyggnad eller rivningsarbeten (BBR, s.6, 2015). Syftet med indikatorn i miljöbyggnad är att 
gynna byggnader där material och byggvaror som byggs in i byggnaden dokumenteras. Gemensamt för alla 
betygskriterier i Miljöbyggnad är att en loggbok ska upprättas över använda byggvaror för byggnadens 
stomme, grundkonstruktion, inner- och ytterväggar och yttertak som ingår i produktkategorierna, E, F, G, H, 
I, J, K, L, M, N och Z enligt BSAB 96. Upprättandet av en digital loggbok kan ske i excel, men idag finns 
flera kommersiella system till hjälp som BASTA, Sunda Hus eller Byggvarubedömning (SGBC, 2012). 
Bedömningskriterierna för indikatorn visas i tabell 22.  

Tabell 22. Bedömningskriterierna för indikator 14, Dokumentation av byggvaror (SGBC, 2012). 
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Indikator 15. Utfasning av farliga ämnen 
I loggboken som upprättas över använda byggvaror, ska för betyget Silver och Guld på indikator 15 även 
utfasningsämnen dokumenteras. Där bedömds byggvaror efter halten utfasningsämnen enligt 
kemikalieinspektions, KEMIs, definition. Även här finns hjälpmedel att tillgå, i exempelvis systemen 
BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömning finns en produktbas tillgängligt med bedömda byggvaror som 
uppfyller de krav på utfasningsämnen från KEMI. I miljöbyggnad syftar kraven på indikatorn till att bygga 
byggnader där material och byggvaror som inte innehåller ämnen med skadliga egenskaper används (SGBC, 
2012). Bedömningen i miljöbyggnaden sker efter vilken nivå dokumenteringen sker, för betyget Brons krävs 
ingen dokumentation och för Guld får inga utfasningsämnen förekomma i det bedömda byggvarorna, se 
tabell 23.  

Tabell 23. Bedömningskriterierna för indikator 15, utfasning av farliga ämnen (SGBC, 2012). 

 

2.2.5	  Utveckling	  av	  Miljöbyggnad	  
Miljöbyggnads manual som beskriver vilka indikator och vilka bedömningskriterier som ska uppfyllas, 
utvecklas och justeras kontinuerligt. Manual 2.1 som Kristallen följt har reviderats till en ny manual, 2.2, och 
i maj 2017 släpptes ytterligare en ny manual, 3.0. Anledningen till revideringarna är enligt SGBC (2016) att 
utvecklingen går framåt och de som tidigare klassades som bästa tillgängliga tekniken ses numera till viss del 
som standard vid byggande. Justeringen har även skett för att bygg- och fastighetsbranschen ska få nya 
utmaningar för att uppnå Sveriges miljömål (SGBC, 2016). I manual 3.0 har samtliga indikatorer korrigerats 
och uppdaterats och även en ny indikator tillkommit. Exempelvis har kravet på energianvändning och 
solvärmelast ökat. I manual 3.0 tas även det geografiska läget med vid bedömning för indikatorn 
värmeeffektbehov, där byggnader bedöms olika beroende på vilken kommun byggnaden upprättas i (SGBC, 
2017). En jämförelse mellan några av kraven i manual 2.1 och 3.0 redovisas i tabell 24.  

Tabell 24. Skillnader mellan kraven i manual 2.1 och 3.0. Samtliga krav gäller för byggnader likt Kristallen, 
vilket innebär lokalbyggnader och med annat uppvärmningssätt än el. 

Indikator Betyg Manual 2.1 Manual 3.0 

Solvärmelast Brons 48 W/m2 40 W/m2 

Energianvändning Guld 65 % av BBR:s krav 60 % av BBR:s krav 

Värmeeffektbehov Guld 25 W/m2, (Ingen skillnad var i 
Sverige byggnaden finns) 

34,2 W/m2 (Gäller för 
Kiruna) 
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2.3.	  Miljöprogram	  
Vid projektering av Kristallen upprättades ett miljöprogram. Syftet med miljöprogrammet var att redovisa 
vad som ska utföras, följas upp, och dokumenteras för hela byggprocessen från projektering till förvaltning. 
Miljöprogrammet har under projekteringens gång uppdaterats kontinuerligt när man via simuleringar, 
beräkningar och övriga undersökningar kommit underfund med vilken nivå som varit rimlig för indikatorn 
utan att kostnaderna har påverkats nämnvärt. I miljöprogrammet beskrivs vilket krav varje indikator ska 
uppnå samt vilka parter som är ansvariga för uppfyllandet av varje indikator. 

Kiruna kommun har utöver de ställda kraven i Miljöbyggnad upprättat några övriga krav på tävlingsbidragen. 
Kommunen har för indikator 1, energianvändning, en högsta godtagbar energiförbrukning på 50 % av 
gällande krav i BBR. Kravet innebär således att energianvändning för Kristallen ska vara 15 procentenheter 
lägre än för nivå Guld i Miljöbyggnad. Utöver energikravet, finns krav på att Sunda Hus ska användas vid 
upprättande av loggbok för indikator 14, dokumentation av byggvaror. I Sunda Hus ska förutom de olika 
produktkategorierna i BSAB 96 dokumenteras, men även installationer ska dokumenteras och bedömas. Vid 
val av byggvaror och kemiska produkter ska produkter med helhetsbedömning A och B användas. För 
installationsvaror är bedömning C godkänd och produkter med helhetsbedömning D skall undvikas men får 
användas vid godkännande från beställaren.   

2.4.	  Skillnader	  i	  solstrålning	  
Under sommarmånaderna juni och juli upptar atmosfären norr om polcirkeln mer solenergi än de flesta andra 
platser på jorden, förutsatt att molnen inte skymmer. I Kiruna skiftar dagslängden mycket under året, från 
polarnatt under vinterperioden där solen aldrig går upp under dygnet, till midnattssol under sommarperioden 
där solen aldrig ner under dygnet (SMHI, 2017). Solens läge på himlen skiljer sig åt under olika tider på året 
och dygnet. Den geografiska platsen spelar också roll för solens position. För områden på höga breddgrader 
så som Norrbotten skiljer sig solens bana relativt horisonten mot områden på lägre breddgrader. Solen får en 
flackare bana relativt horisonten i Norrbotten vilket resulterar i utdragna upp- och nedgångar (SMHI, 2017). 
För exempelvis april månad står solen i Kiruna i cirka 27 grader i förhållande till horisonten och står 
maximalt 45,5 grader under året. För Göteborg står solen i april månad i cirka 37 grader i förhållande till 
horisonten och maximalt under året i 55,7 grader (SMHI, 2017).  
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3.	  Metod	  
Genomförandet av examensarbetet har skett i tre olika steg. I förstudien till arbetet har bakgrundsinformation 
hämtats från LKAB:s och Kiruna Kommuns hemsida om samhällsomvandlingen, LKAB och om Kristallen. 
Efter ett platsbesök på Kristallen utarbetades projektets syfte, mål och frågeställningar tillsammans med 
handledare från LKAB. När projektets syfte, mål och frågeställningar var fastställda, startade arbetet med 
insamling av material om hur certifiering med Miljöbyggnad går till. Informationen hämtades från SGBC där 
Miljöbyggnads manual 2.1 användes, som beskriver hur processen går till och vilka bedömningskriterierna 
är. Allmän information om indikatorerna är hämtade från olika myndigheter som BBR, Arbetsmiljöverket 
och Energi- och Folkhälsomyndigheten då de flesta kraven i Miljöbyggnad baseras utifrån dessa.  

Nästa steg i arbetet var att undersöka hur Kristallen uppnår Miljöbyggnadsnivå Silver. Dokument 
innehållande simuleringsresultat och andra olika typer av beräkningar från projekteringen har samlats in för 
att ta reda på vad som krävts för att Kristallen ska uppnå slutbetyget Silver. För att besvara om Kiruna som 
geografisk plats har inneburit särskilda svårigheter, eller om de anser att certifieringen med Miljöbyggnad 
inneburit någon extra kostnad, har intervjuer gjorts med personer som varit verksamma under byggandet av 
Kristallen. Till intervjuerna har ett frågeformulär utarbetats genom litteraturen ”Praktiskt intervjuteknik” 
skriven av Mats Ekholm och Anders Fransson (2006), där frågeformuleringar och allmän intervjuteknik 
beskrivs, se bilaga B för frågeformuläret. Personerna som blivit intervjuade har valts med hjälp av handledare 
på LKAB, se tabell 25. Detta för att personer som är insatta i byggandet av Kristallen skulle tillfrågas och att 
arbetet således skulle ge en så korrekt bild som möjligt. För att få rätt uppfattning och tolka de intervjuade 
personernas svar korrekt, har vid varje avslut av intervjun en sammanställning av svaren gjorts. 

I arbetets sista del har insamlade beräkningar och dokument från projekteringen sammanställts i 
resultatdelen. Där har även materialet från intervjuerna sammanställts. Vid eventuella tveksamheter över de 
tillfrågades svar, har de kontaktats i efterhand för att undvika missförstånd och säkerställa att informationen 
har uppfattats korrekt.  

Tabell 25. Visar de intervjuade personerna, vilken yrkesroll de haft, om de tidigare arbetet med 
Miljöbyggnad och vilka indikatorer de arbetat med under byggandet av Kristallen. 
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4.	  Resultat	  
I denna del presenteras arbetets resultat. Första delen besvarar hur Kristallen uppnår slutbetyget Silver. Den 
visar också vilka indikator som inneburit svårigheter med koppling till Kirunas klimat och läge vid 
uppfyllandet av kraven i Miljöbyggnad, se figur 6. Den senare delen i resultatet visar vilka merkostnader och 
mervärden certifieringen med Miljöbyggnad för Kristallen ansågs ha gett. Den visar också på vilka faktorer 
som är av betydelse vid bedömning om merkostnaden är ekonomisk försvarbar, och om kraven i 
Miljöbyggnad ansågs vara rimliga för ett byggande i Kiruna.  

4.1	  Certifiering	  av	  Kristallen	  	  
	  

	  

Figur 6. Visar vilka svårigheter som upplevts med att uppnå kraven i Miljöbyggnad för Kristallen. 

Indikator 1. Energianvändning, GULD 
Kristallens årliga specifika energianvändning beräknades med hjälp av datorsimuleringar i programmet IDA 
ICE, till 48.5 kWh/m2 (Energiberäkning 2014). Kravet på energianvändning fanns i då aktuella BBR 20, där 
kravet för lokalbyggnader i klimatzon I, var 120 kWh/m2, se tabell 7. För betyget Guld i Miljöbyggnad är 
maximalt godkända energiförbrukning således 0,65 x 120 = 78 kWh/m2. Indikatorn uppnår därmed betyget 
Guld, se tabell 8.  

De ytterligare ställda kraven på tävlingsbidraget var att byggnadens energiförbrukning maximalt får uppgå 
till 50 % av gällande BBRs krav på energianvändning. Även det kravet uppnås då  
48.5 kWh/m2  < 0,5 x 120 kWh/m2.  

Indikator 2. Värmeeffektbehov, GULD 
Beräkningar för Kristallens värmeeffektbehov är utförd med det beräkningsverktyg som finns tillgängligt på 
SGBC:s hemsida. Beräkningarna visar på ett värmeeffektbehov på 25 W/m2,Atemp (PM 3, 2014). Indikatorn 
uppnår därmed betyget Guld, se tabell 9.  

0

1

2

3

4

5

6

Ind.3	  
Solvärmelast

Ind.	  4	  Energislag Ind.	  5	  Ljudmiljö Ind.	  11	  Termiskt	  
klimat	  Sommar

Ind.	  12	  Dagsljus Ind.	  14	  
Dokumentation

Antalet	  tillfrågade	  som	  upplevt	  svårigheter	  med	  att	  uppnå	  
kraven	  i	  Miljöbyggnad.	  

Svårigheter	  utan	  koppling	  till	  Kirunas	  klimat Svårigheter	  med	  koppling	  till	  Kirunas	  klimat



 

 

21	  

Indikator 3. Solvärmelast, BRONS 
Beräkningar har gjorts med datorsimuleringar i programmet IDA ICE. De högsta solvärmelasterna har 
uppmätts för rum i söder. För en period mellan 15 mars till 15 oktober visade simuleringarna att den 
maximala solvärmelasten uppkom i april till 47 W/m2. Även i mars månad visade de simulerade värdena en 
solvärmelast på 46 W/m2. Under juli månad visade simuleringar i samma väderstreck en solvärmelast på  
26 W/m2, se bilaga C. Indikatorn uppnår betyget Brons i miljöbyggnad då maximalt tillåtna solvärmelasten 
är 48 W/m2, se tabell 10.   

Person A, B, H och I, beskriver att uppfyllandet av kravet för solvärmelast inneburit svårigheter vid 
certifiering som går att koppla till Kirunas geografiska läge. Även person C upplevde svårigheter men ansåg 
att just kombinationen mellan kraven på Solvärmelast och Dagsljus varit de som inneburit svårigheter. 
Vidare menar de att Kirunas geografiska läge har en ogynnsam solinstrålningsvinkel där solens läge skiljer 
sig mot andra städer vilket ger höga solvärmelasttal redan i mars och april månad. Under projekteringen har 
klimatsimuleringar fått göras om ett antal gånger och även mjukvaran till datorprogrammet har fått 
uppdaterats för kunna simulera solvärmelasten under perioden när polarnatt och midnattssol inträffar i Kiruna 
(Person A, F). Person C beskriver även svårigheterna med att åtgärda den höga solvärmelasten med någon 
form av utvändig avskärmning då den påverkas av Kirunas snömängd och vindlaster, men även för 
isbildning.   

Indikator 4. Energislag, SILVER 
Kristallens energianvändning inklusive verksamhetsel uppgick till 70 kWh/m2. Den ökade 
energianvändningen jämfört med det redovisade värdet för indikator 1, är just att verksamhetsel också räknas 
in. Den totala energianvändningen för Kristallen fördelas enligt:  

•   Miljökategori 1. – 54,7 % 
•   Miljökategori 2. – 24,7 %  
•   Miljökategori 3. – 0 % 
•   Miljökategori 4. – 21,2 % 

För mer detaljerad redovisning, se bilaga C. Fördelningen av energianvändningen ger indikatorbetyget Silver, 
se tabell 11.  

Person A beskriver att uppfyllandet av kravet för energislag har inneburit svårigheter vid certifiering som går 
att koppla till Kirunas geografiska läge. För Kristallen kunde i princip endast fjärrvärme väljas. I Kiruna 
eldas sopor till fjärrvärmen där sopor klassas som ett fossilt bränsle och enligt klassificeras i Miljöbyggnad 
som miljökategori 4. Kristallen skulle därmed utan åtgärder endast uppnå indikatorbetyget Brons, vilket i sin 
tur skulle resultera i att byggnadsbetyget blir Brons. För att uppnå indikator- och byggnadsbetyget Silver, har 
fastighetsägaren varit tvungen att välja ”Miljömärkt el” för fastighets- och verksamhetsel.  

Indikator 5. Ljudmiljö, SILVER 
Kristallen är projekterad för att uppnå Ljudklass B för parametrarna ljud utanför byggnaden och ljud från 
installationer. För parametrarna luftljuds- och stegljudsisolering har Ljudklass C tillämpats (PM 3, 2014). 
Två av de fyra parametrarna är således projekterade efter Ljudklass B. Indikator uppnår därmed betyget 
Silver, se tabell 12.  

Indikator 6. Radon, GULD 
Radonhalten är uppmätt på stadshusområdet där mätningarna visar markradonhalter på 5-10 Bq/m3, vilket 
klassas som låga radonhalter enligt BBR, se tabell 13. Indikatorn antas därför att certifieras med betyget Guld 
(PM 3, 2014), se tabell 14.  
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Indikator 7. Ventilationsstandard, SILVER 
Projekteringen för Kristallen är utförd för att uppnå nivå Silver för indikatorn ventilationsstandard (PM 3, 
2014), se tabell 15. 

Indikator 8. Kvävedioxid, BRONS 
Kvävedioxidhalten för nya stadshusområdet är fortfarande oklart. Luftintaget till Kristallen kommer ske via 
marknivå och antagen bedömning under projekteringen är att nivå Brons uppfylls (PM 3, 2014), se tabell 16.   

Indikator 9. Fuktsäkerhet, SILVER 
Ett fuktsäkerhetsprogram har tagits fram som underlag för projekteringen. Även fuktsakkunnig har funnits 
med i projektet (PM 3, 2014). Indikatorn uppnår betyget Silver, se tabell 17. 

Indikator 10. Termiskt klimat vinter, SILVER 
Beräkningar har gjorts med datorsimuleringar i programmet IDA ICE. Simuleringar har gjorts i alla fyra 
väderstreck med en dimensionerade utomhustemperatur på – 30,3 °C. Det sämst uppmätta värdet blev för 
rum i söder, där PPD-index beräknades till 10,4 %. Rum i övriga väderstreck uppmätte PPD-index på 10.1 % 
(Klimatsimulering, 2014). Indikator 10 uppnår därmed klassificeringsnivå Silver, se tabell 18.   

Indikator 11. Termiskt klimat sommar, GULD 
Beräkningar har gjorts med datorsimuleringar i programmet IDA ICE. Simuleringar har gjorts i alla fyra 
väderstreck där simuleringar visar på lågt PPD-index. För rum i söder har sämst PPD-index uppmätts till  
6,4 % (Klimatsimulering, 2014). Indikator uppnår därmed betyget Guld förutsatt att en enkätundersökning 
upprättas vid verifiering, annars gäller betyget Silver, se tabell 19.  

Person A, B och H upplevde svårigheter som går att koppla till Kirunas geografiska läge med att uppfylla 
kraven för termiskt klimat Sommar. De stora fönsterpartierna i kombination med de solvärmelaster som 
uppstår under sommarperioden resulterade i övertemperaturer i rum. Även midnattssolen beskrivs som ett 
problem under en kort period av sommaren, då solen även ger ett värmetillskott under natten och gör att 
komfortkyla behöver användas både under dag och natt för att undvika övertemperaturer (Person B, G). För 
Kristallen består komfortkylan i första hand av frikyla och där en kylmaskin täcker de resterande kylbehovet 
för byggnaden (Energiberäkning, 2014). Person F beskriver att det även funnits fördelar med Kiruna 
geografiska läge där man kunnat utnyttja Kirunas relativt låga utomhustemperatur under sommarperioden då 
kylbehovet varit som störst. Person A beskriver att även om inomhustemperaturer går att sänka med frikyla 
är upplevelsen av det termiska klimatet en subjektiv upplevelse där temperaturskillnader och kallras även tas 
med i bedömning och gör bedömningen mer komplicerad.   

Indikator 12. Dagsljus, SILVER 
Vid beräkning av dagsljusfaktorn har det nedersta kontorsplanet i byggnaden valts, detta då dagsnivån 
kommer vara som lägst där. Vid simulering har de rum som funnits i nordöstra delen av byggnaden valts. 
Även här gjorde valet av väderstreck baserat utifrån var byggnadens sämsta förutsättningarna för 
dagsljusnivå fanns. Dagsljusfaktor, DF, för de bedömda rummen simulerades till mellan 5.1 % - 6,5 % 
(Dagsljusberäkning, 2014). Indikatorn uppnår därmed betyget Guld förutsatt att en enkätundersökning 
upprättas, annars uppnås betyget Silver, se tabell 20. 

Som tidigare beskrivet ansåg person A och C att kravet på Dagsljus i kombination med Solvärmelastkravet 
inneburit svårigheter att uppnå. Från arkitekttävlingen blev Kristallen utformad med stora fönsterytor med 
glaspartier runt om byggnaden. De stora fönsterpartierna och Kirunas lågt stående sol ansågs vara de som 
inneburit svårigheter med kraven på solvärmelasten. Genom att minska fönsterpartiernas storlek kan 
solvärmelasten minskas men då får byggnaden istället svårigheter med kravet för Dagsljus, samtidigt som 
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byggnadens arkitektur förändras. Person A anser av den anledningen att kraven är något motsägelsefulla just 
för uppfyllandet av Dagsljus och Solvärmelast.  

Indikator 13. Legionella, SILVER 
Projekteringen för Kristallen är utförd för att betyget Silver ska uppnås (PM 3, 2014), se tabell 21.  

Indikator 14. Dokumentation av byggvaror, SILVER 
En loggbok i Sunda Hus har upprättats i projekteringen och används av byggentreprenören för 
dokumentation av byggvaror. De högre ställda kraven i miljöprogrammet har resulterat i att förutom de 
produktkategorier som beskriv i BSAB 96, dokumenteras även installationer. Loggboken upprättas i 
digitalform (PM 3, 2014). Indikatorn uppnår således betyget Silver, se tabell 22.  

Indikator 15. Utfasning av farliga ämnen, SILVER 
I loggboken som upprättas i Sunda hus dokumenteras även de bedömda byggvarorna efter halten 
utfasningsämnen (PM 3, 2014). Indikatorn uppnår betyget Silver, se tabell 23.  

4.1.1	  Betygsaggregering	  	  
Utifrån indikatorernas betyg visas nedan betygsaggregeringen för Kristallen för att uppnå slutbetyget Silver, 
se figur 7.  

 

Figur 7. Visar hur Kristallen uppnår slutbetyget Silver. 
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4.2	  Merkostnader	  och	  mervärden	  
Av de tillfrågade ansåg samtliga att certifieringen med Miljöbyggnad för Kristallen inneburit en merkostnad. 
En generell uppfattning från alla de tillfrågade var att Kristallen blir en väldigt bra och hållbar byggnad med 
avseende på energi, inomhusklimat och kvalité, i och med att man redan i projekteringen måste verifiera med 
dokument och beräkningar hur byggnaden uppfyller kraven i Miljöbyggnad.	  	  

Merkostnaden återfanns dels i att kostsamma fönsterpartier med olika typer av avskärmning varit tvungen att 
användas för att uppfylla kravet för solvärmelasten (Person A, B, G). Användandet av de högkvalitativa 
fönsterna resulterade däremot i en lägre energianvändning för hela byggnaden. Merkostnaden beror inte bara 
på ökade byggkostnader utan person A, B, C, F och G upplever även att projekteringskostnaden ökat i form 
av mer tid till samordning, justeringar för att uppfylla kraven och ett extra arbete för konstruktörerna. Person 
C beskriver att hållbarhetsperspektivet med bland annat Miljöbyggnad fanns med redan vid författandet av 
tävlingsprogrammet. De inkomna tävlingsförslagen visade sig sedan inte ha ett nämnvärt 
hållbarhetsperspektiv i sin design av byggnaden. Av den anledningen menar person C att det resulterade i att 
man under projekteringen fick lösa hållbarhetsfrågorna och kraven i Miljöbyggnad, med kostsamma och 
avancerade tekniska lösningar, då designen endast kunde ändras i begränsad omfattning. Detta kan ha 
inneburit en större merkostnad än vad som hade varit fallet om byggnaden redan från ”första skiss” designats 
och utformats utifrån ett hållbarhetstänk (Person C). Person B beskriver också att merkostnaden borde kunnat 
bli lägre om större hänsyn till kraven i Miljöbyggnad funnits med från start.  

Om merkostnaden är försvarbar eller inte, svarade de tillfrågade personerna på att det är en mängd olika 
faktorer som spelar in. Person A menar att byggherrens tankar med byggnaden spelar roll, ska byggnaden 
hyras ut eller ska företaget nyttja den själv är frågor man måste väga in. Person C ansåg att dels vilken typ av 
byggnad de handlar om, och vilken slutkund byggnaden har, påverkar om en generell merkostnaden är rimlig 
eller inte. Vidare beskriver person C att det är hos slutkunden betalningsförmågan måste finnas. För 
exempelvis ett bostadsbyggande måste hyresgästen i slutändan vara beredd att betala för en eventuell ökad 
hyreskostnad. Person C beskriver även att vissa större typer av kunder kräver att lokalerna är miljöcertifierad, 
vilket visar på kundens påverkan om merkostnaden generellt är rimlig eller inte.  

På frågan om kraven i miljöbyggnad är rimliga för ett byggande i Kiruna ansåg person A, C, F, G, H och I att 
klassificeringsnivå Silver är en rimlig nivå för ett byggande i Kiruna, att däremot uppnå Guld skulle vara för 
svårt enligt person A, då byggnaden drabbas av att en enda indikator inte får uppnå betyget Brons. Person B 
betonar att Miljöbyggnad generellt är ett bra verktyg för att certifiera byggnader men anser att just kravet på 
solvärmelasten missgynnar byggnader i Kiruna, och att kraven i Miljöbyggnad av den anledning lämpligen 
bör korrigeras för byggnader norr om polcirkeln. Person D och E hade endast arbetat med en indikator och 
ansåg sig av den anledningen ha för lite kunskap om Miljöbyggnad, och valde därför att inte svara på frågan 
om kraven är rimliga för byggande i Kiruna.  

	  

	  
	  

	  
	  



 

 

25	  

5.	  Diskussion	  	  
Kristallen är som tidigare beskrivet första byggnaden i Kirunas nya stadskärna och blir vid certifiering 
Sveriges nordligaste certifierade byggnad. Resultatet i detta arbete visar på att några av de tillfrågade 
personerna upplevt svårigheter som går att koppla till Kirunas geografiska läge, med uppfyllandet av kraven i 
Miljöbyggnad för indikatorerna Solvärmelast, Energislag, Termiskt klimat Sommar och Dagsljus. Solens 
läge och de faktum att midnattssol inträffar i Kiruna ansågs av några av de tillfrågade att vara anledningarna 
till svårigheterna med uppfyllandet av kraven för Solvärmelast och Termiskt klimat Sommar. Solens läge och 
dagslängd skiljer sig i Sverige där solen har en flackare bana och ger en mer utdragen upp- och nedgång för 
områden norr om polcirkeln än i jämförelse med sydligare breddgrader (SMHI, 2017). Vilken påverkan detta 
ger för byggnader i Kiruna och andra byggnader norr om polcirkeln anser jag fler studier behöver tillkomma 
för att dra mer rättvisa slutsatser. I BBR (2014) beskrivs hur placering och storlek av fönster påverkar i 
vilken mån solinstrålningen resulterar i ett kylbehov för byggnaden. Kristallen uppkom efter en 
arkitekttävling och är trots allt en unik byggnad med stora fönsterpartier runt om hela byggnaden. Enligt mig 
skulle det vara intressant att undersöka vilka svårigheter som upplevs för en certifierad byggnad av mer 
”standardkaraktär” i Kiruna. Detta för att avgöra i vilken utsträckning en byggnads utformning styr vilka 
svårigheter som upplevs.  

Kiruna bedöms efter samma energianvändningskrav som i exempelvis Umeå, trots skillnaderna i klimatet 
ansåg ingen av de tillfrågade att de upplevt svårigheter med att uppnå kravet för energianvändning. Återigen 
tror jag byggnadens utformning till stor del styr vilka svårigheter som upplevs. Projekteras, utformas och 
konstrueras framtida byggnader i Kiruna med vetskap om vilka svårigheter som finns kopplat till just Kiruna, 
är det enligt mig inte säkert att samma svårigheter upplevs för nästkommande certifierade byggnad. Av den 
anledningen anser jag fler studier behöver tillkomma innan man kan avgöra ifall en korrigering av kraven i 
Miljöbyggnad är rimlig eller inte för Kirunas geografiska läge gällande solvärmelastkravet. Kravet för 
solvärmelast har dock ökat från högsta acceptabla solvärmelast på 48 W/m2 till 40 W/m2 i manual 3.0. Vad 
det nya kravet ger för konsekvenser och vilka åtgärder och kostnader det innebär att uppnå kravet har jag 
ingen vetskap om. Det är i min mening trots allt beställaren som måste avgöra om den eventuella 
merkostnaden för att uppnå kravet är försvarbar eller inte.  

Kristallen påverkas även negativt vid bedömning av indikatorn Energislag i Miljöbyggnad, detta då 
fjärrvärmen i Kiruna till stor del kommer från förbränning av sopor. För att uppnå indikator- och 
byggnadsbetyget Silver var avtal om ”Miljömärkt el” tvungen att tecknas. Sopor klassas som ett fossilt 
bränsle, men jag anser ändå att det borde vara bättre att använda sig av de lokala resurser som finns istället 
för att kompensera med att teckna avtal om miljömärkt el. 

I denna studie ansåg samtliga av de tillfrågade att certifieringen med Miljöbyggnad för Kristallen resulterat i 
en merkostnad. Gemensamt för de tillfrågade var däremot att Kristallen blir en väldigt bra byggnad avseende 
energi, inomhusklimat och kvalité. Person B och C ansåg att merkostnaden kunde ha blivit mindre om 
Miljöbyggnadstänket funnits med redan från start. Detta är något som styrks från tidigare studier av WGBC 
(2013), där man beskriver att om miljöcertifieringen kommer in tidigt i processen behöver byggandet inte 
nämnvärt kosta mer. Flera av de tillfrågade personerna ansåg också att merkostnaden inte bara återfanns i 
ökade byggkostnader utan även ökade kostnader för projekteringen i form av mer tid till samordning, 
justeringar, ökade arbetskostnader och extra resurser. Detta styrks av Gregory H. Kats (2003) som beskriver 
att merkostnaden till stor del beror på att arbetsbelastningen för ingenjörer och arkitekter ökar vid 
miljöcertifiering för de olika projekten.  

Viktigt att poängtera är att de tillfrågade personerna arbetat olika mycket med respektive indikator, en del har 
endast berört indikatorn medan vissa helt inriktat sig på den. Vissa har arbetat med alla indikatorer och andra 
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enbart med en. De tillfrågade har även arbetat vid olika skeden av byggandet av Kristallen, några personer 
var med redan i tävlingsprogramsförfattandet medan andra kom in först i byggskedet. Av den anledningen 
kan svårigheterna och merkostnader uppfattats olika från person till person även fast de arbetat med samma 
indikator. Personernas egna inställning till vad egentligen en svårighet är, kan även de ha påverkat resultatet.  

Att generellt fastställa om certifiering med Miljöbyggnad innebär en nämnvärd merkostnad eller inte tror jag 
är svårt att avgöra. Tidigare studier har visat på flera faktorer som är betydande för merkostnadens storlek. I 
Nilsson (2013) studie, påpekades att merkostnaden för den certifierade byggnaden kan ha påverkats av 
entreprenörens och beställaren begränsade kunskap om miljöcertifiering sedan tidigare. För Kristallen hade 
4/9 av de tillfrågade tidigare arbetet med Miljöbyggnad, men för att se något samband mellan merkostnaden 
för Kristallen och Nilssons arbete, anser jag att fler faktorer behöver beaktas. I Nilsson (2013) studie gjordes 
ingen utförligare analys över ökade byggkostnader av anledningen att beställarens ambition med byggandet 
från start påverkar. Just den anledningen tror jag är en av de betydande faktorerna varför det generellt är svårt 
att fastställa om certifiering med Miljöbyggnad innebär en nämnvärd merkostnad. Är beställarens ambitioner 
från start att producera billigaste möjliga byggnad som uppfyller kraven i BBR och andra myndighetskrav, är 
jag övertygad att det innebär en merkostnad att istället uppfylla kraven för exempelvis nivå Silver i 
Miljöbyggnad. I verkligheten tror jag beställaren ofta har något krav på design och utformning som gör att 
byggnaden blir dyrare än vad den rent teoretisk skulle behöva bli. I studien av Blomqvist och Unnbom 
(2014), visade sig merkostnaden för att certifiera referensobjektet med nivå Guld mot gällande krav i BBR, 
uppgå till 1,48 % av byggkostnaderna. Mervärdet byggnaden fick var en lägre energiförbrukning och av den 
anledningen sågs merkostnaden vara ekonomiskt försvarbar. Byggnaden var belägen i Stockholm och 
certifierades mot en högre nivå i Miljöbyggnad än den för Kristallen. I och med att varje projekt är så pass 
individuellt med olika ambitioner och tidigare erfarenheter inom Miljöbyggnad är det svårt att fastställa 
storleksordningen för merkostnaden av certifierade byggnader.  

Ytterligare en viktig faktor att ta i beaktning är att det finns begränsat med tidigare studier om merkostnader 
och svårigheter vid certifiering med Miljöbyggnadssystemet, och framförallt vid certifiering i ett subarktiskt 
klimat. Miljöbyggnad är fortfarande ett relativt nytt certifieringssystem i Sverige där antalet certifierade 
byggnader blir fler för varje år. I studien av Gregory H. Kats (2003), konstaterade man att merkostnaden för 
certifierade byggnader i USA minskat i takt med att fler certifierade byggnader producerats. Av den 
anledningen tror jag säkerligen att samma utveckling av merkostnaden kan ske i Sverige med 
Miljöbyggnadssystemet ju fler byggnader som certifieras.  

Om det finns mer lämpliga certifieringssystem där huvudmålen är av liknande karaktär som i Miljöbyggnad, 
men utan att Kiruna missgynnas av sina säregna egenskaper vid bedömning har jag ingen vetskap om. 
Miljöbyggnad baseras till stor del från olika myndighetskrav som exempelvis BBR. Detta anser jag är en av 
fördelarna med Miljöbyggnad då alla inom branschen arbetar med de kraven även för icke-certifierade 
byggnader. Kraven utvecklas också kontinuerligt i rätt riktning enligt mig, där man både höjer kraven för att 
uppnå Sveriges miljömål och där exempelvis Kiruna och andra nordliga städer inte längre missgynnas vid 
bedömning av värmeeffektbehovet.  
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6.	  Slutsats	  	  
Miljöbyggnad är ett komplext ämne där en mängd olika faktorer måste tas i beaktning för att fastställa 
eventuella merkostnader och mervärden, rimlighetsnivåer och svårigheter. Resultatet visar på att några av de 
tillfrågade ansåg att Kirunas geografiska läge inneburit svårigheter vid certifieringen. Miljöbyggnad är ett 
relativt nytt certifieringssystem och var för många av de tillfrågade första gången de arbetade med systemet. 
Av den anledningen samt bristen på tidigare studier om certifierade byggnader i liknade klimat, anser jag fler 
studier bör tillkomma för att dra mer rättvisa slutsatser om i vilken mån Kirunas klimat och läge försvårar 
arbetet vid certifiering med Miljöbyggnad.  

Samtliga i denna studie ansåg att certifieringen med Miljöbyggnad inneburit en merkostnad. Kristallen blir 
dock en byggnad med hög standard med avseende på energi, inomhusklimat och kvalité. I min mening är det 
slutligen upp till beställaren att avgöra om merkostnaden är försvarbar eller inte.  

Sammanfattningsvis anser jag Miljöbyggnadssystemet är ett enkelt och effektivt system att använda sig av 
för ett hållbart byggande. Viktiga parametrar som energi, inomhusklimat och kvalité säkerställs redan i 
projekteringen vilket jag anser en av Miljöbyggnads största fördelar. Miljöbyggnad är Sveriges mest använda 
certifieringssystem och för att minska energianvändningen för dagens och framtidens byggnader ett väldigt 
bra certifieringssystem för ett generellt byggande.  
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Bilaga	  1	  –	  Fullständigt	  exempel	  för	  byggnadsbetyg	  
 

Indikator Aspekt Område Byggnad 

Energianvändning Guld Energi Guld  

 

Energi 

 

 

Silver 

 

 

 

 

 

 

Silver 

Värmeeffektbehov Guld Effektbehov Brons 

 Solvärmelast Brons 

Energislag Silver Energislag Silver 

Ljudmiljö Silver Ljudkvalitet Silver  

 

 

 

Inomhusmiljö 

 

 

 

 

Silver 

Radonhalt Brons Luftkvalitet Brons 

Ventilationsstandard Silver 

Kvävedioxid Guld 

Fuktsäkerhet Silver Fukt Silver 

Termiskt klimat 
vinter 

Silver Termiskt 
klimat 

Silver 

Termiskt klimat 
sommar 

Silver 

Dagsljus Guld Dagsljus Guld 

Legionella Brons Legionella Brons 

Dokumentation Guld Dokumentation Guld  

Material 

 

Guld Utfasning av farliga 
ämnen 

Guld Utfasning Guld 
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Bilaga	  2	  –	  Frågeformulär	  
	  

Frågeformulär: 

Denna intervju sker som en del i mitt avslutande examensarbete på Umeå Universitet. Arbetet och intervjuns 
syfte är att undersöka om det funnits några svårigheter som går att koppla till Kirunas klimat, vid certifiering 
av Kristallen med Miljöbyggnad nivå Silver. Arbetet och intervjun syftar även till att undersöka om 
miljöcertifieringen inneburit någon extra kostnad.  

Miljöbyggnad är ett komplext område, många av frågorna är därför av diskuterande karaktär där målet är att 
samla en helhetsbild över både positiva och negativa åsikter.  

Företag:   Yrkesroll:  

 

Fråga 1. Har du innan byggandet av Kristallen, tidigare arbetat med certifiering med Miljöbyggnad?  

Svar:  

 

Fråga 2. Vilken eller vilka indikatorer i miljöbyggnad har du arbetat med under byggandet av Kirunas nya stadshus, 
Kristallen:  

 

1. Energianvändning   [ ] 2. Värmeeffektbehov  [ ]  

3. Solvärmelast   [ ] 4. Energislag                    [ ]  

5. Ljudmiljö    [ ] 6. Radon  [ ]  

7. Ventilationsstandard   [ ] 8. Kvävedioxid  [ ] 

9. Fuktsäkerhet  [ ] 10. Termiskt klimat Vinter     [ ]  

11. Termiskt klimat Sommar   [ ] 12. Dagsljus   [ ]   

13. Legionella   [ ] 14. Dokumentation  [ ]  

15. Utfasning av farliga ämnen  [ ]  
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Fråga 3.1. För de indikatorer du arbetat med under byggandet av Kristallen, har du upplevt några svårigheter med att 
uppnå kraven på någon av indikatorerna? Om ja, för vilken eller vilka indikatorer?  

1. Energianvändning   [ ] 2. Värmeeffektbehov  [ ]  

3. Solvärmelast   [ ] 4. Energislag                    [ ]  

5. Ljudmiljö    [ ] 6. Radon  [ ]  

7. Ventilationsstandard   [ ] 8. Kvävedioxid  [ ] 

9. Fuktsäkerhet  [ ] 10. Termiskt klimat Vinter     [ ]  

11. Termiskt klimat Sommar   [ ] 12. Dagsljus   [ ]   

13. Legionella   [ ] 14. Dokumentation  [ ]  

15. Utfasning av farliga ämnen  [ ]  

 

Om ja på fråga 3.1, fortsätt med fråga 3.2.  

Fråga 3.2. Anser du att Kirunas geografiska läge har varit anledningen till svårigheten med att uppfylla kraven på 
någon av indikatorerna. Om ja, för vilken eller vilka indikatorer? 

1. Energianvändning   [ ] 2. Värmeeffektbehov  [ ]  

3. Solvärmelast   [ ] 4. Energislag                    [ ]  

5. Ljudmiljö    [ ] 6. Radon  [ ]  

7. Ventilationsstandard   [ ] 8. Kvävedioxid  [ ] 

9. Fuktsäkerhet  [ ] 10. Termiskt klimat Vinter     [ ]  

11. Termiskt klimat Sommar   [ ] 12. Dagsljus   [ ]   

13. Legionella   [ ] 14. Dokumentation  [ ]  

15. Utfasning av farliga ämnen  [ ]  
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Om ja på fråga 3.2, fortsätt med fråga 3.3 

Fråga 3.3. Beskriv på vilket sätt Kirunas geografiska läge har försvårat arbetet med att uppfylla kraven på 
indikatorn/indikatorerna.  

Beskriv:  

 

 

 

 

 

 

Fråga 4. Anser du att certifieringen med Miljöbyggnad för Kristallen inneburit någon extra kostnad? Vilka är de 
eventuella mervärdena?  

Beskriv:   

 

 

 

 

 

 

Fråga 5. Vad anser du om kraven i Miljöbyggnad för att uppnå nivå Silver? Är kraven rimliga för byggande i Kiruna?  

Beskriv:  
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Bilaga	  3	  –	  Resultat	  från	  projekteringen	  för	  Energislag	  och	  Solvärmelast	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


