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Sammanfattning 
Miljö och hållbarhetsfrågor utgör en stor del av det samhället måste ta hänsyn till. 
För byggföretagen får dessa frågor en stor påverkan på verksamheten. Dels på grund 
av omfattande lagstiftning men också som en följd av att samhället blivit mer 
miljömedvetet. I Sverige står byggsektorn för en stor del av utsläppen av 
växthusgaser och för en stor del av den totala energianvändningen. För att kunna 
hantera de frågor som finns kopplade till miljöområdet använder sig företag och 
organisationer av miljöledningssystem som är förankrade i verksamheten. Dock är 
frågan om det finns någon vinning med att använda sig av sådana system och om det 
finns motiv att försöka certifiera dem enligt exempelvis ISO 14001 eller EMAS. Det 
finns också möjligheter att miljöcertifiera byggnader enligt olika system. Gemensamt 
för de systemen är att energiaspekter har en stor del i betygsunderlaget för 
byggnaden. Utifrån det går det att fråga sig om det finns någon skillnad mellan de 
projekterade värdena och uppmätta värden för en byggnad och vad avvikelser kan 
härledas till för orsaker. Detta arbete grundar sig på en litteraturstudie och en 
fallstudie av ett byggprojekt. Utifrån litteraturen går det att se att det finns fördelar i 
användandet av miljöledningssystem och i att certifiera systemen enligt en given 
standard. Ett område som särskilt tycks gynnas av de rutiner som kommer ur ett 
miljöledningssystem är avfallshanteringen. Detta på grund av att det är billigare för 
byggföretaget att lämna ett välsorterat avfall än ett blandat. Fallstudien visar att det 
fanns en skillnad mellan beräknade och uppmätta värden för energianvändning. Det 
är svårt att avgöra hur stor avvikelse som kan accepteras, men det är mycket viktigt 
att härleda varifrån avvikelserna härstammar. Framförallt för att kunna se om det går 
att göra något åt dem, men också för att ta lärdom och undvika liknande problem i 
framtiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
Environment and sustainability issues constitute a large part of what society must 
consider. For construction companies, these issues have a major impact on the 
business. Partly due to extensive legislation but also as a result of the community 
becoming more environmentally conscious. In Sweden, the building sector accounts 
for a large part of greenhouse gas emissions and for a large part of total energy use. In 
order to handle the issues related to the environment, companies and organizations 
use environmental management systems. However, the question is whether there is 
any gain in using such systems and if there are motives to try to certify them, for 
example, according to ISO 14001 or EMAS. It is also possible to use environmental 
certification of buildings according to different systems. Common to these systems is 
that energy aspects have a large part in the rating base for the building. Based on this, 
it is possible to ask if there is a difference between the projected values and the 
measured values for a building and what deviations can be derived. The work is based 
on a literature study and a small case study . Based on the literature, it can be seen 
that there are advantages in the use of environmental management systems and in 
certifying the systems according to a given standard. An area that appears to be 
particularly beneficial from the routines that come from an environmental 
management system is waste management. Because it is cheaper for the construction 
company to ship a well-sorted waste than a mixed one. The case study shows that 
there was a difference between calculated and measured values for energy use. It is 
difficult to determine how much deviation can be accepted, but it is very important to 
derive from where the deviations originate. Especially to see if they can do something 
about them, but also to learn and avoid similar problems in the future. 
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1. Inledning 
 
Till skillnad från förr är dagens byggföretag tvingade att ta sig an miljö och 
hållbarhetsfrågor i mycket större omfattning. Detta är en naturlig följd av strängare 
och mer omfattande lagstiftning på miljöområdet. Det härstammar även ur en 
djupare kunskap och insikt hos samhället att det vi gör påverkar vår omgivning både 
på kort och lång sikt. En starkt bidragande orsak är de 16 nationella miljökvalitetsmål 
som finns uppställda av regeringen. Dessa beskriver det tillstånd i miljön som 
miljöarbetet ska leda till. Vid första anblick är det enkelt att dra slutsatser om hur 
flertalet av dessa miljökvalitetsmål påverkas av olika former av byggnadsarbete. 
Några exempel är målen om begränsad miljöpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, säker 
strålmiljö, grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag, levande skogar 
och en god bebyggd miljö [1]. 
 
Om det bara ses till utsläppen av växthusgaser står den Svenska bygg- och 
fastighetssektorn för ca 19 % (11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter) av landets 
totala mängd inhemska utsläpp av växthusgaser. Utöver detta bidrar den svenska 
byggbranschen till utsläpp om ungefär 8,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter utanför 
den svenska gränsen på grund av importerade varor. Fördelat över olika delar av 
branschen härstammar ungefär 70 % från områden som nyproduktion, rivning, 
renoveringar och ombyggnad. Resterande 30 % har sitt ursprung i förvaltningsskedet 
med uppvärmningen som främsta orsak. Sett till energianvändningen i samma sektor 
så står Svenska bygg- och fastighetssektorn för ungefär 30 % (110 TWh) av den totala 
energianvändningen i landet. Sektorns tillskrivs även bidrag med ungefär 10 TWh 
utomlands för importvaror [2]. 
 
För att ta sig an de frågor som tar sin utgångspunkt i en tanke på ett mer hållbart 
byggande och de krav som ställs idag inom miljöområdet arbetar företag med mer 
eller mindre utvecklade så kallade miljöledningssystem. Dessa system kan vara 
fristående eller integrerade tillsammans med exempelvis ett kvalitetsledningssystem. 
Genom att sedan certifiera företagets miljöledningssystem enligt standarder, till 
exempel ISO14001 eller EMAS granskas systemets alla delar för att säkerställa  att de 
uppfyller kraven för respektive organisation. Något som sedan belönas med 
möjligheten att delge kunder och andra intressenter att företaget har ett 
miljöledningssystem som är implementerat och anpassat för att hantera miljö och 
hållbarhetsfrågor kopplade till sin verksamhet.  
 
Ett byggföretag som tillämpar ett aktivt miljöarbete och låter det ha en central roll i 
alla led bidrar inte enbart till en lägre miljöpåverkan utan kan även anses skapa 
mervärde för sina kunder genom mindre spill och bättre inomhusmiljö. Ytterligare 
vinster är att ett sådant företag som låter miljö och hållbarhet ta plats, är beredda och 
har tydliga rutiner för att kunna hantera strängare myndighetskrav på den slutliga 
produkten. För de företag som önskar bekräftelse på att deras byggprojekt uppfyller 
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krav på hållbart byggande och låg miljöpåverkan finns olika former av 
miljöcertifiering av byggnader. Beroende på certifieringsorgan ställs varierande krav 
på vad som ska uppnås men gemensamma områden är energiförbrukning, ingående 
byggmaterial i byggnaden och boendemiljö. Användandet av miljöcertifiering av 
byggnader är tillämpligt framförallt på byggföretagens så kallade egenregi-projekt. 
Där de själva projekterar, bygger och sedan säljer eller förvaltar byggnader. Därför är 
det väsentligt att studera hur tidigare projekt förhåller sig gentemot de system för 
miljöcertifiering av byggnader som finns. Genom sådana studier skapas ett 
diskussionsunderlag för huruvida det är tänkbart att företaget med redan kända 
material- och metodval kan nå upp till dessa. Sedan är det upp till varje byggföretag 
att själva spekulera i värdet av en miljöcertifiering av en byggnad.  
 

1.1 Bakgrund 
 
OF Bygg är ett medelstort byggföretag verksamt i Umeå som nyligen gått igenom en 
ISO-certifiering enligt ISO14001. Genom arbetet med att utveckla 
miljöledningssystemet och denna certifieringsprocess har frågor väckts huruvida 
miljöcertifiering av byggnader kan bidra till företagets utveckling mot ett mer 
hållbart byggande. Då företaget tidigare har utfört så kallade egenregi-projekt och 
inte tycks vara främmande för konceptet går det att förvänta sig att möjligheten finns 
för fler framtida egenregi-projekt. I och med det har företaget uttryckt en önskan om 
en utvärdering av främst energianvändandet för ett sådant egenregi-projekt. Där 
kopplingen teoretiska värden och faktisk energiprestanda sammanställs i ljuset av 
kraven för en miljöcertifiering av byggnad.  
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att bidra till en förändrad syn på hur miljöcertifiering av 
byggnader kan bidra till byggbranschens utvecklande av ett mer hållbart byggande. 
Vidare ska arbetet ge en grund för vidare diskussion gällande skillnaderna mellan 
teoretisk och faktisk energianvändning för ett specifikt bygge. I ett större perspektiv 
ger detta byggbranschen möjlighet att reflektera över de olika stegen inom byggande 
som starkt påverkar slutprodukten och förvaltningsskedet.  
 

1.3 Mål 
 
Målet med arbetet är att klargöra för kopplingen mellan en aktiv syn på miljöarbetet 
och möjligheterna att uppnå kraven för en miljöcertifiering av byggnad. Vidare är det 
ämnat att skapa en bild av de utmaningar ett egenregi-projekt står inför vid en 
miljöcertifiering av byggnad enligt systemet Miljöbyggnad. Till sist ska arbetet 
fungera som utvärdering av hur ett egenregi-projekts beräknade energiprestanda för 
två fallstudie-byggnader överensstämmer med ett års mätdata från driften av 
byggnaderna. 
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1.4 Frågeställningar 
 

• Finns det ekonomiska incitament för användandet av miljöledningssystem i 
ett medelstort byggföretag? 

• Hur fungerar miljöcertifiering av byggnader, med avseende på möjligheter och 
problem kopplat till certifieringsprocessen? 

• Hur stor kan skillnaden förväntas vara mellan teoretiska och uppmätta värden 
med avseende på energianvändning, är denna skillnad något som bör beaktas 
och hur kan den minskas? 

• Är det nödvändigt att miljöcertifiera en byggnad, eller räcker det med att 
uppfylla lagstiftarens krav? 

 
1.5 Metod 

 
Arbetet utförs som en litteraturstudie av miljöledningssystem och effekter av dem, 
miljöcertifiering av byggnader och lagstiftarens krav på energideklaration. Samt i 
form av en fallstudie av energiprestanda hos två byggnader där projekterade värden 
jämförs med uppmätta värden. Detta för att se om det är någon skillnad, och hitta 
orsaker till vad avvikelserna kan bero på.  
 

1.6 Avgränsningar 
 
Vid arbetet med rapporten har det varit nödvändigt att göra en del avgränsningar för 
att begränsa dess omfattning. Sett till de standarder som finns för certifiering av 
miljöledningssystem berör rapporten de två största vilka är ISO 14001 och EMAS. 
Vid val av miljöcertifieringssystem för byggnader har endast de med svenskt 
ursprung varit aktuella. Dels eftersom OF Bygg endast är verksamma i Sverige och 
även för att de system som är utvecklade i Sverige till stor del baseras på kraven som 
finns i BBR. Då systemet Svanen är främst är avsett för certifiering av huskoncept har 
fokus lagts på Miljöbyggnad som är tillämpligt på enskilda byggnader. Dock finns 
Svanen med som underlag för jämförelser. Miljöcertifiering av byggnader består av 
ett flertal områden, för att begränsa omfattningen berör rapporten endast de aspekter 
som har anknytning till energiprestanda. I fallstudien är det endast 
energianvändningen som analyseras. 
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2. Teori 
 
Avsnittet är avsett att presentera den teori som framkommit i litteraturstudien. 
Teorin beskriver de områdena som berörs av rapportens frågeställningar och 
avsnittet utgör den faktabaserade grunden till de resonemang och slutsatser som förs 
i avsnitt 3, 4 och 5.  
 

2.1 Miljöledning i byggföretag 
 
Sett ur ett samhällsperspektiv går det snabbt att konstatera att dagens miljöproblem 
med sitt ursprung i den industriella revolutionen och den utveckling som startade 
där, har haft sin tillväxt under hela 1900-talet och kan därför inte stävjas med 
enskilda insatser. Det som krävs är en gedigen förändring i synen på och hanteringen 
av det som genererar miljöproblem. Något som måste ske på en nationell nivå genom 
lagstiftning och överenskommelse över nationsgränser där huvudsyftet är att minska 
miljöbelastningen. Påverkan av dagens miljöfrågor är inget som enbart berör 
allmänheten, utan även offentlig sektor och näringslivet och därigenom 
byggbranschen. Ansvarstagande i byggbranschen för miljön startade sent i jämförelse 
med andra branscher. Det är först under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet 
som det börjat bli vedertaget att byggföretag tillämpar någon form av aktivt 
miljöarbete med utgångspunkt i ett miljöledningssystem. Självklart är det de större 
byggföretagen med större resurser som rört sig i framkant då det gäller miljöarbetet. 
Anledningarna till den ökade ambitionen kring miljöfrågor i byggbranschen är dels 
införandet av en mer omfattande och krävande lagstiftning men också rent 
ekonomiska incitament som ökade kostnader för avfallshantering [3]. 
 
Från den absoluta början har miljöledning utvecklats från system för kvalitetsledning 
och styrning som varit i bruk under mycket längre tid. Själva begreppet miljöledning 
myntades under 1990-talet då frågorna började tas på allvar inom näringslivet och 
antogs kunna bringa fördelar ur ekonomisynpunkt. För att effektivt kunna hantera 
miljöfrågor måste dessa lyftas till en strategisk nivå där arbetet inte enbart drivs som 
enskilda åtgärder. Företagsledningen måste kraftfullt visa att de tar ansvar för och 
anser att miljöfrågor är viktiga för att detta sedan ska kunna genomsyra hela 
organisationen annars faller miljöengagemanget platt hos de anställda. Ett 
byggföretag som inte tar hänsyn till miljön och har miljöfrågorna med som en central 
del i sin verksamhetsutövning får i många fall både kritik från allmänheten och en 
dålig miljöimage. Ett införande av miljöledningssystem i ett byggföretag ger alltså 
inte bara goda miljöeffekter då företaget kan kontrollera och hantera sin 
miljöpåverkan utan även en positivare syn på företaget [3]. 
 
Utöver de redan nämnda motiven för tillämpning av miljöledning i byggföretag så 
som lagstiftarens krav, önskad miljöimage, kundkrav och ekonomiska fördelar är 
miljörelaterade olyckor av betydelse. Ett av de tydligaste exemplen på en olycka av 
allvarlig art som var byggrelaterad är bygget av järnvägstunneln genom Hallandsåsen 
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som skedde 1998 [3]. Olyckan orsakades av en produkt som användes vid tätandet av 
tunneln då den läckte in mycket grundvatten. Produkten visade sig vara mycket 
miljöfarlig och påverkade inte bara de som arbetade med den utan även vattnet och 
omgivningen. Fiskar i närbelägna sjöar dog, nötkreatur fick nödslaktas då de 
uppvisade akuta förlamningar och boende i närområdet fick sin vattenförsörjning 
påverkad som följd av giftiga ämnen i tätningsprodukten och den sänkning som skett 
av grundvattennivån. Efterverkningarna av detta tunnelbygge har haft stor påverkan 
på inblandande företag med flertalet rättsprocesser och även höga kostnader för 
samhället för hantering av de problem som uppstod i samband med denna 
miljöolycka.  
 
Sett till kundkraven kan det konstateras att sådana som själva har ett certifierat 
miljöledningssystem uttrycker en önskan och ibland så långt som förutsätter att 
parterna de gör affärer med också tillämpar en aktiv syn på miljöledning. Detta leder 
till en stark spridningseffekt inom branschen där flera företag väljer att anpassa sig 
till de standardiserade miljöledningssystemen. I de entreprenadavtal som skrivs 
mellan parter är det inte ovanligt att det finns tydliga miljökrav, och bristande 
förmåga att uppfylla dem kan fungera som hinder för slutande av avtal. Utifrån dessa 
förutsättningar fungerar miljöledning som ett konkurrensverktyg såväl som 
förbättrar miljön [3]. 
 
Byggbranschen har historiskt sett varit en bransch som producerat stora mängder 
avfall bestående av rester från byggprocessen men också genom rivningsarbeten. 
Detta avfall består av varierande fraktioner av trä, betong, metall, gamla vitvaror, 
plast, glas med mera. Översiktligt är detta komponenter som har goda 
förutsättningar för återanvändning eller återvinning och inte är aktuella för deponi. 
Under årens gång har lagstiftningen skärpts och kostnaderna ökat för 
avfallshanteringen i Sverige. Detta har dels varit en viktig fråga för branschen och har 
bidragit till miljöledningens nytta och utveckling. För att hantera de ökade kraven 
och kostnaderna har näringslivet fått arbeta hårt med att minska byggavfallet genom 
bland annat en effektivare materialanvändning [3]. En del företag har löst detta 
genom att låta en del av byggprocessen flytta in i fabriker där materialspill kan hållas 
på låga nivåer. Utöver den effektivare materialförbrukningen har miljöledningen 
bidragit till att byggföretag tar fram rutiner för källsortering för att minska avfallets 
miljöpåverkan och även minska kostnaderna för den.   
 

2.2 Miljöledningssystem 
 
För att hantera de frågor som rör miljö inom en verksamhet eller organisation 
används ett miljöledningssystem. Detta syftar till att styra och hantera det 
miljörelaterade arbete som krävs av exempelvis företaget eller en organisation. Ett 
miljöledningssystem kan vara stort eller litet beroende på hur många parametrar som 
finns upptagna i det. Annat som styr kan vara verksamhetens omfattning, dess 
storlek och hur stor miljöpåverkan den riskerar åstadkomma. Även graden av 
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miljöengagemang styr hur långt och djupgående miljöarbete ett företag ägnar sig åt. 
Där en del endast gör det lagstiftning kräver medans andra går i framkant och driver 
ett offensivt miljöarbete.  
 
Ett sätt att säkerställa att det miljöledningssystem som används håller en god kvalitet 
är att certifiera det med hjälp av en standard som till exempel ISO 14001 eller EMAS. 
Dessa standarder kan också användas som utgångspunkt då ett företag vill utveckla 
sitt eget miljöledningssystem. Något som dock är viktigt att komma ihåg är att en 
standard för ett miljöledningssystem inte detaljstyr hur verksamheten ska göra för att 
uppnå sina mål. Utan fokus ligger på vad som ska uppnås. Ett exempel är att det kan 
finnas krav som säger att det ska finnas en fungerande organisation men det står 
inget om hur stor den ska vara eller hur den ska struktureras. Vidare bör det också 
noteras att en standard som till exempel ISO 14001 inte dikterar några detaljerade 
krav på till exempel hur stora utsläpp som en fabrik får göra [4]. 
 
De standardiserade ledningssystemen är ett hjälpmedel för att strategiskt och 
organisatoriskt etablera mål och ramar för verksamheten. Det är också ett hjälpmedel 
då det kommer till att leda, mäta och utvärdera arbetet. Då dessa standarder är 
ämnade att kunna användas av många olika typer av verksamheter så är 
frihetsgraden som tidigare beskrivits stor och det är organisationen, inte den 
eventuella produkten som berörs. De standarder som finns innehåller steg som är till 
stor del gemensamma då det kommer till arbetet med utveckling och införande. För 
dessa steg som visas i Figur 1 är begreppet ständig förbättring målet och det systemet 
är tänkt att bidra till [4]. 
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Figur 1. För att utveckla ett miljöledningssystem finns det några steg som utgör den 
grundläggande arbetsmodellen. Utifrån dessa steg kan företaget eller organisationen 
skapa ett miljöledningssystem i anslutning till sin verksamhet [4].  
 

2.2.1 Centrala delar i standardiserade miljöledningssystem 
 
Ett standardiserat miljöledningssystem bär på många delområden, dock är några mer 
centrala än andra och utgör grunden för systemet. De centrala komponenterna kan 
beskrivas som arbetsmetoder som är tänkta att bidra till ständig förbättring. En av 
dessa komponenter är PDSA-cykeln som visas i Figur 2 där bokstäverna står för Plan, 
Do, Study och Act. Det första steget planera syftar till att analysera nuläget och 
utifrån det sätta upp mål för verksamheten. Efter det går cykeln in i 
genomförandefasen som beskriver det faktiska genomförandet av aktiviteter som ska 
leda till att målen uppfylls. Då det är gjort är det dags för uppföljning där 
organisationen kontrollerar om de mål som sattes upp i planeringssteget är 
uppfyllda. Samt huruvida rutiner och lagar efterföljs. Till sist nås förbättringssteget 
som påvisar att arbetet inte tar slut efter uppföljningen. Här tas kunskapen från 
uppföljningssteget tillvara och det undersöks om det finns några brister i den nya 
lösningen, om den är den mest optimala lösningen och hur den skulle kunna vara 
ännu bättre [4]. Begreppet cykel syftar på att stegen cykliskt arbetas igenom om och 
om igen. Exempelvis kan förbättringssteget leda till att ett företag formulerar nya 
mål, som i sin tur leder till nytt planeringsarbete som sedan ska genomföras och så 
vidare.  
 
 

Utredning:	identifiera	
viktiga	områden

Utforma en	policy	och	
mål	för	arbetet
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Figur 2. PDSA-cykeln beskriver en arbetsmetod som används för att uppnå ständig 
förbättring. Stegen arbetas igenom i tur och ordning i en cykel där varje steg har 
anknytning till nästa. Ständig förbättring uppnås när aktiviteter går igenom cykeln och 
sedan leder till nya förbättrade idéer. 
 
 
Avvikelsehantering och förbättringsförslag är två andra centrala komponenter. Där 
avvikelsehantering innebär att det ska finnas tydliga rutiner för hur en avvikelse ska 
rapporteras, hanteras och åtgärdas. I ett större företag är det vanligt med datoriserad 
hantering av avvikelser via olika interna kommunikationssystem, medans det i ett 
mindre företag kan ske via ifyllande av en blankett. Gemensamt för alla typer av 
organisationer är dock behovet av rutiner kopplade till avvikelser. Genom rutiner 
säkerställs att avvikelserapportering sker och att medarbetarna inser hur viktigt det 
är för att möjliggöra utveckling av metoder och processer. Rutinerna bidrar även till 
att avvikelser inte faller mellan stolarna utan att de fångas upp och analyseras. En 
organisation som inte uppmuntrar till avvikelserapportering får svårt att uppfylla mål 
relaterade till utveckling. Då problem stora som små inte kommer till ledningens 
kännedom. Känner inte ledningen till eventuella avvikelser kan de inte på ett 
tillförlitligt sätt styra och planera arbetet då de riskerar fatta beslut på oriktiga 
grunder [4].  
 
Sammankopplat med avvikelsehantering finns hantering av förbättringsförslag. Detta 
är att betrakta som en central komponent då den ställer krav på systemets 
uppbyggnad och förankring hos medarbetarna. Ett företag där medarbetarna är 
engagerade i processerna och verksamheten gynnas av medarbetarnas kunskap och 
förmåga att se detaljer och utvecklingsmöjligheter. Då det är medarbetarna som är 
aktiva i processen och kan tolka hur vissa moment ska utföras på bästa möjliga sätt, 
kan de medverka till utvecklingen på ett sätt som det skulle ta ledningen mycket lång 
tid att göra. Om organisationen tillhandahåller möjligheter för personalen att lämna 
förbättringsförslag och sedan har rutiner för hantering och återkoppling av förslagen 
fås mycket input till möjliga effektiviseringar, förbättringar i arbetsmiljö och sådant 
som kan leda till minskat resursslöseri.  

Planera

Genomföra

Uppföljning

Förbättra
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2.2.2 ISO-standard 14001 
 
ISO står för International Organization for Standardization och är den största 
organisatören av arbete med standarder både sett till antalet standarder och till 
antalet verksamheter som använder dem. De standarder som berör området 
miljöledning finns samlade genom ISO 14001 och utifrån dem kan exempelvis ett 
företag konstruera ett miljöledningssystem om sådant saknas, eller välja att certifiera 
ett befintligt. Standarden presenterar en arbetsmodell som är frivillig att använda och 
som är tänkt att underlätta en organisations arbete med miljöfrågor och ständiga 
förbättringar. De övergripande kraven för att en organisation ska kunna certifieras 
enligt ISO 14001 är att det finns ett kvalitetsledningssystem vars egenskaper 
överensstämmer med kraven i den avsedda standarden. Vidare krävs att 
organisationen implementerat systemet i den dagliga verksamheten och systemet ska 
även finnas beskrivet. Både systemet och beskrivningarna som finns anslutna till det 
ska underhållas och förbättras vid behov. Till sist så krävs det att ett ackrediterat 
certifieringsorgan granskar organisationen utifrån de krav som ställs i standarden. 
Ett exempel på hur arbetet med en certifiering enligt ISO 14001 kan se ut redovisas i 
Figur 3 där förloppet från företagets beslut att certifiera sig till avslutad certifiering 
visas [5].  
 

 
 
Figur 3. Certifieringsprocessen i ISO 14001 från första planeringssamtal efter beslutet att 
genomgå certifiering till det slutliga certifikatet enligt [4]. 
 
Det går att identifiera ett antal delområden som tillsammans utgör en grund för hur 
miljöledningssystemet kan planeras utifrån de krav som ställs i ISO 14001. Dock är 
det mycket organisationsbundet hur systemet kan införas och vad som är väsentligt. 
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Certifieringsrevisionen	görs	om	vart	tredje	år
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Till att börja med bör exempelvis företaget skriva en miljöpolicy som är det styrande 
dokumentet för dess miljöarbete. En miljöpolicy kan utformas på många olika sätt 
och innehålla olika saker beroende på exempelvis verksamhetstyp och ambitionsnivå. 
Det den måste innehålla är information om hur företaget ska följa lagstiftarens krav 
och hur de tänkt arbeta med ständiga förbättringar. Utöver det ska miljöpolicyn 
innehålla information om de betydande miljöaspekterna som företaget identifierat. 
Då miljöpolicyn är upprättad ska verksamheten planeras genom att förankra rutiner, 
tankar och miljösyn i organisationen. Företaget ska bestämma miljömål och sedan 
formulera hur dessa ska uppnås [6].  
 
Dessa miljömål ligger sedan till grund för nästa steg då verksamhetens miljöprogram 
ska införas och drivas. Det är i det här momentet som en stor del av arbetet ligger. 
Företaget ska fastställa organisationen för miljöprogrammet och bestämma vem som 
har vilket ansvar. Det ska även göra personalen medveten om miljöarbetets existens 
och hur det implementeras i företaget, i de fall det krävs ska även utbildning ges till 
personalen om miljöarbetet och dess konsekvenser. Den upprättade miljöpolicyn ska 
göras tillgänglig för både interna och externa intressenter och miljöledningssystemet 
ska dokumenteras. Företaget ska vidta åtgärder för att säkerställa styrningen av 
dokument och ska även styra sin verksamhet miljömedvetet. Det ska även upprättas 
en plan för hur företaget hanterar miljörelaterade nödlägen om sådan är möjliga sett 
till företagets verksamhet. När allt detta är gjort så finns stommen för 
miljöledningssystemet. Då miljöledning enligt ISO 14001 bygger på principen ständig 
förbättring krävs det att företaget skapar rutiner för sådant arbete och för 
avvikelsehantering. Dessa rutiner och regelbunden revision utgör grunden för 
resultatmätning och övervakning av systemet. Så eventuella avvikelser kan åtgärdas 
innan de orsakar stor skada eller så förändringar i lagstiftningen kan fångas upp på 
ett effektivt sätt och skapa nödvändiga förändringar [6]. 
 

2.2.3 EMAS 
 
EMAS står för Eco-Management and Audit Scheme och är i grunden en EU-
förordning. Dock skiljer den sig från andra förordningar då det är frivilligt för 
organisationer att ansluta sig till den. Systemet tar sin utgångspunkt i ISO 14001 och 
innehåller alla krav som ställs där, utöver det innehåller EMAS ytterligare några krav 
som inte finns med i ISO 14001. Ett av dem är kravet på en årlig miljöredovisning. 
Denna miljöredovisning ska granskas av en oberoende tredje part och sedan göras 
offentlig genom presentation på naturvårdsverkets webbplats. Det ska alltså vara 
möjligt för alla att ta del av miljöredovisningen och kunna följa exempelvis företagets 
utveckling från år till år med avseende på miljöprestanda och miljöpåverkan. En 
annan sak som skiljer EMAS väsentligt från ISO 14001 är att systemet har en egen 
logotyp som registrerade organisationer får använda sig av, exempelvis i 
marknadsföringssyfte. Likt ISO 14001 är EMAS möjligt att använda för alla typer av 
organisationer där några exempel är tillverkande företag, myndigheter, företag inom 
den finansiella sektorn och även tjänsteföretag. Det är viktigt att poängtera att det 
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finns inget som hindrar att en organisation kan vara certifierad enligt ISO 14001 och 
samtidigt inneha en EMAS-registrering. Då EMAS är baserat på ISO 14001 är det 
möjligt att använda det som en förlängning av den standarden, eftersom 
organisationen löpande varje år måste upprätta en miljöredovisning som då fungerar 
som en redovisning av arbetet med miljöledningssystemet. Den främsta arenan för 
EMAS har varit inom EU, men nu är det även möjligt att använda systemet 
internationellt. Dock är det ISO 14001 som är den främsta standarden att certifiera 
sig med både inom EU och internationellt [4], [7]. 
 
I EMAS ställs krav på att en miljöutredning genomförs som sedan ska uppdateras vid 
förändringar. För denna miljöutredning finns det detaljerade beskrivningar för vad 
som ska finnas med. Så är inte fallet då certifiering är tänkt att ske enligt ISO 14001. 
Dock ser båda systemen snarlika på begreppet betydande miljöaspekt som är 
grundläggande inom arbetet med ett denna typen av miljöledningssystem. Det som 
skiljer dem åt är hur arbetet med att identifiera dessa ska gå till, där EMAS innehåller 
en del rekommendationer medans i ISO 14001 saknas tydliga beskrivningar för 
uppgiften. Vidare finns det stora likheter mellan systemen med avseende på den 
delen i certifieringsprocessen som berör den yttre granskningen. Båda systemen 
ställer nämligen krav på att ett ackrediterat certifieringsorgan ska sköta processen 
och besluta huruvida kraven uppnås eller ej enligt rutiner i respektive system [4].  
 

2.3 Miljöcertifiering av byggnad 
 
För att visa att en byggnad uppfyller krav med koppling till god inomhusmiljö och låg 
miljöpåverkan i form av energiförbrukning och användande av sunda byggvaror är 
det möjligt att miljöcertifiera den. Gemensamt för dessa certifieringssystem för 
byggnader är att de baseras på indikatorer som anses ha en betydande 
miljöpåverkan. Dessa indikatorer betygssätts och analyseras, varefter de vägs 
samman enligt preciserade krav i modellen för certifieringssystemet. Till slut fås ett 
helhetsbetyg för byggnaden som sedan skall verifieras med faktiska värden. En del 
indikatorer har en stark koppling mellan högt betyg och låga driftskostnader, något 
som kan motivera åtgärder för att uppnå ett högre betyg [8].  
 
Genom att certifiera en byggnad visar företaget att det tar ansvar för miljön och hur 
deras verksamhet påverkar den och de som ska bo i byggnaden. Utöver det kan en 
miljöcertifiering av byggnad användas i marknadsföring och som en kvalitetsstämpel 
på att just den byggnaden håller en hög standard med avseende på miljöpåverkan. 
Förutom att bidra till en lägre miljöpåverkan kan ett motiv till miljöcertifiering av 
byggnad vara önskemål från kunder, med andra ord att kunder skriver in i sitt 
förfrågningsunderlag att den tilltänka byggnaden ska uppnå kriterierna för en 
specifik miljöcertifiering. Ett annat motiv som bidrar till beslut om certifiering kan 
vara att det ger ett ökat hyresvärde för byggnaden. Dock är det svårt att rent konkret 
påvisa att det finns en ekonomisk vinst i beslutet, annat än att till exempel bättre 
energiegenskaper ger en lägre driftskostnad. En osäkerhet som omnämns i 
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litteraturen är svårigheten i att identifiera var den ekonomiska vinsten i att 
miljöcertifiera en byggnad finns. Även att identifiera den totala kostnaden för 
certifieringen anses vara svårt [9]. 
 
De system för miljöcertifiering av byggnader som har sitt ursprung i Sverige är 
Svanen och Miljöbyggnad. Sedan finns det även system med sitt ursprung i Sverige 
som benämns energiklassningssystem. Både Svanen och Miljöbyggnad använder 
BBR som grundkrav i sina betygskriterier för energianvändning och båda är 
tillämpliga för bostäder. Där miljöbyggnad är möjligt att använda vid certifiering av 
lokaler är Svanen endast tillämplig för lokaler avsedda för förskoleverksamhet. 
Svanen har ytterligare en inskränkning då den endast är avsedd för certifiering av 
nybyggnationer och inte kan användas för certifiering av en ombyggnad eller 
befintliga byggnader. Utmärkande för svanen är även att de endast certifierar 
huskoncept och inte enskilda hus. Dock har det systemet ett större 
utbredningsområde då konceptet används i hela norden medan Miljöbyggnad endast 
finns i Sverige. Svanen har inget betygssystem som Miljöbyggnad, utan där kan en 
ansökan beviljas och generera i en licens eller avslås beroende på om kraven uppfylls 
eller inte. Ett av Svanens största fokusområden är förutom energi, material och 
kemikalier. Detta är något som inte berörs på samma sätt inom Miljöbyggnad. Inom 
konceptet för Svanen finns även byggprocessen med som fokusområde. Anledningen 
till detta kan tillskrivas att systemet inte certifierar enskilda hus utan så kallade 
typhus. Dock ställer detta ett krav på en viss standardisering i byggkonceptet och 
därigenom blir byggprocessen av mer vikt för bedömningen [9]. 
 

2.4 Miljöbyggnad 
 
Ett system för certifiering av en byggnad är konceptet Miljöbyggnad som 
administreras av Sweden Green Building Council (hädanefter benämnt SGBC). Detta 
system har utvecklats med syfte att klara de miljökvalitetsmål som finns uppsatta av 
lagstiftaren. Parter som har varit inblandade är svensk bygg- och fastighetsbransch, 
myndigheter, banker, försäkringsbolag och högskolor. Tanken bakom miljöbyggnad 
är att det ska vara enkelt att använda, relevant, kostnadseffektivt, baseras på 
dokument som redan finns i projekteringen och att det inte enbart ska vara en 
pappersprodukt. Med det menas att de teoretiska värdena skall verifieras för att 
byggnaden ska få behålla sitt preliminära betyg [8].  
 
Relevansen hos Miljöbyggnad anses ligga i att de saker som ska mätas och 
kontrolleras har en vetenskaplig koppling till miljöpåverkan och även vikten av 
brukarens upplevda miljö. Grundtanken är att det inte ska krävas dyra programvaror 
för att utföra de beräkningar som krävs utan hänvisningar till gratisprogram som 
anses fullt tillräckliga finns. Det enda undantaget från det är beräkningen av 
energianvändningen, detta motiveras ändå som acceptabelt då BBR ställer krav på 
detta vid nyproduktion, med andra ord är det simuleringar som ändå måste göras i 
projektet. Systemets enkelhet utgår från att det endast ska krävas en mindre 
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utbildningsinsats för att de normalt involverade parterna ska behärska systemet och 
kunna genomföra certifieringen. Miljöbyggnad har en stark koppling till kraven i BBR 
då många av indikatorernas betygsbedömning grundar sig på de krav som redan 
finns uppställda i boverkets byggregler [8].   
 
De byggnadstyper som kan certifieras i Miljöbyggnad är nyproducerade och befintliga 
småhus, flerbostadshus och lokalbyggnader. Det kan användas vid tillbyggnader och 
ombyggnader, där det finns mallar för respektive kategori. Certifieringsprocessen 
visas i Figur 4 och går till på följande sätt. Byggnaden registreras hos SGBC där det är 
registreringsdatumet som avgör vilken manualversion som ska gälla. Sedan skickas 
en certifieringsansökan till SGBC som som granskas och bedöms av oberoende 
granskare under sekretess. Granskarens utlåtande ligger till grund för certifieringen 
av byggnaden. Vid nyproduktion eller ombyggnad skall de teoretiska värdena 
verifieras efter ett år och senast inom två år efter idrifttagning. Certifieringen är giltig 
i max 10 år eller tills större förändringar har gjorts [8]. 
 

 
Figur 4. Certifieringsprocessen för miljöcertifiering av byggnad enligt Miljöbyggnad [8]. 
 
Huvudområdena för indikatorerna inom Miljöbyggnad är energi, inomhusmiljö och 
material. Dessa områden är sedan indelade i flera aspekter som till sist beskrivs av 
indikatorerna. Betygskategorierna för områdena, aspekterna och indikatorerna 
utgörs av Klassad,  Brons, Silver och Guld. Betygen aggregeras enligt en given metod i 
manualerna som syftar till att byggnader som har dåliga betyg på vissa indikatorer 
inte ska kunna fokusera sitt arbete till andra där de får högt betyg och därigenom 
förvärva ett högt totalbetyg. Sett till totalbetyget bestäms detta av det lägsta 
områdesbetyget. Energi, inomhusmiljö och material har därmed lika stor vikt när 
betyget bestäms. Figur 5 beskriver hur betygsaggregeringen går till där rumsbetygen 
bestämmer indikatorbetygen, som sedan bestämmer aspektbetygen och så vidare [8].  

 
Figur 5. Stegen för aggregeringsmetoden vid betygsbedömning av byggnad utifrån 
systemet Miljöbyggnad [8]. 
 

2.5 Energi 
 
Huvudområdet energi är som visas i Figur 6 uppbyggt av tre aspekter som i sin tur är 
indelade i indikatorer. Aspekten energianvändning utgörs av indikatorn 
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energianvändning. Den andra aspekten effektbehov består av indikatorn 
värmeeffektbehov och indikatorn solvärmelast. Den tredje aspekten under 
huvudområdet energi är energislag som utgörs av en indikator med samma 
benämning [8]. 
  
 

 
Figur 6. Huvudområdet energis uppbyggnad av aspekter och indikatorer i systemet 
Miljöbyggnad [8]. 
 

2.5.1 Energianvändning 
 
Grunden för denna indikator är  de kraven som ställs i BBR. Det som mäts är 
byggnadens årliga specifika energianvändning i kWh/m2, ATemp. Indikatorn syftar till 
att belöna byggnader som byggs för en låg energianvändning. Kraven i BBR för den 
årliga specifika värmekapaciteten varierar beroende på byggnadens 
användningsområde, dess geografiska placering och hur dess uppvärmning är 
definierad. Den energi som tas med i beräkningarna är sådan för uppvärmning, 
varmvattenberedning, komfortkyla och fastighetsel. Viktigt att poängtera att 
brukarnas elanvändning, så kallad hushållsel inte ingår i dessa beräkningar. Vid 
ansökan om Miljöbyggnad ska bland annat beräkningsresultat med specificerade 
poster enligt manualen redovisas samt vilket beräkningsprogram som har använts. 
Även säkerhetsmarginalen i beräknad energianvändning och energirutiner ska 
redovisas, för komplett lista bör manualen studeras [10].  
 
Då byggnaden ska verifieras mäts energianvändningen under en period av 12 
månader. Detta ska göras inom en period av 24 månader från det att byggnaden togs 
i bruk. Den driftstatistik som ligger till grund för verifieringen ska omfatta 
normalårskorrigerad energi för uppvärmning, energi för varmvattenberedning, 
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komfortkyla och även energi för fastighetsdrift. Betygskriterierna för indikator 1 visas 
i Figur 7 utgörs av kraven i BBR där det för indikatorbetyg BRONS krävs att 
byggnaden uppnår ett värde som är lika med eller mindre det i BBR. Medan det för 
indikatorbetyg SILVER krävs 75 % eller mindre och för GULD 65 % eller mindre av 
kravet för byggnaden i BBR [10]. 
 

 
Figur 7. Betygsgränser för indikator 1 energianvändning i systemet Miljöbyggnad [10]. 

 

2.5.2 Värmeeffektbehov 
 
Indikatorn bedömer värmeeffektbehovet i W/m2, ATemp vid DVUT och syftar till att 
belöna byggnader som byggs så behovet av tillförd effekt för uppvärmning begränsas. 
De betygskriterier som finns för denna indikator följer kraven som finns i BBR med 
hänsyn till de olika klimatzonerna. Enligt instruktionerna i Miljöbyggnad beskrivs 
värmeeffektbehov som ett mått på de energitekniska egenskaper klimatskalet och 
ventilationssystemet har. En annan sak som är viktig att poängtera är att det endast 
är de byggnadsdelar som ingår i ATemp som inkluderas, alltså endast de delar som är 
uppvärmda till minst 10 grader. Värmeeffektbehovet är de värmeförluster byggnaden 
erhåller som följd av ventilation, luftläckage och värmetransmission fördelat på 
ATemp. Uppgifter som byggnadens värmeeffektbehov beräknas i många fall redan 
under projekteringsstadiet då dimensioneringen av värmesystemet och ventilationen 
utförs. Detta underlag är lämpligt att använda vid ansökan om certifiering. I 
manualen för bedömningskriterierna finns det tydligt beskrivet hur dessa uppgifter 
sedan ska redovisas. Betygskriterierna för värmeeffektbehovet visas i Figur 8 [10]. 
 

 
Figur 8. Betygsgränser för indikator 2 värmeeffektbehov i systemet Miljöbyggnad [10]. 

 

2.5.3 Solvärmelast 
 
Solvärmelasttalet beskrivs som W/m2 golv, förkortat SVL. Indikatorn är tänkt att 
gynna sådana byggnader som utformas på sådant sätt att värmetillskottet under den 
varma årstiden blir begränsat, med följden att problem med övertemperaturer 
minskar. Viktigt att poängtera är att det inte är alla fönster som ska bedömas, utan 
endast i vistelserum med fönster som är vända mot öster till väster via söder. Sådana 
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vistelserum som har fönster i riktning mot norr skall alltså inte tas med i 
beräkningen. Beroende på om rummet endast har fönster i en riktning eller om det 
har fönster i två riktningar används olika formler. Detta för att rum med fönster åt 
två väderstreck är utsatta för sol under en längre tid, något som kan påverka SVL. I 
formlerna finns en faktor som tar hänsyn till påverkan av solskydd. Både sådant 
solskydd som finns lokalt i eller utanpå fönstret men även solskyddspåverkan av 
utstickande komponenter på byggnaden som exempelvis balkonger. Utgångspunkten 
för den beräkningsmodell som presenteras i Miljöbyggnads manual för 
bedömningskriterier är att den maximala solinstrålningen mot en vertikal yta mellan 
vår- och höstdagjämning är 800 W/m2. Detta värde korrigeras sedan med faktorn för 
fönsterglas och solskydd och kvoten av fönsterytans och rummets area. För 
beräkningsmodellen i fallet det är fönster i två riktningar används ett annat värde för 
den maximala solinstrålningen, 560 W/m2. Sedan adderas värdena för de två 
fönsterna till den totala SVL för vistelserummet. Figur 9 visar betygskriterierna för 
indikatorn. I fallet att byggnaden skulle vara skuggad av exempelvis annan byggnad 
finns det möjlighet att justera värden för maximal solinstrålning, de ändrade 
förutsättningarna måste då tydligt redovisas [10]. 
 

 
Figur 9. Betygsgränser för indikator 3 solvärmelast i systemet Miljöbyggnad [10]. 
 
Miljöbyggnad tar ingen hänsyn till om rummen endast är avsedda att användas 
under kvällstiden eller dylikt. Har rummet sin riktning åt öster, söder eller väster så 
ska de finnas med i beräkningsunderlaget. Det finns undantag för vilka rum som ska 
tas med och hur betygsaggregeringen ska ske. Sett till vilka rum som ska bedömas så 
väljs ett eller flera våningsplan ut efter hur representativt det är för byggnaden. En 
byggnad som har flera olika planlösningar på våningarna måste bedöma flera 
våningar än en byggnad där alla våningsplan är likadana. Sedan är det de 20 % 
sämsta vistelserummen på varje representativt våningsplan som ska bedömas och 
betygssättas [10].  
 

2.5.4 Energislag 
 
Denna indikator ämnar gynna byggnader som använder energi som är förnybar, 
bidrar till låga utsläpp och lite avfall. Byggnadens årliga energianvändning fördelas 
på miljökategorier som är graderade efter om energikällan är förnybar, om den ger 
upphov till avfall och föroreningar och även om den orsakar andra problem vid 
hanteringen. Det finns fyra kategorier där miljökategori 1 orsakar lägst påverkan på 
miljön och miljökategori 4 orsakar den högsta påverkan. I miljökategori 1 ingår 
energi som kommer från sol, vind, vatten eller industriell spillvärme. För att uppnå 
miljökategori 2 krävs energi som har sitt ursprung i biobränsle, antingen där 

Indikator	3

Bostäder
BRONS

≤ 38
SILVER

≤ 29
GULD

≤ 18
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biobränslet är förbränt i värme- och kraftvärmeverk eller i en miljöprövad 
biobränslepanna. Miljökategori 3 är endast aktuell då det är tal om befintliga 
byggnader då den utgörs av icke miljögodkända pannor. Till sist utgörs miljökategori 
4 av energin som uppstår ur naturgas, olja, torv, kol och kärnkraft, med andra ord 
energi som inte är förnybar [10].   
 
Arbetsgången tar sin start i resultatet från indikator 1 som är den totala 
energianvändningen under ett år. Dock bör det observeras en skillnad mellan denna 
indikator och indikator 1, här tas även hänsyn till hushållsel och verksamhetsenergi. 
Motivet till detta är att involvera byggnadens brukare i miljöbedömningen och skapa 
en vilja hos dem att förändra sitt användande av el och energi. Med hjälp av ett 
beräkningsverktyg på miljöbyggnads webbplats som beskriver olika 
fjärrvärmeleverantörers bränslemix och miljökategorierna för olika el-källor fördelas 
årsenergianvändningen på de givna miljökategorierna. Det är alltså proportionerna i 
respektive bränslemix eller el-mix som utgör basen då mängden energi ska fördelas 
mellan de olika kategorierna där betygskriterierna visas i Figur 10 [8]. 
 
 

 

Figur 10. Betygsgränser för indikator 4 energislag i systemet Miljöbyggnad [10]. 

 

2.6 Energikraven i BBR 
 
I BBR är kraven för en byggnads specifika energianvändning och genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient beroende av i vilken klimatzon byggnaden ligger, vilken 
typ av byggnad det är och huruvida den har uppvärmning via elvärme eller ett annat 
uppvärmningssätt. Sverige är indelat i fyra klimatzoner där Västerbotten tillhör 
klimatzon 1. För en byggnad som definieras som ett flerbostadshus i Västerbotten 
med annat uppvärmningssätt än elvärme erhålls krav på byggnaden specifika 
energianvändning med 115 kWh/m2 ATemp och år. Den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten även kallat Um är 0,4 W/m2 K. I de allmänna råd 
som presenteras i BBR beskrivs att en byggnad som ska anses ha låg 
energianvändning bör nyttja maximalt 75 % av den föreskrivna specifika 
energianvändningen. Medan en byggnad som är tänkt att ha mycket låg 
energianvändning endast utnyttjar 50 % av det föreskrivna värdet [11].  
 

Indikator	4

Bostäder	och	alla	typer	av	
lokalbyggnader

BRONS

> 50	%	från	Miljökategorierna	
1,	2	och	3

SILVER
>	10	%	från		Miljökategori 1	och	
<	25	%	från	Miljökategori	4

Alternativt:	> 50	%	från	
Miljökategori	2	och	<	25	%	från	

Miljökategori	4

GULD
>	20%	från	Miljökategori	1	och	

<	20	%	från	vardera	
Miljökategori	3	och	4

Alternativt:	>	50	%	från	
Miljökategori	2	och	<	20	%	från	
vardera	Miljökategori	3	och	4
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2.7 Energideklaration 
 
Sedan 2006 finns det en lag som reglerar krav på energideklaration för byggnader. I 
de första två paragraferna går det att utläsa lagens syfte och dess 
tillämpningsområde, kortfattat menas att lagstiftaren ämnar främja byggnader med 
effektiv energianvändning och bra inomhusmiljö. Samt att kraven ska gälla alla 
byggnader där energi används för att påverka dess inomhusklimat (med några 
undantag). Bland annat är den som låter uppföra en byggnad för egen räkning 
tvungen att energideklarera byggnaden. Ett annat tillfälle som kräver uppförande av 
energideklaration är då en byggnad säljs. En energideklaration är giltig och får 
användas i 10 år från dess upprättande. Den ska innehålla uppgifter om byggnadens 
energiprestanda, huruvida ventilationssystemet genomgått en obligatorisk 
ventilationskontroll och om radonmätning utförts. Även uppgift om byggnadens 
energiprestanda kan förbättras och eventuella rekommendationer för hur det ska gå 
till ska ingå. Till sist är det obligatoriskt med uppgifter om referensvärden, vilka ska 
göra det möjligt för jämförelser mellan olika byggnaders energiprestanda. 
Energideklarationen ska utföras av en oberoende expert och sedan tilldelas Boverket 
som för register över alla energideklarationer [12].  
 
Det är Boverket som ansvarar för reglerna kopplade till lagen om energideklaration 
och det är även de som ger ut rekommendationer och allmänna råd för hur lagen ska 
tillämpas. I föreskrifterna beskrivs byggnadens energianvändning som 
energiprestanda och Boverket definierar begreppet som, ett mått på den mängd 
energi som byggnaden använder för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 
fastighetsel. Den sammanlagda energin som går åt för driften av dessa system under 
ett år divideras med husets uppvärmda yta vilken betecknas ATemp. Resultatet 
redovisas sedan som kWh/m2. Då det tydligt framgår i lagtexten att ett av motiven är 
att möjliggöra jämförelser mellan byggnader infördes 2014 en klassningsskala för att 
göra denna process enklare. Där A är den bästa klassen, B lite sämre och så vidare ner 
till klass G som är den sämsta klassen. För nya byggnader ska en energideklaration 
utföras inom två år från det att byggnaden började användas. Som blivande köpare 
till en fastighet eller för en person som tänkt hyra en bostad eller lokal har denne rätt 
att få ta del av energideklarationen, detta för att kunna möjliggöra jämförelser för 
konsumenten [13]. 
 

2.8 Avvikelser vid rapportering av energidata 
 
Bygg och fastighetsbranschen driver ett utvecklingsprogram kallat Sveby som är en 
förkortning för Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader. 
Programmets huvudfinansiär är energimyndigheten och några exempel på 
delfinansiärer är organisationer och företag som Byggherrarna, Fastighetsägarna, 
NCC, Peab, Skanska och Sveriges Byggindustrier. Syftet med Sveby är att fastställa 
standardiserade brukardata som används för energiberäkningar och även att 
identifiera lämpliga sätt på hur verifiering av energiprestanda ska gå till. Systemet 
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består av huvuddelarna beräkningar, avtal och verifiering. Sveby fungerar även som 
en samordnare för branschen då det kommer till hur energihushållningskraven i BBR 
ska tolkas [14].  
 
En av de vägledningar som Sveby tagit fram berör energiprestandaanalys och vilka 
avvikelser som kan antas ha sitt ursprung i brukare, verksamhet eller ett ökat 
kylbehov. Genom att stegvis undersöka en byggnads energiprestanda går det att se 
huruvida den uppfyller de ställda kraven och om det går att härleda avvikelser till 
ovan beskriva ursprung. Processen utförs i tre steg där steg ett består av beräkning av 
normalårskorrigerad uppmätt energiprestanda och syftar till att verifiera 
energikraven eller hitta en avvikelse. I steg två utförs en översiktlig analys med syfte 
att finna en orsak till avvikelsen. Till sist i steg tre genomförs en grundligare 
avvikelseanalys där motivet är att härleda den till de som brukar byggnaden, 
verksamheten i den eller om det beror på ett ökat kylbehov på grund av ett ovanligt 
varmt år. Det exempel för flerbostadshus som presenteras i vägledningen visar att 
nyttjandegraden hos byggnaden inte har så stor påverkan på verifieringen av 
energiprestanda. Även brukarnas beteende tycks endast påverka byggnadens 
energiprestanda i en begränsad omfattning [15].  
 
Det är ytterst sällan som den energiprestanda som beräknas under projekteringen är 
densamma som sedan uppmäts efteråt. Ibland är den beräknade högre och ibland 
den uppmätta vilket inte är väsentligt i detta avseende, det som är viktigt är att 
identifiera avvikelsen och dess ursprung samt om det är något som byggherren eller 
entreprenören kan anses påverka. Exempel på orsaker som kan resultera i en högre 
energianvändning är att byggnadens användningsgrad skiljer sig från den tänka, 
konsumtionen av el (både hushålls och verksamhets), vädringsvanor, styrning av 
inomhustemperatur och ett utomhusklimat som inte blivit tillräckligt kompenserat i 
normalårskorrigeringen. Alla dessa exempel är sådant som entreprenör eller 
byggherren inte kan råda över. Exempel på orsaker där entreprenör eller byggherren 
faktiskt kan anses vara rådande över är att utförda energiberäkningar inte efterliknar 
verkligheten, otillräcklig mätnoggrannhet, slarv vid installationer eller om 
byggnadens klimatskärm inte är tillräckligt tät. Även en energianvändning som är 
lägre än den beräknade kan ha sitt ursprung i de exempel som ges för orsaker som 
entreprenör eller byggherre inte är rådig över. I Figur 11 visas en sammanställning av 
tänkbara orsaker till avvikelse mellan projekterad och uppmätt energiprestanda utan 
hänsyn till entreprenör eller byggherres rådighet [15]. 
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Figur 11. Tänkbara orsaker för uppkomst av avvikelser mellan beräknad energiprestanda 
och verkligt utfall enligt [15]. 
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3. Resultat 
 
Resultatavsnittet utgörs av två huvuddelar. Den ena består av de konstateranden som 
kan göras utifrån litteraturen med avseende på vad miljöledning kan leda till rent 
konkret, skillnader mellan de olika standarderna och vad miljöcertifiering av byggnad 
bidrar till och innebär utifrån kraven i BBR. Medan den andra delen består av en 
fallstudie av beräknad och verklig energianvändning för ett egenregi-projekt 
genomfört av OF Bygg. 
 

3.1 Effekter av miljöledningssystem 
 
Enligt litteraturen och den teori som finns presenterad i avsnitt 2 går det att skönja 
en positiv inverkan av ett aktivt miljöledningsarbete för byggföretag. Ett område som 
främst tycks gynnas är avfallshanteringen. Genom att ett byggföretag gör 
miljöutredning och analyserar sin miljöpåverkan fås tydlig information om var de 
största problemen kopplade till verksamheten finns och de tvingas vidta åtgärder för 
att kontrollera och hantera dessa. Att just avfallshanteringen gynnas av tydliga 
rutiner och medvetenhet om miljöpåverkan är bland annat att företaget får det lättare 
att uppfylla lagstiftarens krav. Dock tycks den största anledningen vara av ekonomisk 
karaktär då det framgår att ett välsorterat avfall kostar mindre för företaget än ett 
blandat. Teorin påvisar att det vid införandet av ett miljöledningssystem är viktigt att 
företagets ledning är delaktiga och aktivt arbetar med miljöfrågorna. Genom att göra 
det får miljöarbetet ett högre värde hos medarbetarna och de blir mer involverade i 
processen. Det är också viktigt att ledningen tillhandahåller nödvändig utbildning för 
sina anställda så de rutiner som fastställs verkligen följs och inte faller på grund av 
kunskapsbrist. En motsatstolkning blir då att ett företag där ledningen inte uppfyller 
detta kommer få svårigheter med införandet och användandet av ett 
miljöledningssystem.  
 

3.2 Certifierad miljöledning 
	
Det finns inga direkta krav hos lagstiftaren att ett företag ska ha ett 
miljöledningssystem, än mindre att det ska certifieras enligt en standard. Så länge en 
organisation eller ett företag följer lagstiftningen så är det av mindre vikt på vilket 
sätt arbetet organiseras. Litteraturen påvisar dock att det via önskemål från kunder, 
samarbetspartners eller i marknadsföringssyfte kan vara nödvändigt att införa och 
certifiera ett miljöledningssystem i verksamheten. Sett till de standardiseringar som 
teorin redogör för, ISO 14001 och EMAS framgår det inte någon skillnad mellan dem 
med hänsyn till vilken som är mest fördelaktig utifrån nämnda motiv. EMAS bygger 
på ISO 14001 och innehåller således samma krav, utöver dessa krav ställer EMAS 
även krav på att företaget ska presentera en offentlig miljöredovisning varje år. Detta 
är den största märkbara skillnaden mellan systemen sett till certifieringsprocessen 
och den löpande verksamheten. Några mindre skillnader som finns är hur 
omfattande standarderna beskriver vissa steg, Där EMAS är den standard som 
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generellt sett formulerar vissa krav på ett mer detaljerat sätt än vad som framgår i 
ISO 14001. Gemensamt för båda systemen är att de utgår från vad som ska uppnås 
och inte på vilket sätt det ska ske. Detta ger en frihet för organisationen eller 
företaget som önskar certifiera sitt miljöledningssystem i hur bedömningar av 
verksamheten ska ske och hur exempelvis miljöaspekter ska värderas.  
 

3.3 Miljöcertifiering av byggnad 
 
De svenska systemen för miljöcertifiering av byggnad är Svanen och Miljöbyggnad. 
Där det tydligt framgår att Svanen är avsedd för byggkoncept och inte enstaka hus. 
För ett medelstort byggföretag som inte utvecklat något byggkoncept är det mer 
lämpligt att sikta in sig på användande av Miljöbyggnad istället där byggprocessen 
inte är involverad i bedömningen. De fördelar som finns med Miljöbyggnad är att 
systemet fokuserar på den enskilda byggnaden och att den innehåller olika 
betygsnivåer. Något som gör det möjligt för beställaren att välja önskad nivå under 
projekteringen om det står och väger mellan olika alternativ. För att kunna tillvarata 
möjligheterna med en miljöcertifiering av byggnad som exempelvis systemet 
Miljöbyggnad är det viktigt att vid nyproduktion tidigt bestämma att just det är 
målet. Främst på grund av eventuella material- och metodval som kan påverka 
byggnadens egenskaper. Sett till nackdelar med systemet är det främst svårigheten 
att bedöma kostnaden och vinsten av den. Dock framgår det att sett till de redovisade 
energiaspekterna så finns det en ekonomisk vinning i form av lägre driftskostnader 
för en byggnad med bättre energiprestanda.   
 

3.4 Slöjan 3 
 
Slöjan 3 är ett egenregi-projekt genomfört av OF Bygg i Umeå. Det består av två 
separata huskroppar där hus ABC innehåller 29 lägenheter och hus D innehåller 10 
lägenheter. Byggnaderna är anslutna till det lokala fjärrvärmenätet. Det är underlaget 
från projekteringen som utgör de teoretiska värden som det verkliga utfallet sedan 
jämförs mot. I Tabell 1 visas de krav som framgår i BBR för ett flerbostadshus i 
klimatzon 1, samt motsvarande värden ur projekteringsunderlaget. Enligt BBR 
innehåller värdena i kategorin energianvändning värden för värme, tappvarmvatten 
och fastighetsel dividerat med Atemp.  
 
Tabell 1. Energikrav i BBR för flerbostadshus som ej är eluppvärmda i klimatzon 1 och 
beräknade energivärden för hus ABC och hus D redovisas i tabellen. 
 
 Krav	 Beräknade	 	
 BBR	 Hus	ABC	 Hus	D	 	
Um	 0,4	 0,378	 0,348	 W/(m2K)	
Energianvändning	 115	 91	 104	 kWh/(m2år)	
Atemp	 		 3151	 952	 m2	
Klimatzon	 1	 1	 1	 		
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Den sammanlagda normalårskorrigerade energianvändningen för hus ABC och hus D 
från år 2016, den sammanlagda beräknade energianvändningen för hus ABC och    
hus D samt diskrepansen mellan dem fördelat per månad redovisas i Figur 12.                    
I underlaget från projekteringen framgår det att energianvändningen innehåller 
bidrag från ventilationsaggregat, värmesystem och tappvarmvatten. Denna 
information bidrar till tolkningen att staplarna för de uppmätta värdena innehåller 
information om energianvändning i form av fjärrvärme och tappvarmvatten då de 
följer samma mönster. Utöver det baseras den tolkningen på staplarna för juni, juli 
och augusti. Eftersom att behovet av fjärrvärme under sommarmånaderna är så gott 
som obefintlig bör staplarna utgöras av något mer än enbart värme. Medan 
varmvattenförbrukningen fortgår oberoende av vilken månad det är. Resterande del 
av staplarna går då att identifiera som temperaturberoende på grund av formen hos 
diagrammet, där den högsta förbrukningen härrör till de månader som är kallast. 
Diskrepansen är beräknad med avseende på skillnaden mellan staplarna där den 
uppmätta energianvändningen har subtraherats med den teoretiska 
energianvändningen.  
 

 
Figur 12. Normalårskorrigerad energianvändning år 2016 för hus ABC+D, beräknad 
energianvändning för hus ABC+D och skillnaden mellan dem fördelat per månad. 
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Den uppmätta totala energianvändningen för båda huskropparna för år 2016 var 
328968 kWh medan den teoretiska energianvändningen för båda huskropparna var 
300916 kWh. Mellanskillnaden på 28052 kWh motsvarar en skillnad på 9 %. 
Omvandlat till energianvändning per m2 blir den uppmätta 80 kWh/m2 år och den 
teoretiska 73 kWh/m2 år. Dessa värden innehåller inte energianvändning för 
fastighetsel vilket gör att de inte stämmer med de värden som redovisas i Tabell 1 och 
inte heller kan jämföras med dem.  
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4. Slutsats 
 
Utifrån den teori som presenteras i avsnitt 2 och det resultat som redovisas i avsnitt 3 
är det möjligt att dra några slutsatser anslutna till de ursprungliga frågeställningarna. 
Med avseende på huruvida det finns ekonomiska incitament att använda ett 
miljöledningssystem i ett medelstort byggföretag så framgår det i litteraturen att det 
tycks finnas sådana [3], [4]. Dock är det svårt att mäta den ekonomiska vinningen i 
exakta kronor utan vinsten ligger i faktorer som ett effektivare arbete, mindre 
resursslöseri, enklare omställning vid ändrad lagstiftning och en god miljöimage. Ett 
område som litteraturen framhåller gynnas av miljöledningssystem är 
avfallshanteringen. Detta då ett välsorterat avfall är billigare att göra sig av med än 
ett blandat.  
 
Sett till möjligheterna med miljöcertifiering av byggnader så går det att identifiera 
sådana som möjligheter att marknadsföra byggnaden som en byggnad med lägre 
miljöpåverkan och större hållbarhetsfokus. Ett tidigt beslut om ambition för 
miljöcertifiering av byggnad redan i projekteringsstadiet underlättar arbetet med 
certifieringsprocessen avsevärt. Då företaget på ett tidigt stadie kan göra val som 
bidrar till en bättre energiprestanda, bättre inomhusmiljö och lägre miljöpåverkan. 
Det främsta problemet kopplat till certifieringsprocessen som finns är svårigheten att 
bedöma de ekonomiska aspekterna som kostnaden och vinsten. 
 
Det finns en skillnad mellan den beräknade energianvändningen i 
projekteringsunderlaget och den uppmätta som uppgår till 9 % där den uppmätta är 
högre än den teoretiska. Via teoriavsnittet går det att utläsa att diskrepansen kan ha 
sitt ursprung i många olika faktorer. Det kan bero på saker som att användandet av 
byggnaden inte till fullo stämmer överens med den avsedda, att brukarna inte följer 
de mönster som används i beräkningarna i projekteringsstadiet eller att det är något 
fel i beräkningarna för normalårskorrigering. Variationer mellan beräknad och 
uppmätt energiprestanda är något som är av vikt för både entreprenör och beställare. 
Dels är det viktigt att kraven som ställs uppnås och om de inte skulle uppnås är det 
viktigt att identifiera orsaken. Avvikelsens storlek är av betydelse, dock är det svårt 
att dra en slutsats om när en avvikelse räknas som stor eller liten. Samt om vad som 
får antas ingå i en felmarginal för mätvärden, beräkningar och simuleringsprogram. 
Dock kan en skillnad på 9% ändå få anses vara inom gränsen för vad som kan 
förväntas och accepteras.  
 
I samhällets ögon är det fullt tillräckligt att endast uppfylla lagstiftarens krav för en 
byggnads utformning och egenskaper. Lagstiftaren ställer inga krav på någon form av 
obligatorisk certifiering av byggnad dock framgår det att ambitionen finns för 
byggnader med lägre energianvändning och bättre energiprestanda än vad de 
grundläggande kraven beskriver. Kravet på energideklaration är inte sammankopplat 
med miljöcertifiering av byggnader och är främst avsett för att möjliggöra jämförelser 
mellan byggnader.  
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5. Diskussion 
 
Att ett medelstort byggföretag väljer att utveckla och certifiera ett 
miljöledningssystem enligt ISO 14001 är inget som kan ses som ovanligt utan tycks 
vara något som en stor del av branschen faktiskt förväntar sig. Det ligger i tiden att ta 
ansvar för den påverkan ens verksamhet har på miljön. Bortsett från det så finns det 
ekonomiska incitament för att ha ett välutvecklat miljöledningssystem med tydliga 
rutiner. Bland annat kan det vara ett krav från vissa samarbetspartners och med 
andra ord kan avsaknaden leda till missade avtal. Men också rent praktiskt finns det 
vinster att göra i form av bra rutiner för källsortering och avfallshantering där det är 
billigare att göra sig av med ett välsorterat avfall än ett blandat. Det finns även 
möjlighet att få pengar tillbaka då exempelvis metall lämnas till återvinning. Ett sätt 
att förenkla alla dessa processer sett till avfallshanteringen är att redan i 
projekteringen av byggnader se till att ha så rena material i konstruktionen som 
möjligt. Detta leder till att vid en rivning eller ombyggnad är det enklare att reda ut 
vad som kan återanvändas, återvinnas och vad som ska lämnas för energiåtervinning. 
För att underlätta denna process bör det finnas dokumenterat på något sätt, ett 
alternativ är att låta det tydligt framgå i exempelvis en BIM-modell vilka material 
som finns vart i konstruktionen.  
 
Det är svårt att göra en bra jämförelse mellan EMAS och ISO 14001 då den första 
bygger på den andra. Sett ur ett byggföretags perspektiv kan det vara svårt att rätta 
sig efter kravet att presentera en miljöredovisning varje år. Främst på grund av de 
varierande arbetsställena och den varierande omfattningen av projekten. Ett företag 
som uteslutande sysslar med egenregi-projekt av typen huskoncept kan tänkas ha det 
lite lättare att uppfylla det än ett företag som OF Bygg med stor variation på 
projekten. Ur den synvinkeln får ISO 14001 ses som ett bättre alternativ då det 
systemet saknar krav på årlig miljöredovisning. En annan sak som talar för ISO 
systemet är att många företag redan använder det för kvalitetsledningssystemet och 
därför kan integrera dessa med varandra. För en organisation som är medelstor som 
exempelvis OF Bygg är det ett bra alternativ. På det sättet möjliggör företaget att 
arbetsmodellerna och tanken på ständig förbättring verkligen får förankras i 
verksamheten då kvalitet och miljö genomsyras av samma arbetssätt.  
 
Är det då värt att miljöcertifiera en byggnad? Det beror helt på vad motivet med 
certifieringen är. Sett ur aspekten bättre inomhusmiljö, lägre driftskostnader och 
lägre miljöpåverkan så kan en miljöcertifiering bidra. Främst på grund av de metod- 
och materialval som görs för att uppnå kraven i exempelvis Miljöbyggnad. Som 
rapporten beskriver för huvudområdet energi är dess krav högre än de krav som 
ställs av lagstiftaren. Sedan är det som rapporten beskriver mycket svårt att sätta en 
siffra på vad certifieringen är värd för slutkunden, exempelvis för den som ska köpa 
en bostadsrätt i ett nybyggt flerbostadshus. Utifrån den litteratur och information 
som kommit mig tillkänna vid arbetet med rapporten och utifrån samhällets ökade 
miljömedvetande kan det antas bli vanligare att konsumenten ställer miljörelaterade 
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krav på sin bostad. Så för en miljömedveten grupp är det inte otänkbart att de är 
beredda att prioritera ett miljövänligare boende framför ett annat. Sett till det så är 
miljöcertifiering av byggnad ett bra verktyg för att visa konsumenten att just den här 
byggnaden är bättre än en annan. Dock hänger det mycket på att konsumenten 
förstår vad certifieringen innebär. I det fallet har Svanen en stor fördel gentemot 
Miljöbyggnad då det är en mer allmänt känd märkning av produkter.  
 
I Sverige har vi god tillgång på mätdata och relativt enkelt att både hitta och använda 
sådan av god kvalitet för beräkningar och jämförelser. Detta går till viss del att ana i 
de svenska systemen för miljöcertifiering av byggnader där många av 
betygskriterierna baseras på ren mätdata. Dock krävs det för att uppnå betyget GULD 
i Miljöbyggnad att brukarnas intryck tas tillvara för vissa indikatorer. Detta görs då 
med enkäter och intervjuer. Ett problem kopplat till det kan vara svårigheter att få en 
tillräckligt hög svarsfrekvens. Så utifrån det kan det vara en nackdel för användandet 
av systemet. Några av de miljöcertifieringssystem som härstammar från andra länder 
har en större andel betygskomponenter anslutet till enkäter och dylikt, detta kan 
tänkas bero på att dessa länder inte har lika god tillgång på mätdata och brukardata 
som i Sverige.  
 
De manualer som finns för Miljöbyggnad beskriver på ett tydligt sätt hur arbetet går 
till med att certifiera en byggnad, trots det upplevs det ändå lite krångligt. Det är 
många steg och vissa beräkningar ska göras på ett speciellt sätt och så vidare. I mina 
ögon kan det vara avskräckande för ett företag då de inte själva kan sköta processen 
utan är beroende av yttre kompetens. Samtidigt är det möjligt att det är en vanesak, 
att om man har gått igenom certifieringsprocessen en gång så går det mycket lättare 
nästa gång. För att göra fler villiga att miljöcertifiera byggnader kan tänkas att det 
krävs en utveckling av de program som utför energiberäkningarna till 
projekteringsunderlagen. Om det skulle presenteras en sida i underlaget där alla 
energiindikatorer finns med på ett tydligt sätt så det inte behöver utföras manuella 
beräkningar för det skulle det nog upplevas mer tillgängligt. 
 
Lagstiftaren ställer krav på energiprestanda i BBR och dessa har blivit hårdare med 
tiden. Energideklarationen har tillkommit som ett sätt att kunna jämföra byggnader 
utifrån energiprestanda. Det framgår även i BBR vad som krävs för att en byggnad 
ska kunna anses ha låg och mycket låg energianvändning. Utifrån det kan det antas 
finnas en ambition hos lagstiftaren att skärpa kraven ytterligare med tiden. Med allt 
det i åtanke framträder hur viktig och central energianvändningen är ur ett 
byggarperspektiv. Byggföretag måste ta till sig de krav som finns och börja vidta 
åtgärder för att kunna hantera de krav som mest troligt kommer komma i framtiden. 
Detta genom att se över rutiner vid materialval och val av processer i byggskedet. I 
det är ett miljöledningssystem en bra hjälp då det finns förankrade arbetsmetoder för 
hur ständig förbättring kan uppnås.  
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Då det kommer till mätvärden och skillnaden mellan beräknade och uppmätta 
värden finns det metoder för att analyser och identifiera orsaken. Dock framgår det 
inte hur stor skillnad som faktiskt kan accepteras mellan beräknade och uppmätta 
värden. Vad kan anses vara inom någon sorts felmarginal utifrån de beräknade 
värdena. I fallstudien för Slöjan 3 uppgick skillnaden till 9 % där det uppmätta värdet 
var högre än det teoretiska. Rent spontant känns det inte som att det är en orimlig 
avvikelse. Enbart utifrån den fallstudien kan ett flertal möjliga felkällor identifieras. 
Exempelvis att energianvändningen är för båda huskropparna och inte registrerade 
av en undercentral i respektive byggnad. Inom utrymmet för denna studie fanns det 
inte möjlighet att kontrollera mätcentralens placering, är det så att den är placerad 
långt ifrån byggnaderna så blir det förluster efter vägen. Det går även att resonera 
kring mätutrustningarnas exakthet och beräkningarnas tillförlitlighet.  
 
Energideklarationen för båda huskropparna uppger en energiprestanda på 79 
kWh/m2 år. Det värdet innehåller också energianvändning för fastighetsel vilket det 
redovisade beräknade och uppmätta värdet inte gör. Där det uppmätta värdet var 80 
kWh/m2 år och det beräknade var 73 kWh/m2 år. Det är svårt att göra en jämförelse 
mellan dessa värden, dels beroende på avsaknaden av fastighetsel i fallstudiens 
värden men också beroende på att även energideklarationen baseras på mätvärden. 
Vilka det saknas information om hur de förvärvats. Inom utrymmet för en större 
studie kan det tänkas rimligt att ta reda på den informationen för att utföra en 
bredare analys.  
 
Kopplat till miljöcertifiering av byggnader så är det väsentligt att de beräknade 
värdena inte avviker allt för mycket från det verkliga utfallet som ska verifieras. 
Därför är det viktigt att entreprenören har god insikt i byggprocessens möjliga 
påverkan på den slutliga energiprestandan. Ett miljöledningssystem med tydliga 
rutiner och instruktioner som är väl förankrat bland personalen kan minska risken 
för byggfusk och fel i produktionen. Vilket i förlängningen minskar risken för 
avvikelser i energianvändningen som är orsakade av sådant.   
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