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Sammanfattning  

Målet med examensarbetet är att göra en energibalans för det nya badhuset i Kiruna samt 

att undersöka om det är möjligt att miljöcertifiera byggnaden med badhusverksamhet, 

vidare att kontrollera om upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för simhallar är 

möjliga att använda.  

Bakgrunden till arbetet är att det gamla badhuset i Kiruna ska rivas och att ett nytt ska 

byggas. Projektet har undersökts vad miljöcertifieringarna har för krav och huruvida 

badhusverksamhet klarar kraven. Energianvändning är den indikator som har varit mest 

intressant att studera för att nå projektets mål.  

Energibalansen gjordes genom mätningar, samtal med sakkunniga på konsultbolaget We 

Group och genom att simulera energibalans i Programmet VIP Energy. 

Arbetet har resulterat i att en energibalans är framtagen, där en jämförelse är gjord mellan 

endast byggnaden och byggnad med badhusverksamhet.   

Miljöcertifieringarna undersöktes och resultatet visar på att ingen av de valda 

miljöcertifieringarna för simhallen är nåbara, eftersom verksamheten förbrukar för mycket 

energi. Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för simhallar fungerar men borde 

användas som ett hjälpmedel tills kriterierna är färdigställda. Energibalansen visade på att 

badhuset med verksamhet hade en energianvändning på ett år per Atemp som uppgick till 

323,9 kWh. Badhuset utan verksamhet hade en energianvändning på ett år per Atemp som 

uppgick till 44,3 kWh. 

Byggnaden med verksamhet har energiprestanda premiäraenergital som på ett år per 

Atemp är 351,5 kWh och byggnaden utan verksamhet har ett energiprestanda 

premiäraenergital som på ett år per Atemp är 61,1 kWh. Kravet från BBR på 

energiprestandan ligger på ett år per Atemp på 125,5 kWh.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Abstract  

One of the goals in this thesis is to make an energy balance for the new bathhouse in 

Kiruna. Another goal is to investigate whether it is possible to environmentally certify the 

building with bathhouse operations. Additional goal is to check whether the 

Upphandlingsmyndighetens sustainability criteria for bathhouses are possible to use when 

building bathhouses.  

The background to this project is that Kiruna are getting a new bathhouse because the old 

one is to be demolished. 

What has been investigated in this project is the criteria for environmental certifications 

and whether a bathhouse business can meet those criteria. The indicator that has been of 

most interest is energy use. 

The energy balance was made through measurements and conversations with experts from 

the consultant company We group and by simulating the energy balance using the 

software VIP Energy. 

The work has resulted in an energy balance being created. A comparison is made between 

only the building and the building with a bathhouse activity. The environmental 

certifications were investigated, and they were found that none of the selected 

environmental certifications worked for the building with bathhouse activities since they 

use too much energy. The National agency for public procurement sustainability criteria 

for bathhouses generally works but need to be adjusted to be more useful.work but should 

be used as an aid until the criteria are completed. The energy balance showed that the 

bathhouse with operations had an energy consumption of 323.9 kWh / (m2, Atemp) in one 

year. The bath house without activity had an energy consumption of 44.3 kWh / (m2, 

Atemp) in one year. The building with bathhouse operations has an energy performance 

premiere energy of 351.5 kWh / (m2, Atemp) in one year and the building without 

bathhouse operations is 61.1 kWh / (m2, Atemp) in a year. The requirement from BBR on 

energy performance is 125.5 kWh / (m2, Atemp) in a year. 
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Ordlista  
BBR, förkortning för Boverket byggregler.  

Boverket, är en myndighet som jobbar med byggfrågor och sätter byggkrav. 

SGBC, förkortning för Sweden Green Building Council och är en organisation som 

utfärdar miljöcertifikat.  

BREEAM, förkortning för Building Research Establishment’s Environmental Assessment 

Method.  

LCC, förkortning för Livscykelkostnadsanalys. 

Verksamhetsenergi, är den energi som krävs för att driva verksamheten i byggnaden. 

Fastighetsenergi, är den energi som krävs för att håll byggnaden igång.  

Interaxo, hemsida där alla dokument tillhörande Badhuset i Kiruna ligger.  

Primärenergitalet är måttet på en byggnads energiprestanda  

Transmission är energi som lämnat byggnaden via fönster, väggar etc. 

Luftläckning är energi som följt med luft som lämnat huset via otätheter.  

Ventilation är energi som följt med luft som lämnat huset via ventilationssystem med 

frånluftsfläkt. Med ventilation avses energiinnehållet i frånluften innan den når eventuell 

värmeväxlare.  

Tappvarmvatten är energin som behövs för att värmning av varmvatten  

Kylning är energin som byggnaden avgivit för att ej överstiga den valda 

rumstemperaturen.   

Solenergi är den solstrålning som kommer in genom fönster eller andra glasytor.  

Återvinning av ventilation är att värmeväxla ventilationsluft med en värmeväxlare för att 

behålla mer energi kvar i byggnaden.  

Återvinning av spillvatten är samma princip som med ventilationen men istället för att 

värma den inkommande luften värms tappvarmvatten.  

Processenergi är den energi som används för att driva byggnaden. Den är uppdelad i två 

delar. Verksamhetsenergi och fastighetsenergi. Fastighetsenergi är den energi som behövs 

för att hålla byggnaden utan verksamhet i rullning. Medan verksamhetsenergi är den 

energi som verksamheten i byggnaden behöver för att fungera. I verksamhetsenergin 

räknas tillexempel pumpar och fläktar som behövs för att badhusverksamheten sak 

fungera.  

Elförsörjning är elektricitet till fläktar, ljus och pumpar som behövs för att driva 

byggnaden utan badhusverksamhet.   

Värmeförsörjning är den värmeenergi som behövs för att komma upp i den tänkta 

temperaturen på rummet och hålla den temperaturen.  

Latent energi är den energi som används vid förångning och kondensering av fukt. 

Primärenergitalet är måttet på en byggnads energiprestanda 
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1.Inledning 
I inledningen presenteras arbetets bakgrund, information om företagen som har hjälpt till 

med projektet och det grundläggande syftet. Målen med arbetet beskrivs också mer i detalj 

men även avgränsningar och frågeställning beskrivs mer ingående. 

 

1.1.Bakgrund  
I bakgrunden ges läsaren en presentation om badhus och badhusens historia, samt en 

presentation av Kiruna och varför de bygger ett nytt badhus. 

 

1.1.1.Kiruna stad och LKAB gruva 

2016 hade Kiruna stad 17 037 invånare, när staden grundades i slutet av 1800-talet så 

fanns det omkring 2000 personer i staden [1]. Kiruna stad är belägen cirka 15 mil norr om 

polcirkeln och på vintern kan temperaturerna bli under -30 grader Celsius.  Eftersom 

Kiruna är norr om polcirkeln så har de midnattssol på sommaren och polarnatt på vintern. 

Polarnatt varar i 27 dagar och under polarnatten är det helt mörkt och solen tar sig aldrig 

överhorisonten [2]. På sommaren vid midnattssol är det tvärtom och solen går aldrig ner, 

och midnattssol varar i ungefär 50 dagar [3]. 

 

LKAB står för Luossavaara Kiirunavaara AB, detta är en malmgruva som grundades i 

slutet på 1800-talet. Området för gruvbrytning har under åren expanderat och sker idag allt 

närmre Kiruna stad. När malmen bryts från berget bildas hålrum där malmen varit, efter 

ett tag blir massan ovanför hålrummet för tung och då rasar berget ovanför hålrummet ner.    

I Kiruna finns tre zoner, raszonen där de är risk för att marken kommer rasa in när som 

helst. Sprick-zonen där det börjar synas sprickbildning som sedan kommer kunna leda till 

ras. Sist är deformations-zonen där berget blivit påverkat av gruvdriften men inte kommit 

tillräckligt långt i sitt skede för att bli någon av de andra två zonerna [4].  

 

Figur 1 visas en principskiss över malmberget i Kiruna. I figuren visas de olika 

deformationszonerna och var delar av Kiruna stad ligger. Figur 1 visar även hur 

malmkroppen lutar och hur hålrummet ovanför malmen ser ut.  

 

 
Figur 1 Malmskroppen lutning mot Kiruna stad 

 

De delar av Kiruna stad som ligger i deformationszonen kommer behöva flyttas av 

säkerhetsskäl, vilket även berör badhusets nuvarande lokalisering.  
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1.1.2.Badhus genom tiderna 

Redan före vår tideräknings början, kunde människor bada i uppvärmt vatten. Vattnet i 

poolen värmdes då på ett ställe och skickades sedan genom rör till poolen. Detta skede 

genom att det varma vatten färdades genom ledningar som fanns i golv och väggar i 

poolen [5]. Omkring år 0 byggdes det första badhuset som var öppet för allmänheten i 

Rom. Efter det har det byggts många versioner av badhus och de har varierat i popularitet. 

Det har funnits tider då badhus har varit omtyckta ställen där personer kan samlas och ha 

en trevlig stund till att de har varit förbjudna eftersom människor trott att de spred 

sjukdomar [6]. 

De flesta badhus som finns idag byggdes på 1950 och 1970-talet innan energikrisen. Detta 

medför att de är byggda enligt andra principer och krav än de badhus som byggs idag. De 

badhus som byggdes under mitten av 1900-talet behöver idag renoveras då både 

temperaturen och aktiviteten i badhusen har ökat. Ökningen har gjort att de finns mer 

vattenånga i badhuset än vad de är dimensionerade för och det leder till läckage, mögel 

och skadlig inomhusmiljö. Äldre badhus behöver idag uppdateras eller renoveras, för om 

badhuset är i för dåligt skick kan de behövs rivas och byggas nytt för att klara av dagens 

badhuskrav och badhusaktivitet.  

 

1.1.3.Nuvarande Badhuset  

Det nuvarande badhuset i Kiruna är 61 år gammalt, det invigdes 17 mars 1958. Det har 

under åren behövts renoverats flera gånger för att kunna fortsätta hålla öppet. Det nya 

badhuset i Kiruna byggs på grund av att det gamla badhuset i Kiruna ligger i 

deformationszonen. Det nuvarande badhuset i Kiruna har fyra bassänger och en 

bubbelpool [7]. 

 

1.2.Nya badhuset 

Det nya badhuset i Kiruna kommer vara 10 000 m2 och innehålla fem simbassänger, två 

rutschkanor och en stor relaxavdelning. Byggnaden är gjord för att vara så energieffektiv 

som möjligt, och det innebär att så mycket som möjligt av energin ska återvinns. För att 

bygga denna byggnad har de valt att sätta in en mindre andel fönsteryta än i andra 

liknande badhus. Alla processer i byggnaden är planerad med åtanke att spara på energin 

utan att sänka bekvämligheten i badhuset. Inga ritningar på badhuset kommer vissas i 

denna rapport på grund av sekretess. Ritningar på byggnaden finns tillgängligs hos We 

Group, som gör bedömningen om de har möjlighet att lämna ut dokumenten.  

 

 

1.2.Syfte 
Syftet med detta arbete är att kartlägga de olika energiflödena och se hur energibalansen 

teoretiskt kommer att se ut i byggnaden vid drift. Vidare är syftet att undersöka om 

miljöcertifieringar går att använda i badhus då det är en byggnad med stor energiåtgång.  

 

1.3.Företag som är inblandade i arbetet  
Arbetet utfördes i Lycksele hos Structor VVS-konsulter i Norr. Projektet tillhandhölls av 

We Group i Göteborg, som har projekteringsuppdraget gällande badhuset i Kiruna.  

 

1.3.1. Structor VVS-konsulter i Norr 

Structor VVS-konsulter i Norr är ett konsultbolag som finns både i Lycksele och Umeå. 

De är inriktade på Energi och VVS, företaget startades 2012 med ett kontor i Lycksele och 

utvidgades med ett kontor i Umeå 2015.  
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1.3.2. We Group 

We Group är ett konsultföretag som inriktar sig på badhus och spa, företaget grundades 

1999 och leds av familjen Örnmark. We Group var fram till 2018 flera olika bolag som 

sedan gick ihop för att bilda ett företag, för att kunna hjälpa kunderna från början till slutet 

av badhusbyggnationen. De arbetar inte bara nybyggnation utan hjälper även till med 

renoveringar av befintliga badhus. Företaget består av arkitekter, ingenjörer, 

konstruktörer, analytiker och projektledare och de är tillsammans omkring 50 personer. 

We Group är stationerat i Göteborg men gör arbeten i hela Sverige.  

 

1.4.Mål  
Projektets mål är att undersöka möjlighet för att nyttja publika systemen Miljöbyggnad, 

BREEM, LEED, Svanen och Passivhus vid badhusbyggnation samt att utvärdera 

Upphandlingsmyndighetens förslag för Hållbarhetskriterier för simhallar gentemot detta 

specifika projekt. Vidare att fastställa hur energibalansen ser ut och om all energi går att 

återanvända. 

 

1.5 . Frågeställning  
Är Upphandlingsmyndighetens förslag realiserbart?  

Är ”standardiserade” miljösystem realiserbara för badhusbyggnation?   

Är det möjligt att återutnyttja all tillförd energi inom byggnaden? 

 

1.6.Avgränsning  
Examensarbetet förutsätter att byggnadens delprocesser kommer kunna utföras i 

verkligheten. 

Endast de Miljöcertifieringar utvalda av We Group kommer att undersökas.  

Endast undersöka om de utvalda miljöcertifieringarna är möjliga att använda till projektet. 

 

Vid analys om Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier i simhallar är realiserbara 

kommer endast de delar av Upphandlingsmyndighetensförslag som är aktuella för 

projektet att studeras översiktligt.   
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2.Teori  
I teoridelen kommer certifieringar, VIP-Energy och andra viktiga aspekter för projektet 

gås igenom. 

 

2.1.Miljöcertifieringar  
Många företag som äger byggnader i dagens samhälle vill ha en miljöcertifiering i 

marknadsföringssyfte och för att visa att de är miljövänliga. Miljöcertifieringar tydliggör 

för konsumenten att varan är framställd på ett hållbart och säkert sätt för miljön. 

Byggnaderna ska även uppfylla vissa miljökrav vid drift och det finns certifieringar som 

är väldigt grundliga och tittar på hela byggnadens livstid för certifieringen. Det finns 

också miljöcertifieringar som endast tittar på till exempel energibalansen i byggnaden.  

 

2.1.1.Miljöbyggnad  

Miljöbyggnad är en certifiering som är utvecklad för nordiska förhållanden. Miljöbyggnad 

ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council som också utfärdar certifieringarna. 

Miljöbyggnad är den vanligaste miljöcertifiering i Sverige, för att kunna få certifieringen 

Miljöbyggnad mäts 16 olika värden upp. Dessa värden granskas av en oberoende part 

innan Sweden Green Building Council utfärdar certifieringarna. När mätvärdena tas fram 

analyseras byggnadens energianvändning. Exempel på detta är vilken värmekälla som 

används, att det kommer vara ett behagligt inomhusklimat. Samt kontroll av att elektricitet 

och värme kommer från miljövänliga energikällor [8]. Det finns tre nivåer av 

Miljöbyggnad brons, silver och guld. För att nå bronsnivå så behöver byggnaden endast 

klara av att hålla alla BBR27 krav. Figur 2 visar betygskraven för energianvändning. För 

att nå de olika betygskriterierna för brons, silver och guld behövs minst BBR27:s 

energikrav vara uppfyllda. För att nå ett högre betyg behöver byggnaden klara de högre 

kriterierna på energianvändning.  
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Figur 2 Hur energikraven ser ut för att upp nå betygskriterierna brons till guld i energianvändning (8). 

 

Byggnaden måste även klara de andra kriterier för att nå målet om få en 

Miljöbyggnadscertifiering, exempelvis ha en bättre ljudmiljö, ventilation och solskydd.  

 

För att nå guldnivå krävs en mycket hög prestanda på huset. Även om huset når alla krav 

för guld är det inte säkert att byggnaden når guld, eftersom de som bor eller vistas i huset 

måste besvara frågor hur levnadsstandard/miljö i byggnaden kan upplevas. Människorna 

som bor/vistas i huset svarar då på en enkät där resultatet visar på deras upplevelse och om 

det resultatet uppnår en viss standard, kan byggnaden bli certifieringen som guld. 

 

2.1.2.BREEAM 

BREEAM är en förkortning för Building Research Establishment’s Environmental 

Assessment Method och är ett hållbarhetcertifieringssystem för bebyggda miljöer. 

BREEAM kommer från Storbritannien och är en internationell standard som anpassas för 

olika länder för att kunna följa deras byggregler.  Enligt BREEAM’s tekniska handbok är 

syftet med certifieringen att minska byggnaders miljöpåverkan under hela livstiden för 

huset. 2018 hade BREEAM använts vid certifiering av 530 000 byggnader i över 70 

länder [9].  

 

BREEAM tar hänsyn till följande områden vid en bedömning om klassificering  

• Ledning och Styrning, Fokuserar på att hållbara ledningsrutiner för hela husets 

livscykel från projektering till drift och skötsel av färdig byggnad.  

• Hälsa och välmående, Är för att få en ökad komfort, hälsa och trygghet i huset. 

Alltså förbättra livskvalitén för personerna i huset.   
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• Energi, Här kollas energieffektivisering för att minska farliga utsläpp speciellt 

koldioxid. Även vilka åtgärder som är gjorda för att spara energi. 

• Transport, Här är målet att minska bilkörning och koldioxidutsläpp. Därför 

kontrolleras här hur lätt det är med hjälp av kollektiv trafik, cykel eller andra 

alternativa transportlösningar ta sig till och från byggnaden.   

• Vatten, Här vill BREEAM se en så låg vattenanvändning som möjligt under hela 

husets livstid.   

• Material, I denna kategori vill BREEAM minska byggnadsmaterialens 

miljöpåverkan i samband med nybyggnation, renovering eller liknande.   

• Avfall, Här vill de se en hållbar avfallshantering och helst så lite avfall som 

möjligt under hela husets livscykel.  

• Markanvändning och Ekologi, I denna kategori vill de minimera 

markexploatering i och med det är det viktigt att hitta en plats att placera 

byggnaden där ekologiska fotavtrycket blir minst. För att kunna bevara djur och 

natur.  

• Föroreningar, Här tittar man på farliga utsläpp från byggnaden och hur de kan 

förebygga och begränsar dem. Minska byggnadens påverkan på omgivningen och 

miljön. 

• Innovation, Här belönas prestationer som är bra för en hållbar miljö men inte 

finns med eller omfattas av de andra kraven.   

 

2.1.3.LEED  

LEED är en förkortning för Leadership in Energy and Environmental Design. LEED 

grundades i USA av organisationen USGBC [United States Green Building Council] [10]. 

LEED drivs och utvecklas av USGBC, som även ger ut certifieringarna. LEED används i 

både befintliga och nybyggnation av bostäder, lokaler och fastigheter.  

 

Bedömnings kategorier för LEED är: 

• Hållbar närmiljö, I denna kategori bedöms närmiljön kring det bebyggda huset 

och vill göra så lite påverkan på marken som möjligt och behålla den ekologiska 

mångfalden i närliggande mark. 

• Integrerande process, Här belönas projektresultat som är kostnadseffektiva och 

högpresterande. Detta ska ske genom en tidig analys av samverkan mellan system.  

• Plats och transport, Här belönas genom välplacerade byggnader. Närhet till redan 

befintlig infrastruktur för att bevara natur och grönområden. 

• Vattenanvändning, En energisnål vattenanvändning. 

• Energi och atmosfär, Här bedöms energier från ett så stort helhetsperspektiv som 

möjligt. Där ingår förnybara källor, energieffektivitet med flera.  

• Materiella resurser, Här fokuseras det på att inte slösa och återanvända så mycket 

av material som det går. Välja miljövänliga resurser.  

• Inomhusmiljö, Här bedöms hur människor påverkas av inomhusmiljön  

• Innovation och design, Innovativa bygg funktioner och hållbara 

byggnadsmetoder och strategier 

• Regionalt område, Denna kategori finns endast i USA 

 

2.1.4.Svanen 

Miljömärkning Sverige AB har det övergripande ansvaret för miljömärket Svanen på 

uppdrag av Sveriges regering. [11] Svanenmärkningen finns till för att hjälpa konsumenter 

hitta mer miljövänliga alternativ. Innan en produkt blir Svanenmärkt så kontrolleras det att 

produkten uppfyller de krav Svanen har ställt. Enligt Svanens hemsida begär byggherren 

intyg och tester som utförs av ett oberoende laboratorium för att bestämma om produkten 
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platsar som Svanenmärkt.  

Att en produkt är Svanenmärkt betyder att företaget som äger produkten aktivt jobbar för 

en hållbar produktion och att produkten klarar av miljökraven för Svanen. Svanen har 

olika miljökrav för olika produkter med det viktigaste kravet, som alla har, är att de 

arbetar för en hållbar framtid [11]. 

 

Kraven för att en byggnad ska nå Svanen varierar. Det finns olika mallar för olika typer av 

byggnader till exempel hotell eller bostadshus. Kriterierna kan sammanfattas till att dem 

ska vara byggda under kontrollerade former, att tydligt miljötänk ska finnas i byggnaden 

och att byggnaden ska vara byggd med människors hälsa i åtanke.   

 

2.1.5.Passivhus  

Passivhus är hus med minimala uppvärmningsbehov och ett behagligt inomhus klimat.  

Dessa hus byggs med extra mycket isolering för att göra energibehovet så litet som 

möjligt. Grundidén till passivhus är att de inte ska behövas någon extra värmetillförsel 

som till exempel uppvärmning med hjälp av pellets eller elektricitet. Tanken är att den 

värmeenergin som kommer från spisar, kylskåp eller liknande ska kunna värma upp 

byggnaden.  

 

Det är en vanlig lösning att använda en värmeväxlare i ventilationssystemet för att kunna 

återanvända en del av värmen som ventilationen ventilerar bort [12]. Syftet är att 

återanvända byggnadens energi.  

 

Forum för energieffektiva byggnader (FEBY) har valts som passivhus-klassning i denna 

rapport. Det finns underklassningar, om byggnaden mot förmodan inte skulle klara 

passivhusgränsen. För att huset ska räknas som passivhus enligt FEBY kriterier ska det få 

guldutmärkelse [13]. 

 

Tabell 1 visar kriterierna för ett passivhus. Byggkriterierna för ett passivhus är baserat på 

ljud, termisk komfort, luftläckage och hur fuktsäker byggnaden är. Minst BBR 27 

energikrav ska vara uppfyllda. Vidare får inte värmeförlusten på ett år vara större än 14 

(W/m2,). Det är även krav på årsenergin och förbrukning, som inte får överstiga 26 

(kWh/m2). Det ställs även krav på att lösningarna gällande installationer i ett passivhus 

ska installeras med så låg miljöpåverkan som möjligt och vara av hög kvalité för att slippa 

byta ut komponenter i förtid för att gynna ekologisk hållbarhet. 

 
Tabell 1 Översiktlig beskrivning för passivhus. 

Bedömningsområde  Krav 

Värmeförlust 14 (W/m2) 

Års energi  26 kWh/m2 

Byggkrav  

-ljud  

-Termisk komfort  

-luftläckning  

- Fuktsäkert byggande  

Minst BBR 27  

 

Energieffektiva installationer  Ska vara låg miljöpåverkan och bra kvalité 

 

2.1.6.Certifieringsprocess och kostnader  

Certifieringsprocessen för de olika alternativen är inte desamma. För Passivhus, Svanen 

och Miljöbyggnad görs certifieringen när byggnaden är färdig, medan för att få de mer 

omfattande BREEM- och LEED-certifieringarna så börjar processen redan i 

projekteringsstadiet [8]. För att få en av dessa mer omfattande certifieringar krävs att en 



 

9 
 

tredje oberoende part med rätt kompetens kontrollerar om huset har vad som krävs för att 

få certifieringen.   

 

Priset för de olika certifieringarna är olika beroende på storlek och vilken miljöklassning 

som söks. De mer omfattande certifieringarna är dyrare. Ungefärligt pris finns i tabell 2.   

 

2.1.7.Jämförelse mellan de olika certifikaten  

I tabellen nedan jämförs de olika certifikaten och i tabellen visar de olika 

bedömningsområdena som finns för de olika certifikaten. Längst ner i tabellen står det vad 

de ungefär kommer kosta att skaffa de olika certifikaten. Fakta i tabellen kommer i största 

del från SGBC men även från Svanen och FEBY [11] [13] [8].  

 

Tabell 2 visar de olika bedömningsområdena som finns för miljöcertifieringar. De olika 

områdena är landanvändning, ekologi, föroreningar, energi, material, avfall, 

inomhusmiljö, byggande, ledning och styrning, innovationer, LCC och kostnad. LEED 

och BREEAM bedömer alla dessa områden och är därmed att anses som omfattande 

miljöcertifieringar. Miljöbyggnad bedömer föroreningar, energi, material, inomhusmiljö 

och byggande. Svanen bedömer ungefär samma kriterier men istället för att bedöma 

material bedömer de istället avfall. Passivhus bedömningskriterier är energi och 

inomhusmiljö. Den dyraste miljöcertifieringen är LEED och Miljöbyggnad följt av 

BREEAM och Svanen.  
 
 
Tabell 2 Jämför de olika miljöcertifieringarna beroende på hur många bedömnings områdena det finns. 

Bedömnings 

områden  

Miljöcertifieringar  

 LEED BREEAM Miljöbyggnad Passivhus Svanen 

Landanvändning JA JA    

Ekologi JA JA    

Föroreningar JA JA JA  JA 

Energi JA JA JA JA JA 

Material JA JA JA   

Avfall JA JA   JA 

Inomhusmiljö JA JA JA JA JA 

Byggande JA JA JA   

Ledning och 

styrning 

JA JA  Drift-

instruktioner 

för brukaren  

 

Innovationer JA JA    

LCC JA JA    

Kostnad (ca) kr 

För ansökning 

43% tillkommer 

för icke 

medlemmar i 

SGBC 

Dessa priser är 

utan moms 

30 000–90 000 

kr 

Startkostnad 

beroende på 

storlek  

15 000–50 000 

kr 

Startkostnad 

beroenden på 

storlek  

30 000–90 000 

kr.  

Startkostnad 

beroende på 

storlek 

9 000–15 000 

kr 

Startkostnad 

beroende på 

storlek 

20 000–60 000 

kr  

Startkostnad 

beroende på 

storlek 

 

Tabellen visar att LEED och BREEAM är väldigt lika. Skillnaden för dessa två ligger i 

bedömning av de olika områdena. Miljöbyggnad och Svanen är inte lika omfattande som 

LEED och BREEAM. De är mer inriktade på energi och hur inomhusmiljön är, men även 
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på material och föroreningar. Minst omfattande är passivhus som nästan endast har 

inriktat sig på energi och inomhusmiljö. 

 

För LEED, BREEAM och Miljöbyggnad så tillkommer 43% av ansökningsbeloppet om 

personen eller företaget som söker miljöcertifieringen inte är medlem i SGBC. Alla priser 

i tabellen är exklusive moms.  

 

2.2.Upphandlingsmyndighets hållbarhetskriterier för simhallar 
”Upphandlingsmyndigheten förslag för hållbarhetskriterier i simhallar” är ett dokument 

som innehåller krav för simhallar. Dessa krav är för att skapa en mer hållbar livscykel för 

ett badhus. Dokumentet är inte färdigt än men när det är klart ska de ska utgöra en mall till 

alla nybyggda badhus. Förslaget är främst anpassat för nybyggnation men kan också 

användas vid ombyggnationer av äldre badhus. Hållbarhetskriterierna fokuserar främst på 

inomhusmiljö, energieffektivitet och vattenkvalitét. Upphandlingsmyndigheten tar fram 

dessa krav för att kommuner, myndigheter och andra som kan vara intresserade av att 

bygga badhus kan få information om vad som gäller idag [14]. 

 

2.3.VIP-Energy  
VIP-Energy är ett energiberäkningsprogram som används för att beräkna energi i 

byggnader. Med hjälp av VIP-Energy kan du få en beräkning som visar husets 

energianvändning under ett år. VIP-Energy går att använda på alla olika byggnader 

eftersom en själv får lägga in väggmaterial och dylikt [15].  

 

2.4.Interaxo  
Interaxo är en projektplats på internet där alla dokument i projektet nytt badhus i Kiruna 

läggs upp. Där samlas dokument från de olika avdelningarna som hör till projektet. Det 

gör att det går enkelt att samarbeta mellan olika discipliner. Interaxo används då av alla 

inblandade i projektet. Beställaren kan se hur det går i projektet och projektledaren kan lätt 

se hur projektet ligger till [16]. 

 

2.5.BBR krav 
Energianvändnings krav för denna byggnad är högst 125 kWh/m2, år. BBR versionen som 

hänvisas till i denna rapport är BBR27. VIP-Energy Använder BBR 26.  

BBR 26 har samma energikrav som BBR27 [17]. Det kommer därför inte göra någon 

skillnad för detta projekt om BBR26 eller BBR27 Används. 
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3.Genomförande   
I denna del av rapporten kommer genomförandet av projektet beskrivas. 

 

3.1.Litteraturstudie  
Litteraturstudie gjordes för de utvalda certifieringarna med fokus på vad som fungerar i ett 

badhus. Fakta söktes om de olika certifieringarna för att komma fram till om de passar för 

badhus eller ej. Även allmän information om badhus eftersöktes.  

 

3.2.Tillvägagångsätt för projektet 
Efter litteraturstudien gjordes en preliminär plan för hur projektet skulle gå tillväga. 

 

1. Samla information om byggnaden.  

• Vilka material finns i byggnaden. 

• Mäta upp hur ytor (fönster, dörrar och väggar). 

• Bestämma zoner för byggnaden. 

• Information om ventilationsflöden. 

• Information om hur fungerar uppvärmning och hur byggnaden värms upp. 

• Information om materialegenskaper (U-värden, landa värden). 

• Information om de olika processerna och systemen i byggnaden. 

2. Intervjua sakkunniga i Göteborg. 

3. Sammanställa fakta och lägga in i VIP-Energy. 

4. Sammanställning av resultat. 

5. Skriva in resultat i rapport. 

 

 

3.3.Beskrivning av tillvägagångsätt 
 I denna del av rapporten kommer genomförandet av hur projektet beskrivas. 

 

3.3.1.Information om byggnaden  

Information som skulle användas under projektet hittades på We Groups projekthemsida 

Interaxo. På Interaxo fanns cad-ritningar över byggnaden och dessa Cad-ritningarna 

användes för att mäta upp byggnadens olika delar för att få reda på hur stor del av 

byggnaden som var fönster, dörrar och väggar och hur dessa såg ut.  Detta gjordes för att 

kunna lägga in informationen i VIP-Energy för att få en så bra bild av byggnaden som 

möjligt. Information om värme, ventilation och reningssystem lästes av från Interaxo, 

samt olika U-värden för olika materialen och komponenterna i byggnaden.  

 

3.3.2.Intervju/Samtal med sakkunniga 

I Göteborg intervjuades personer från de olika delarna i projektet. Det intervjuades en 

person från varje del av projektet, en person från ventilation, en person från arkitekt och så 

vidare. Frågorna som ställdes under samtalen var specifika för just den personens område. 

De fanns några få frågor som var nerskrivna innan intervjuerna men de flesta frågor 

ställdes allt eftersom samtalen/intervjuerna pågick. De skrivna frågorna finns i bilaga 1. 

Samtalen/intervjuerna gjordes för att få mer ingående information om Kirunas nya badhus 

men även för att få tillgång till information som inte fanns på Interaxo.  

 

Samtalen började med en snabb genomgång av det specifika området personen skulle 

berätta om. De skrivna frågorna samt frågor som uppkom allteftersom samtalen pågick 

ställdes. Om den sakkunniga personen ej kunde svara på frågorna under samtalet blev 

svaren skickade till student efteråt. 
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3.3.3.Sammanställa fakta  

När informationen var inhämtad fördes den in i VIP-Energy. Programmet fungerar genom 

att alla parametrar läggs in i programmet, för att få en så korrekt och sanningsenlig bild av 

byggnaden som möjligt. Parametrarna är väggar, fönster, golv, dörrar och takets storlek 

och vad de består av för material. Även vilka tider ventilation är igång och vilket 

ventilationsaggregat som används, var värmen kommer ifrån, vilka temperaturer det finns 

i byggnaden och om byggnaden hade kylbehov. I programmet väljer du även var 

byggnaden är geografiskt placerad i Sverige och i vilket väderstreck de olika väggarna 

eller fönster ligger mot. Det går även att göra zoner till exempel om en del av byggnaden 

har speciell ventilation. Det blir då en egen zon, med de parametrar som gäller för just den 

zonen. Zonerna går sedan att sätta ihop för att bilda en verklig bild av byggnaden.  

 

Två VIP-Energy beräkningar gjordes, en för byggnaden utan verksamhet och en för 

byggnaden med badhusverksamhet.   

 

3.3.3.1.Byggnad med badhusverksamhet  

De olika delarna av huset delades in i zoner, där varje bassängrum fick varsin zon då de 

hade olika ventilationsflöden beroende på storlek på rum och bassäng. Duschar, bastu, 

omklädningsrum, toaletter och maskinrum fick också en egen zon och de resterande 

områden lades i en gemensam zon.  

 

Därefter lades ventilation, fastighetsenergi, tappvarmvatten, värme och verksamhetsenergi 

till i de olika zonerna. När alla zoner var inlagda gjordes beräkningar i VIP-Energy för att 

se hur huset energibalans såg ut.  

 

3.3.3.2.Byggnad utan badhusverksamhet  

Husets ytterskal mättes upp och hur stora delar av huset som var dörrar och fönster 

bestämdes och lades in i VIP-Energy. Sedan lades standardvärden för lokaler till, så som 

ventilation, fastighetsenergi, verksamhetsenergi, tappvarmvatten och värme. Därefter 

gjordes beräkning för att se hur byggnaden utan verksamhet skulle se ut för att sedan 

kunna jämföra.  

 

3.3.4.Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier  
För att kontrollera om upphandlingsmyndighetens krav är möjliga ställdes frågan till 

sakkunniga i Göteborg om vad de tyckte om upphandlingsmyndighetens krav och sedan 

gjordes en egen utvärdering.  

 

3.4.Verktyg 
Verktyg som används för detta projekt var beräkningar från We Groups projektörer som 

de hade gjort på ventilation, värme, vattenrening och andra delar av byggnaden som 

behövdes för att göra en energibalans.  

Cad användes för att undersöka hur stor byggnaden var och hur mycket det fanns av olika 

material. Programvaran VIP-Energy användes vid energiberäkningar, som Structor hade 

användarlicens för.   
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4.Resultat  
Projektets resultat redovisas nedan.  

 

4.1.Beräkningar med verksamhet  
Tabell 3 visar resultatet från energibalansen som visar på en hög energianvändning på ett 

år per Atemp är 323,9 kWh. Energiprestandas premiäraenergital är på ett år per Atemp 

351,5 kWh. Det högsta tillåtna värdet enligt BBR27 på ett år per Atemp är 125,5 kWh. 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för byggnaden med verksamhet är 

0,262 W/ (m2, kelvin). Det högsta tillåtna värdet enligt BBR27 är 0,6 W/ (m2, kelvin). 

 
Tabell 3 Resultatet från energibalansen med verksamhet. 

Energi post  Uträknat värde  Krav BBR 27 

Energianvändning på ett år per Atemp  323,9 kWh  

Energiprestanda premiärenergital  på ett år 

per Atemp 

351,5 kWh 125,5 kWh 

Genomsnittlig värmegenomgångs- 

koefficient (Um) 

0,262 W/ (m2 K) 0,600 W/ (m2 K) 

 

Byggnaden energiprestanda är betydligt högre än vad BBR27 tillåter för en lokal. 

Byggnaden har ett betydligt bättre U-värde än vad som behövs. I Bilaga 2 finns den 

fullständiga energibalansen. 

 

Figur 3 visar att det är störst energiåtgång i början och slutet av året då det är som kallast. 

I mitten av året under sommaren sker en sänkning i energi eftersom det är varmt ute, vilket 

innebär att det krävs mindre energi för uppvärmning.  

 
 

 
Figur 3 Tillförd och avgiven energi per vecka under ett år. 

 

I figur 4 visar bilden hur stora delar av den avgivna energin som kommer ifrån ventilation, 

luftläckage, transmission, spillvatten och kyla. Ventilationen avger mest energi för att 

sedan följas av kyla och transmission. 
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Figur 4 De olika delarna av avgiven energi och hur stora de är. 

. 

I figur 5 visar bilden vars den största delen av den tillförda energin kommer ifrån. Energin 

kommer ifrån återvinning av ventilationen, återvinning av tappvarmvatten, processenergi 

till rumsluft, personvärme, elförsörjning, värmeförsörjning och latent energi. Återvinning 

av ventilationen och processenergi till rumsluft tillför mest energi till byggnaden medans 

personvärme och elförsörjning tillför minst. 

 
 
Figur 5 De olika delarna av tillförd energi och hur stora de är. 
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4.2.Beräkningar utan verksamhet  
Tabell 4 visar resultatet från energibalansen, som visar på en energianvändning på ett år 

per Atemp är 44,3 kWh. Energiprestandans premiäraenergital är på ett år per Atemp 61,1 

kWh. Det högsta tillåtna värdet enligt BBR på ett år per Atemp är 104,5 kWh.  Den 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för byggnaden med verksamhet är 0,156 

W/ (m2, kelvin).  Det högsta tillåtna värdet enligt BBR27 är 0,6 W/ (m2, kelvin). 

 
Tabell 4 Resultatet från energibalansen utan verksamhet. 

Energi post  Uträknat värde  Krav BBR 27 

Energianvändning på ett år per Atemp 44,3 kWh  

Energiprestandans premiäraenergital på 

ett år per Atemp  

61,1 kWh 104,5 kWh 

Genomsnittlig värmegenomgångskoeff 

(Um) 

0,156 W/ (m2 K) 0,600 W/ (m2 K) 

 

Byggnaden klarar att hålla sig under energikraven med stora marginaler och har ett 

betydligt bättre U-värde än vad som behövs. I Bilaga 3 finns den fullständiga 

energibalansen. 

 

Figuren 6 visar tillförd och avgiven energi per vecka under ett år.  

Figuren säger att det är störst energiåtgång i början och slutet av året då det är som kallast. 

I mitten av året under sommaren är det en sänkning i energi eftersom det är varme ute och 

krävs mindre uppvärmning. Sommarhalvåret är det mindre ventilation då det kommer vara 

mindre personer i lokalen på grund av semestertider. 

 

 
Figur 6 Tillförd och avgiven energi per vecka under ett år. 

I figur 7 visar bilden hur stora delar av den avgivna energin som kommer ifrån ventilation, 

luftläckage, transmission, spillvatten och Kyla.  Ventilationen avger mest energi för att 

sedan följas av kyla och transmission. 
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Figur 7 De olika delarna av avgiven energi och hur stora de är 

 

I figur 8 visar bilden hur stora delar av den tillförda energin som kommer ifrån sol genom 

fönster, återvinning av ventilationen, återvinning av tappvarmvatten, processenergi till 

rumsluft, personvärme, elförsörjning, värmeförsörjning och latent energi. Återvinning av 

ventilationen tillför mest energi för att sedan följas av processenergi till rumsluft. 
 

 
Figur 8 De olika delarna av tillförd energi och hur stora de är. 
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4.3.Miljöcertifiering    
Svanen miljömärker enbart nya bostäder, skolor/förskolor, hotell och andra verksamheter. 

De har inga kriterier om simhallar och eftersom de inte har några kriterier för simhallar 

kan de inte miljömärka simhallar. Därför fungerar inte Svanen som en möjlig 

miljöcertifiering.  

 

Figur 9 visar olika miljöcertifieringar och deras energikrav. Figur 9 visar också var 

BBR27 kravet för byggnaden med verksamhet ligger och figuren visar tydligt att de olika 

miljöcertifieringarna ligger en bra bit under BBR27 kravet. Figuren visar även att energin 

för byggnaden med verksamhet är väldigt hög och är långt över BBR27 kravet. 

Byggnaden utan verksamhet ligger under BBR27 kravet och klarar även kraven för 

BREEAM och miljöbyggnad.  

 

 
 

 
Figur 9 Betygsgränser för miljöcertifieringars energi åt gång. På y-axeln är energianvändning i kWh/m2, år. På X-axeln 
är de olika miljöcertifieringarna. 

Simhallen i Kiruna har en energianvändning på ett år per Atemp på 351 kWh och utan 

simhallsverksamheten har byggnaden en energianvändning på 61 kWh med en så hög 

energianvändning är det inte möjligt att använda någon av dessa miljöcertifieringar.  

LEED finns inte med i tabellen då den mätning görs efter andra krav och kan inte därför 

inte jämföras då de miljöcertifieringarna i diagrammet följer BBR27 krav.  

 

BREEAM, LEED, miljöbyggnad och passivhus har inga kriterier just för badhus. De 

kriterier som finns kommer inte badhuset i Kiruna att klara av att hålla, då 

energiförbrukningen är för hög samt att inomhusklimatet inte räknas som bra då det är för 

fuktigt och varmt. 
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4.3.Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterier för simhallar. 
Stora delar av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för simhallar är inte 

möjliga att förverkliga, eftersom de inte är fullständiga. I dagsläget är 

upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier dock användbara endast som hjälpmedel. 

 

Intervjuer/samtal med sakkunniga i Göteborg visade att många av de sakkunniga tycke att 

upphandlingsmyndighetens kriterier var bra, men att det behövs ändringar för att anses 

vara fullständiga. 

 

4.4.Återvinna energi  
All energi i byggnaden går inte att återvinna, av den energi som går in är lite mindre än 

hälften av den tillförda energin är återvunnen energi (figur 5). De betyder att mer än hälften av 

energin måste tillsättas hela tiden, vilket innebär att all energi inte går att återvinna. 
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5.Diskussion och slutsatser  
Här nedan kommer projektets olika delar diskuteras och slutsatser dras.  

 

5.1.Diskussion  
Figur 3 visar energibalansen i byggnaden med verksamhet. Den visar att en stor del av 

energin går åt till att ventilera byggnaden. En del av energin från ventilationen kommer 

tillbaka vid återvinning av ventilationen, men det försvinner fortfarande mycket energi ut 

genom ventilationen. Mycket energi hade sparats om det hade varit möjligt att sänka 

ventileringen av byggnaden. Eftersom detta är en badhusverksamhet går det inte att sänka 

ventilation i byggnaden, på grund av höga temperaturer och en hög luftfuktighet. Utan 

ventilation kan det göra att det bli dålig inomhusmiljö och till exempel mögel kan sätta sig 

i byggnaden.  

 

Figurerna 4 och 7 visar att transmissionsförlusterna inte är speciellt stor del av den 

avgivna energin och detta beror på att huset är väldigt tätt och bra. U-värdet på huset 

ligget långt under det rekommenderade från BBR27 och detta på grund av att man vill 

behålla mycket av den energin som finns i byggnaden, då det kommer krävas stora 

mängder energi för att hålla badhuset fungerande.   

 

Den tillförda energin är stor och genom att åter nyttja så mycket energi som möjligt hade 

den tillförda energin kunnat minska. Det är svårt att kunna återanvända all energi som går 

in i verksamheten, eftersom det är så ovanliga klimatmiljöer inne i ett badhus. Vilket gör 

att det ännu inte är uppfunnet smarta lösningar till hur återvinning av större delen av 

energin i ett badhus bör gå till. En orsak till det är att det inte byggs speciellt många 

badhus, i motsatt med bostadshus. Det gör att de som tillverkar och uppfinner de flesta 

smarta lösningar till att spara energi i byggnader har byggt dem för ”vanliga” byggnader, 

eftersom det är en större efterfrågan och marknad.   

Även om mycket energi går att återvinna så går inte all energi att återvinna. Återvinning 

av ventilation och återvinning av spillvatten är två av sätten du kan använda för att 

återanvända energi.  

Transmissionsförluster i en byggnad är oundvikliga och byggnaden förlorar olika stora 

mängder energi, beroende på hur tät byggnaden är. Även om du skulle bygga huset lika tät 

som en termos skulle det fortfarande läka ut energi genom väggar och fönster. Trots att du 

har varmvatten i en termos så är vattnet kallt efter en stund, även om det tar längre tid. 

Hade det funnit ett hus som var lika tät som en termos hade energi som behöver tillföras 

varit väldigt liten och du hade haft en byggnad som var billigare i drift men dyrare att 

bygga. 

 

Det försvårar även att Kiruna har ett varierande kontinentalt klimat, det kan vara -30 

grader Celsius på vintern och plus 30 grader Celsius på sommaren. Vilket innebär att 

byggnaden har ett stort värmebehov på vintern medan på sommaren har byggnaden ett 

kylbehov.  

 

Miljöcertifieringarna som har undersökts för badhuset i Kiruna går att använda om   

badhusets verksamhetsenergi plockas bort och bara använder själva huset för certifiering. 

Detta ger en felaktig bild enligt mig, eftersom då är det endast själva byggnaden som är 

certifierad. När verksamheten startar upp kommer den kräva en större energiåtgång och ett 

annorlunda inomhusklimat än vad som är angett i miljöcertifieringen. Det gör att kunden 

får en felaktig bild av byggnaden med simhallsverksamhet. När det då sägs att simhallen 

har en miljöcertifiering är det egentligen bara är byggnaden som simhallen ligger i som är 

miljömärkt.  
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De flesta miljöcertifieringar har BBR27-kraven som lägsta nivå för sina certifieringar. 

BBR 27-kraven är satta efter byggnader med vanlig verksamhet. Badhuset i Kiruna är inte 

någon vanlig verksamhet, eftersom energiförbrukningen ligger så långt över kraven (Figur 

8). Det är i principen omöjligt för en byggnad med badhusverksamhet att bli 

miljöcertifierad. I Sverige finns 450 badhusanläggningar i dagsläget [18]. Av dessa finns 

det inte en enda som har en miljöcertifiering för både byggnad och verksamhet. För att 

förenkla för miljöcertifieringar som BREEAM eller Svanen och göra det möjligt för dem 

att miljöcertifiera ett badhus hade BBR 27 behövt specifika krav för simhallar eller att 

dem tar hjälp av upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterier för simhallar där det redan 

finns krav för simhallar. 

 

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för simhallar är realiserbara men 

kriterierna är ofullständiga. Därför bör den inte följas till punkt och pricka ännu. När 

hållbarhetskriterierna är färdiga kommer de att vara bland de största hjälpmedlen som en 

ovan badhusbyggare kan använda för att få ett så bra badhus som möjligt.  

 

 

5.2.Slutsatser  

• De miljöcertifieringar som finns idag går inte att använda på simhallar.  

• Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för simhallar är realiserbara, men 

borde användas som hjälpmedel och inte som krav, eftersom 

upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för simhallar inte är färdigställt. 

• Det är inte möjligt att återutnyttja alla tillförda energier i byggnaden. 
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Bilagor 
A-Bilaga 1 De intervjufrågor som ställdes under samtal med sakkunniga.  
B- Bilaga 2 Fullständig energibalans för byggnaden med badhusverksamhet. 
C-bilaga 3 Fullständig energibalans för byggnaden utan badhusverksamhet.  
 

A Bilaga 1-Intervjufrågor  
Hur lång är rutschkanorna?  
Vilken diameter har rutschkanorna? 
U-värde på rutschkanor? 
Fasighetsenergi natt och dag? 
Antal personer i byggnaden? 
Vilka rum har golvvärme? 
Räknas all värme som är över 21 grader till verksamhetsenergi?  
Kommer samma temperaturer hållas på bassängerna även på natten? 
Vad är de olika väggarna gjorda av?  
Skillnader mellan "blöta väggar" och "torra väggar"? 
Takhöjder i delar som ej är bassängrum? 
Luftflöde ventilation? 
Ångbastu aggregat? 
Bastu aggregat? 
Hur mycket varmvatten förväntas användas? 
Hur många timmar om dagen kommer det vara personer i byggnaden? 
Vad är återvinningen på ventilationen? 
Vad ska de vara för ventilations aggregat? 
Fjärrkyla?? 
Varm häll är det en ångbastu? 
Vad är det för temperatur i de olika rummen?  
Hur fungerar relaxen? 
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B Bilaga 2-Energibalans för hela byggnaden med verksamhet  
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För att läsa resterande Bilaga B kontakta författaren.  
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C Bilaga 3-Energibalans för hela byggnaden utan verksamhet  
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