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Sammanfattning  
I detta arbete har kraven för miljöcertifieringarna BREEAM och Miljöbyggnad 
granskats och sammanställts med lösningsförslag i syfte att användas under  
projekteringsfasen vid framtagning av byggprojekt på Sesam Arkitektkontor AB. 
  
Det är framförallt de energibesparande åtgärderna som framarbetats då dessa varit 
extra efterfrågade från beställaren av projektet. Båda certifieringssystemen är väldigt 
omfattande, med en tydlig målsättning inom energi, miljö och inomhusklimat. 
Beskrivningarna av systemen innehåller tabeller som tydliggör kraven för att uppnå 
en viss certifieringsnivå. Inledande i rapporten, beskrivs övergripande de olika 
certifieringssystemen med tillhörande tabeller där krav för respektive system finns 
specificerat.   

Fullständig certifiering enligt systemen kan endast uppnås på färdig byggnad. Det 
arbete som presenteras i rapporten är framtagna till användning i projektering av 
byggnader.  

En plan för att nå de energimål som ställs, presenteras i den manual som utgör 
produkten av arbetet. Detta sker i form av en lista över relevanta faktorer som starkt 
påverkar byggnadens energiförbrukning. De olika områdena är uppdelade under 
olika rubriker för att vara lättöverskådliga och enkelt kunna användas som ett effek-
tivt verktyg på ritbordet för arkitekten.  
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Abstract  
 

In this work the requirements for certification from both BREEAM and Miljöbyggnad 
reviewed and compiled with solution proposals to be used during the design phase in 
the development of construction projects at the company Sesam Arkitektkontor AB. 
 
It is especially energy saving actions that have been worked up since these have been 
in additional demand from the purchaser of the project. Both certification systems are 
very extensive, with a clear objective in the energy, environment and indoor climate. 
The descriptions of the systems contain tables that clarify the requirements to achieve 
a certain level of certification. Preliminary report extensively describes the different 
certification systems and related tables where the requirements for each system are 
specified. 
 
Full certification under the systems can only be achieved in the finished building. The 
work presented in this report is designed for use in the design of buildings. 
 
The plan to achieve the energy targets is presented later on in a manual that is the 
product of this work. This takes the form of a list of relevant factors that strongly 
influence the building's energy consumption. The different areas are grouped under 
different headings to be visible at a glance and easily be used as an effective tool on 
the drawing board for the architect.  
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Terminologi 
 

 
Aom    Omslutande area (klimatskalets area, tak golv och ytterväggar 

inkluderat dörrar och fönster)  
 
Atemp Tempererad area (uppvärmd golvarea) 
 
BBR Boverkets byggregler 
 
BOA Boarea 
 
BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method 
 
COP Förhållande mellan tillförd energi och erhållen effekt ex. 

värmepump.  
  
FTX-system Från- och tilluft system med värmeväxling 
 
g-värde Koefficient av total genomtränglighet av solenergi angivet i %  
 
gsyst Sammanvägt g-värde för fönsterglas och solskydd  
 
LCA  Livscykelanalys 
 
RF Relativ fuktighet 
 
SGBS Sweden Green Building Council 
 
VAV Variable Air Volume control 
 
U-värde  Mätenhet för att fastställa värmeförlust för en 

konstruktionsenhet  
 
VVS  Värme, vatten och sanitet 
 
VVX Värmeväxlare 
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1 Inledning  
Den miljö som omger oss människor är väldigt avgörande för vilken kvalitet på 
tillvaron vi upplever. Globalt sett har människan stor negativ påverkan på klimat och 
miljö, och detta behöver förändras [1]. En starkt bidragande faktor till miljöpåverkan 
sker via fastighetssektorn genom de material som framställs och används samt den 
energi som förbrukas under byggprocess samt drift av byggnaden. Fastighetssektorn i 
Sverige står för ca 40 % av landets energiförbrukning [2]. Det är framförallt 
uppvärmning, varmvatten och ventilation som är de mest energikrävande 
processerna men även kylning, belysning och driftel räknas in i förbrukningen.  
Den höga energiförbrukningen medför stora utsläpp av miljöskadliga ämnen 
samtidigt som det är en enorm kostnad för förvaltare av fastigheter. 
 
Vi människor tillbringar större delen av våra liv inomhus, där vår fysiska och mentala 
hälsa påverkas starkt av hur vi upplever omgivningen. Vår hälsa och välbefinnande är 
starkt beroende av hur de byggnader vi vistas i är utformade. De faktorer som styr 
den termiska komforten är lufttemperatur, luftfuktighet, luftrörelser, strålning och 
temperaturdifferenser [3]. Välfungerande lösningar av dessa faktorer skapar 
förutsättningar för sunda byggnader där människor kan trivas. För trivsel och 
komfort finns en mängd olika faktorer som avgör. Låga nivåer av hälsoskadliga 
emissioner samt radonsäker miljö är andra faktorer som stark påverkar vår hälsa. 
Dessa faktorer styrs tydligt i de miljöcertifieringssystem som används i detta arbete.    
 
Genom miljöcertifieringar uppmuntras att byggnationer ska utformas utifrån ett sunt 
och långsiktigt perspektiv samt att stor fokus läggs på att minska miljöpåverkan. 
Miljöcertifieringssystem fungerar som pådrivare för att effektivisera 
energianvändningen, förbättra inomhusmiljö samt minska användandet av 
byggnadsmaterial med farliga ämnen. 
 
Det finns ett antal olika miljöcertifieringssystem för fastigheter, och här i Sverige är 
det framförallt fyra olika certifieringssystem som tillämpas. Två av dessa system är 
svenska och de andra två är internationella med en svensk anpassning till landets 
förutsättningar [4]. Gemensamt för de olika certifieringssystemen är att de bedömer 
egenskaper och funktioner hos byggnader som anses vara väsentliga för 
miljöpåverkan och människors hälsa.  
Ett gemensamt krav från de flesta beställare av byggprojekt idag är att minsta möjliga 
driftkostnad i byggnaden uppnås för att minimera driftkostnaden. Gällande detta har 
miljöcertifieringarna en betydande roll, då de uppmanar till långt bättre 
energieffektivitet och energilösningar än vad boverket kräver. En byggnad bör utföras 
så energieffektiv som möjligt med hänsyn till uppvärmningsbehov, installationer och 
maskiner.     
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1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Sesam Arkitektkontor AB är ett arkitektföretag som arbetar mot en mängd olika 
kunder med olika krav. Företagets personal utgörs av sju personer med tre arkitekter, 
tre konstruktörer samt en inredare. Helena Nyholm är arkitekt på företaget och har 
under mitt examensarbete varit min handledare. För att på ett effektivt vis kunna 
tillmötesgå marknadens efterfrågan på miljöcertifierade byggnader efterfrågas en 
manual att använda i tidigt projekteringsskede. Detta för att i ett så tidigt skede som 
möjligt få med de aspekter som behövs för att uppnå certifiering. 
Att arbeta på arkitektkontor med framtagning av ritningar till byggprojekt ställer 
höga krav på personalens kompetens och kunskap. Genom att information annpassas 
till en funktionell och effektiv användning är viktigt för att arbetet ska fungera på ett 
konkurenskraftigt och effektivt vis.   
 
BREEAM och Miljöbyggnad är två av de mest efterfrågade certifieringarna från 
företagets kunder,  därför har dessa valts att arbeta med. Information inom området 
finns tillgänglig men det är omfattande material som kräver stort arbete att sätta sig 
in i. Genom att skapa orienterande mallar som lätt kan följas underlättas mycket 
arbete och arbetstid kan sparas in. 
 
 
 

1.2 Mål 

För att effektivisera arbetsmetodiken för miljöcertifiering av de projekt som  
projekteras på Sesam Arkitektkontor AB upprättas en byggteknisk manual. Denna 
manual är tänkt att användas framförallt i tidigt skede under projekteringen. Mallen 
ska vara utformad på ett sådant sätt att den är lätt att följa och på ett enkelt sätt kan 
användas i de moment där krav ställs för att möjliggöra certifiering. Mallen ska 
beskriva de olika certifieringssystemen och fastställa krav. Utifrån de ställda kraven 
ska relevanta åtgärder för att uppnå dessa beskrivas. Resultatet kommer att fokuseras 
till energieffektiviserande åtgärder. Dessa redovisas i text, uppdelade i olika rubriker 
för respektive område.  
 
 

1.3 Syfte 

Genom att upprätta en manual för metodiken under projektering, tillämpas många 
kunskapsområden och färdigheter inom byggteknik. Den mall som upprättas  
kommer fungera som verktyg för att Sesam Arkitektkontor AB på ett effektivt sätt ska 
kunna tillmötesgå marknadens efterfrågan på miljöcertifierade produkter. Mallen ska 
fungera som vägledande verktyg vid utformning av ritningar för byggnader.   
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1.4 Avgränsningar 

De miljöcertifieringar som tas upp i detta arbete är BREEAM och miljöbyggnad. De 
mallar som upprättas för effektivisering av arbetsmetodiken på Sesam Arkitektkontor 
AB kommer främst att inriktas på energieffektivisering. Mallarna kommer att 
sammanställas i dokument och inga datorprogram kommer upprättas. 
Certifieringssystemen är möjliga att använda på nyproduktion, befintliga byggnader 
samt ombyggnad. Det är certifieringar för nyproduktion som varit i fokus under detta 
arbete.  
De byggnadstekniska åtgärderna begränsas att huvudsakligen fokusera på 
energieffektivisering och fuktsäkerhet.  
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2 Metod  
Uppgiften att sammanställa krav samt lösningsalternativ till dessa inom 

certifieringssystemen BREAAM-SE och Miljöbyggnad har utförts genom 

faktainsamling från relevanta webbsidor och litteratur som berör aktuellt område. 

Kraven på manualen har tagits fram tillsammans med handledare Helena Nyholm på 

Sesam Arkitektkontor AB. utifrån den dialog jag haft med Helena Nyholm har vi 

kommit fram till den struktur och omfattning som resulterat i manualens upplägg.  

Information om krav och målsättningar med systemen distribueras av SGBC. Genom 

sammanställning av BREEAM och miljöbyggnad har en lättöverskådlig översikt 

skapats. Utifrån de krav som framtagits tillsammans med Sesam Arkitektkontor AB 

har en åtgärdsmanual upprättats. Manualen har till syfte att underlätta 

energibesparande åtgärder, och fakta har inhämtats från litteratur som berör 

byggfysik.  

Manualen är utformad med en inledning som beskriver de olika systemen med mål 

och syfte. Kraven för de olika systemen fastställdes och sammanställdes som underlag 

för de åtgärder som under olika rubriker beskriver olika metoder för att uppnå de 

ställda kraven. 
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3 Teori  
Det finns ett flertal olika, erkända miljöcertifieringssystem för byggnader. 
Gemensamt för de certifieringssystem som finns för byggnader är att de syftar till att 
minska den aktuella byggnadens totala miljöpåverkan. Det ligger stort fokus på 
energibesparande åtgärder, vilket välkomnas av ägare och förvaltare av de färdiga 
byggnaderna. En låg energiförbrukning innebär minskade driftkostnader och bidrar 
till ett ökat värde på fastigheten [5]. Detta arbete fokuserar på att effektivisera 
användandet av BREEAM och miljöbyggnad i projekteringsskedet på Sesam 
Arkitektkontor AB.  
 

3.1 BREEAM 

 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är 
en av världens mest använda miljöcertifieringsmetod och det används som ett 
bedömningssystem för bygg och fastighetssektorn som redovisar miljö och 
hälsobelastning för att underlätta val av material och arbetsmetoder. Systemet är 
internationellt, grundat i Storbritannien och utifrån detta internationella system har 
en svensk version utvecklats. BREEAM-SE baseras på svenska myndighetsregler, 
standarder och praxis [5].   
Inom varje område finns en mängd olika indikatorer som ska uppfyllas för att uppnå 
en viss poäng på graderingsskalan som har nivåerna Pass, Good, Very good, Excellent 
och Outstanding.   
Målet med BREEAM är att minska miljöpåverkan från byggnader, möjliggöra 
bedömning av en byggnads miljöfördelar och att stimulera efterfrågan på hållbart 
byggande.  
 
Syftet med BREEAM är att: 

 Kriterier och standarder som används ska överträffa myndighetskraven och 
uppmuntra marknaden till utveckling av innovativa lösningar som minimerar 
byggnaders miljöpåverkan. 
 

 Ge byggnader med låg miljöpåverkan ett erkännande på marknaden. 
 

 Säkerställa att miljöpraxis tillämpas i byggnader. 
 

 Öka medvetenheten hos ägare, brukare, projektörer, entreprenörer och 
förvaltare om fördelarna med byggnader som har låg miljöpåverkan. 

 

 Fungera som hjälp för organisationer som vill redovisa framsteg utifrån sina 
miljömål. 
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Systemet är vägvisande inom hållbart byggande och det används för att beskriva en 
specifik byggnads miljöprestanda. Systemet bygger på en poängsättning inom tio 
olika områden: 
 

1. Ledning och styrning 
2. Hälsa och innemiljö 
3. Energi 
4. Transporter 
5. Vatten  
6. Material 
7. Avfall 
8. Mark och ekologi 
9. Föroreningar 
10. Innovation   
   

 
 

3.1.1 Poäng och betygsättning 

För att få poäng ska byggnadens prestanda uppfylla kriterier och det ska finnas 
dokumenterat. Poäng kan inte erhållas förrän det är bevisat att kriterierna är 
uppfyllda. Normalt innebär detta att alla kriterier som ingår är juridiskt 
förpliktigande eller genomförda [5]. I tabell 1 anges procentandel av det totala 
poängantalet som ska uppnås för att uppnå respektive betygsnivå. 
 
 
Tabell 1. Poäng och betyg i BREEAM-SE 

BREEAM-SE betyg % uppnådda poäng 

PASS ≥30 

GOOD ≥45 

VERY GOOD ≥55 

EXCELLENT ≥70 

OUTSTANDING ≥85 

 
 
Områden viktas i förhållande till varandra. Detta visas i tabell 2 där summan av 
poäng inom varje område räknas om till procent och viktas.  
För betyget Outstanding, krävs förutom 85 % eller mer vid bedömningen att 
minimikrav inom olika faktorer ska vara genomförda [5].  
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Tabell 2. Viktning per område i BREAM 

Viktning (%) av totalt 100  

BREEAM-område 
Nybyggnad, tillbyggnad och större 

ombyggnad 
Endast inredning 

Ledning och styrning 12 13 

Hälsa och inomhusmiljö 15 17 

Energi 19 21 

Transport 8 9 

Vatten 6 7 

Material 12,5 14 

Avfall 7,5 8 

Mark och ekologi 10 Ej tillämpbart 

Föroreningar 10 11 

Innovation* 10 10 

 
*De tio innovationspoängen utgör en ”bonus” som kan uppnås utöver övriga faktorer 
som sammantaget utgör 100 %.  
 
Innovationspoäng ger en möjlighet till ett extra erkännande av byggnader som har 
hög miljöprestanda och är miljömässigt innovativa. Det är en extra möjlighet att höja 
byggnadens betyg på BREEAM-skalan. Innovationspoäng ger brukare och 
projekteringsgrupp möjlighet att höja byggnadens prestanda och på så vis bidra till 
att marknaden utvecklar innovativ teknik och lösningar [5]. 
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De krav som är satta i BREEAM-SE är skärpta jämfört med svenska byggregler och 
lagar. De motsvarar god eller bästa praxis inom investering och miljömässigt hållbar 
investering. Byggherre, projekteringsgrupp, brukare och fastighetsutvecklare med 
flera, kan välja vilka BREEAM-indikatorer som ska tillämpas för att uppnå 
eftersträvat antal poäng, vilka leder till målsatt certifieringsnivå [5]. I tabell 3 
redovisas områden inom BREEAM, dessa är specificerade med avgörande aspekter 
till respektive område.   
 
 
Tabell 3. Sammanfattning av BREEAM-områden med dess ämnesinriktning  

Ledning Avfall 

·         Idrifttagning ·         Byggavfall 

·         Påverkan från byggarbetsplatsen ·         Återanvändning av fyllnadsmaterial 

·         Brukarvägledning ·         Utrymme för återvinning 

·         fuktsäkerhet   

 Hälsa och inomhusmiljö Förorening 

·         Dagsljus ·         Köldmedier, typ av läckage 

·         Termisk komfort ·         Översvämningsrisk 

·         Ljudmiljö ·         NOx utsläpp 

·         Luft och vattenkvalitet ·         Förorening av vattendrag 

·         Belysning ·         Ljus- och bullerstörning utomhus 

Energi Mark och ekologi 

·         Energianvändning ·         Platsval 

·         CO2 utsläpp ·         Skydd av ekologiska särdrag 

·         Koldioxidsnål energiförsörjning ·         Förbättra ekologiskt värde 

·         Delmätning av energi   

·         Energieffektivt klimatskal   

Transport Material 

·         Närhet till kollektivtrafik ·         Livscykelvärdering av material 

·         Underlätta för fotgängare och cyklister ·         Återanvändning av material 

·         Tillgänglighet för faciliteter ·         Ansvarsfulla inköp 

·         Tidtabeller och reseinformation ·         Robusthet 

  ·         Utfasning av farliga ämnen 

Vatten Innovation 

·         Vattenförbrukning ·         Mönstergill nivå 

·         Läckageindikering   

·         Återanvändning av vatten   
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3.1.2 Certifieringsprocess BREEAM 

 
1. Projekteringsskedet- leder till ett interimt BREEAM-certifikat 
 
2. I färdig byggnad – leder till ett slutligt BREEAM-certifikat 
 

I projekteringsskedet ska projektet ha kommit så långt att det finns relevant 
information tillgänglig för BREEAM-assesorn att granska, samt att byggnadens 
egenskaper i grova drag kan värderas med tillgängliga rapporter, ritningar och övrig 
dokumentation utifrån kriterierna i BREEAM.  
Den bedömning som görs i detta skede utförs i regel före byggstart. Klassningen som 
utförs i detta skede är inte kvalificerande för slutcertifiering eftersom byggnaden inte 
är färdig. Klassningen betraktas som interim och fungerar som bevis på att 
projekteringsgruppen tagit fram ett projekt som har förutsättningar att nå en viss 
certifieringsnivå vid slutlig certifiering.  
För att genomföra en interim bedömning ska projekteringen ha avancerat till en nivå 
där information finns tillgänglig så att BREEAM-handläggaren på ett obestridligt sätt 
kan bedöma prestanda mot kriterierna i BREEAM.  
När byggnaden är färdigställd kan en slutlig certifiering utföras. Detta kan ske genom 
granskning av den interima bedömningen eller genom en fullständig bedömning [5]. 
 
De typer av projekt där BREEAM kan tillämpas som certifiering är: 
 

 Nyproduktion 

 Större ombyggnad av befintlig byggnad 

 Kombination av nyproduktion och ombyggnad 

 Ny- eller ombyggnad av en del i en byggnad med flera verksamheter 

 Inredning av befintlig byggnad 
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Miljöbyggnad 

 
Miljöbyggnad bedömer en byggnads kvalitet och prestanda inom de tre områdena 
energi, inomhusmiljö och material. Systemet premierar en låg energianvändning, god 
innemiljö gällande luft, ljud, dagsljus och termiskt klimat. Även bra byggmaterial och 
kunskap om vilka material som är använda. Certifieringen går att tillämpa på 
nyproducerade och befintliga småhus samt flerbostadshus men även kontor, daghem, 
vårdhem, skolor, idrottsbyggnader, restauranger och teatrar [6].  

 
Miljöbyggnad har olika klassningar där BRONS, SILVER och GULD kan uppnås. 
GULD motsvarar den bästa lösningen och tekniken utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
BRONS motsvarar i stort myndighetskraven från till exempel Boverket, Arbetsmiljö-
verket, Strålsäkerhetsmyndigheten och socialstyrelsen. I vissa fall ställs även krav 
som utvecklats av branschorganisationer. Sammantaget så visar betyget BRONS på 
en väl fungerande byggnad som lever upp till de krav som ställs. När klassningen av 
objektet utförs vägs olika mätbara indikatorer samman. Om en indikator inte når upp 
till någon av de olika certifieringsnivåerna benämns den KLASSAD. För att få GULD 
på vissa indikatorer är det nödvändigt att bekräfta bedömningen baserad på projekte-
ringshandlingar med en enkätundersökning. Minst 80 % av de svarande brukarna ska 
anse att inomhusmiljön är mycket bra, bra eller acceptabel för att få behålla det 
preliminära betyget GULD.  
Byggnadens faktiska funktioner och brukarnas upplevelse är alltså det intressanta. 
Detta är ett sätt att öka engagemanget hos projektörer, entreprenörer och förvaltare 
för att beställarens krav verkligen ska uppfyllas i den färdiga byggnaden [6]. I tabell 4 
redovisas indikatorer, aspekter och områden. Tabellen visar även vilken indelning 
indikatorerna och aspekterna har i relation till de tre områdena inom BREEAM. 
 
Tabell 4. Miljöbyggnads struktur med indikatorer aspekter och områden för nyproducerade och befintliga byggnader.  

Indikator Aspekt Område 

1. Energianvändning Energianvändning 

Energi 
2. Värmeeffektbehov 

Effektbehov 
3. Solvärmelast 

4. Energislag Energislag 

5. Ljudmiljö Ljudmiljö 

Innemiljö 

6. Radon 

Luftkvalitet  7. Ventilationsstandard 

8. Kvävedioxid 

9. Fuktsäkerhet Fukt 

10. Termiskt klimat vinter 
Termiskt klimat 

11. Termiskt klimat sommar 

12. Dagsljus Dagsljus 

13. Legionella Legionella 

14. Dokumentation av byggvaror Dokumentation av byggvaror 

Material 15. Utfasning av farliga ämnen Utfasning av farliga ämnen 

16. Sanering av farliga ämnen Sanering av farliga ämnen 
 

 



 

11 

 

 
 
Ett moment i verifieringen är att genomföra en enkätundersökning för 
några indikatorer som preliminärklassats med GULD, dessa är: 
 

 nr 5 Ljudmiljö 

 nr 7 Ventilationsstandard 

 nr 9 Fuktsäkerhet 

 nr 10 Termisk klimat vinter 

 nr 11 Termiskt klimat sommar 

 nr 12 Dagsljus 
 
En enkätundersökning ger en indikation av brukarnas upplevelse. För indikator nr 9 
Fuktsäkerhet krävs för GULD att minst 90 % av svarande brukare uppger att de 
saknar byggnadsrelaterade hälsobesvär. 
 
Miljöbyggnad tillämpar betygsaggregering med en metod som medför att en byggnad 
med brister inte kan få ett bra betyg. Generellt goda betyg på de olika indikatorerna 
kan bara begränsat kompensera ett lågt betyg på en indikator.  
Bedömningar sker främst på byggnadsnivå, där prestandan för hela byggnaden vägs 
samtidigt. Men vissa indikatorer (Solvärmelast, termiskt klimat sommar/vinter samt 
dagsljus) bedöms på rumsnivå. De rum som bedöms i miljöbyggnad är vistelserum 
enligt BBR:s definition, det vill säga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt.  
En verksamhetsdel som är mindre än 10 % av byggnadens Atemp kan undantas be-
dömning. Det kan gälla till exempel butiker eller kontor i bottenvåningen på ett 
bostadshus. Högst får 20 % av byggnadens Atemp undantas på grund av avvikande 
verksamhet. Även om en verksamhetsdel undantas bedömning kan det vid analys av 
vissa indikatorer vara enklare att inkludera delen, till exempel bedömning av  
värmeeffektbehov [6].  
 

3.1.3 Certifieringsprocess för Miljöbyggnad 

 

Registrering 

En byggnad som ska certifieras måste först registreras. Registreringsdatum avgör 
vilken version av manual och vilka förtydliganden som gäller för certifieringen, det 
vill säga vilka bedömningskriterier som ansökan kommer att bedömas efter. Efter att 
registreringsavgift betalats och innan ansökan skickats in, finns möjlighet att få tre 
frågor besvarade av handläggare eller tekniska rådet. Om inte ansökan har kommit in 
tre år efter registreringsdatum, krävs en ny registrering och ny registreringsavgift om 
byggnaden fortfarande ska certifieras [6]. 
 

Ansökan 

Ansökan består av ifyllt formulär som hämtas från miljöbyggnad. Till formuläret 
bifogas förklarande handlingar som också ska styrka riktigheten i de lämnade uppgif-
terna och sökandes förslag på betyg per indikator och på byggnaden. Ansökan skickas 
digitalt till SGBC. Handläggaren kontrollerar att de formella kraven är uppfyllda och 
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att granskaren inte står i jävsförhållande till sökanden. Därefter vidarebefordras 
ansökan för granskning [6].  
 
 

Granskning 

Ansökan granskas av oberoende specialister på Miljöbyggnad genom att uppgifter och 
handlingar kontrolleras och jämförs med aktuella bedömningskriterier. Granskarna 
bedömer ansökan mot kriterierna i sak och mot krav på redovisning. Sökandes 
förslag på betyg kan underkännas, antingen på grund av fel i sak eller på grund av 
otillräcklig information. Bedömning av varje indikatorbetyg och eventuella kommen-
tarer från granskaren dokumenteras i ett granskningsprotokoll som sökanden får ta 
del av. Granskningen sker under sekretess och därför sker all kommunikation mellan 
granskare och sökande via handläggaren. 
Tre månader efter meddelat granskningsresultatet ska en reviderad ansökan inkom-
mit till SGBC för att inte processen ska avbrytas. Granskningsprotokollet komplette-
ras med resultat från granskningarna. Efter granskarnas godkännande skickas 
ansökan vidare till Certifieringsrådet för beslut. I granskningsavgiften ingår en första 
granskning och maximalt granskning av två revideringar. Varje ny granskningsom-
gång får ta högst tre veckor. Certifieringsrådet godkänner granskarens godkännande 
av ansökan, men har också rätt att sänka indikatorbetyg som anses vara felbedömda. 
Tekniska rådet medverkar i certifieringsprocessen genom att stickprovsmässigt 
kontrollera granskningen, och genom att vid behov tolka och förtydliga bedömnings-
kriterierna. Certifieringsbeslut och eventuella kommentarer meddelas sökanden inom 
en vecka [6]. 
 
 

Certifiering 

Efter att ansökan godkänts i Certifieringsrådet får fastighetsägaren ett Certifikat och 
en plakett som får monteras i byggnaden. För nya byggnader eller vid ombyggnad är 
Certifikatet preliminärt tills resultatet har verifierats i färdig byggnad. Certifiering är 
giltig i högst 10 år från Certifieringsrådets första beslut eller tills byggnaden genom-
gått större förändringar [6]. 
 

Verifiering 

Nyproducerade eller större ombyggnader ska verifieras tidigast ett år efter att bygg-
naden tagits i bruk och senast inom två år. Vid verifieringen jämförs utförande och 
funktioner med underlaget i den preliminära bedömningen. En  
verifieringsrapport skickas in för granskning och ska godkännas av granskare och 
Certifieringsrådet. Under det första året som en nyproducerad byggnad eller en 
ombyggd byggnad är i drift finns möjlighet att uppgradera indikatorbetygen, vilket i 
så fall redovisas i verifieringsrapporten. Efter godkänd verifiering utfärdas slutligt 
certifikat [6]. 
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4 Resultat 
 
Arbetet har resulterat i en manual för energieffektiviserande krav enligt 
certifieringsmetoderna BREEAM och miljöbyggnad.     
Manualen beskriver nio olika områden med förslag på åtgärder för att effektivisera 
dessa utifrån rådande krav. De krav som ställs från respektive certifieringssystem 
delas in under respektive rubrik för at lättöverskådligt hitta dessa. I samband med 
vissa av de förslagna åtgärderna förekommer ej specifika krav inom aktuellt område. 
Stor vinning kan ändå uppnås för att minska byggnadens totala energiförbrukning.      
De områden som behandlas är: 
 

 Klimatskalet 

 Lufttäthet 

 stomme 

 Byggnadens form 

 Placering av byggnaden 

 Ventilation och installationer 

 Byggnadsfysikalisk bedömning 

 Uppmärksamma fuktproblem 

 Materialval 
 
Manualen är framtagen för att kunna användas på olika typer av byggprojekt med 
olika förutsättningar, därför är manualen utformad för att ge övergripande råd 
beträffande byggnaders energieffektivitet.  
Varje rubrik avslutas med en sammanfattning av området, där förslagsåtgärder listas 
för att var lättöverskådliga vid användning av manualen.     
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5 Diskussion/slutsats  
 
De energibesparande åtgärder som framtagits är generella och passar vissa objekt 
bättre än andra. Beroende på om det är en nyproduktion eller ändring av befintlig 
byggnad har givetvis stor betydelse för hur åtgärder kan tillämpas. Den manual som 
framtagits är avsedd att användas som övergripande förslag på hur byggnader kan 
utformas. Eftersom byggnader oftast är unika, ligger stort ansvar på att utifrån 
rådande förutsättningar utforma bästa möjliga byggnad för ändamålet. 
  
Certifieringsmetoderna för BREEAM och Miljöbyggnad är avancerade och kräver att 
certifieringshandläggare är involverade under stora delar av byggprojektet.  
Det finns en stor mängd litteratur som beskriver problematik och åtgärder inom 
byggnadsfysik och specifikt energieffektivisering. Fördelen med den sammanställning 
som gjorts är att den enkelt kan ingå i arbetsmetodiken, utan att användaren behöver 
lägga någon större tid på att läsa igenom flertalet böcker som berör ämnet. Manualen 
behöver ingen introducerande information för att börja användas, tillräcklig 
information för användande återfinns i manualen. 
 
Arbetet i rapporten berör främst energieffektivisering, vilket blir en allt viktigare 
faktor vid framtagning av byggnader. Energieffektiva byggnader har en lägre 
driftkostnad för ägaren, vilket ofta medför ett större marknadsvärde. Miljöcertifiering 
av en byggnad inkluderar alltid en viss nivå av energieffektivisering och är därmed 
även ett kvitto på att förbrukningen håller en hög standard. Andra faktorer som är 
starkt positivt med miljöcertifieringar är minskad miljöpåverkan. En certifiering 
innebär dessutom en viss standard av inomhusmiljö.   
 
Manualen som upprättats är applicerbar i projekteringsskedet i de flesta byggprojekt. 
Eftersom manualen ska stämma in på en mängd olika objekt, går det inte exakt att 
precisera åtgärder för att uppnå eftersträvade mål.  
För att uppnå en viss energiprestanda krävs att helheten av de påverkande faktorerna 
vägs samman. Utifrån projektets rådande omständigheter kan manualen vara till 
hjälp att säkerställa att viktiga parametrar tas med.    
  
De krav som ställs från Miljöbyggnad och BREEAM är omfattande och kräver ett 
helhetstänk. Beroende på om man vill ha annan nivå än lägsta certifieringsbetyg, 
krävs väl genomarbetade lösningar och oftast är kraven högre än de som ställs från 
exempelvis boverket.   
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6 Fortsatt arbete 
 
BREEAM och miljöbyggnad är båda väldigt omfattande med krav inom en mängd 
områden. För att certifiering ska uppnås ska samtliga områden beaktas redan i tidigt 
skede.  
Den manual som upprättats behandlar området energieffektivitet i byggnaden. Ett 
första steg är att använda manualen under projektering av ett byggprojekt. Därefter 
bör en utvärdering ske och eventuella ändringar göras. 
Med en utvärderad och uppdaterad manual, kan kompletteringar ske inom de andra 
områdena som berörs. 
 
En manual att använda i produktionsskedet är inte aktuellt för beställaren av detta 
arbete. Däremot skulle detta skapa förutsättningar för ett effektivt arbete genom hela 
projektet från ritbord till färdig byggnad för att uppnå certifiering.     
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Bilaga 1 

 
Manual 



 

 

Manual för energikrav enligt 
BREEAM och Miljöbyggnad 
 
 
Beskrivning 
Manualen är utformad att användas i projekteringsskedet, där projektören kan 
använda manualen för att undersöka vilka åtgärder som förbättrar respektive  
område. Manualen omfattas av nio rubriker där krav från respektive system finns 
redovisat samt förslag på hur byggnaden kan utformas för att på ett effektivt vis 
uppnå önskad prestanda på byggnad eller byggnadsdel. Manualen behandlar främst 
energieffektivitet i klimatskalet.  
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1 Klimatskalet  
En byggnads huvudsakliga uppgift är att skärma av utomhusklimatet på sådant sätt 
att man får en behaglig och hälsosam inomhusmiljö samtidigt som 
energihushållningen ska vara så effektiv som möjligt. Den energi som leds ut genom 
byggnadens klimatskal klassas som transmissionsförluster.  
 
God isolering av klimatskalet är avgörande för att uppnå ett högt 
värmegenomgångsmotstånd. De vanligaste isolermaterialen är mineralull och 
cellplast men det finns även andra material som cellulosafiber, träfiber, kutterspån 
och lättklinker där mängden luft påverkar positivt på materialets värmeisolerande 
egenskaper [7]. Miljöpåverkan från de olika materialen skiljer sig åt och ges 
specificerat av respektive tillverkare.    
Storleken på transmissionsförlusten är beroende av olika faktorer som: Byggnadens 
värmemotstånd, klimatskalets area samt skillnaden mellan inomhustemperaturen 
och utomhustemperaturen.  
Till transmissionsförlusterna räknas även köldbryggor som konstruktionsdetaljer 
eller otätheter som bryter klimatskalet.  
Dörrar och fönster är ofta en byggnads ”svaga länk” med hänsyn till 
transmissionsförluster och bör givetvis ges den area som krävs för att tillgodose en 
trivsam innemiljö men bör hållas till ca 15 % av totala golvarean [2].  
 
BREEAM kräver redovisning av: 
 

 Resultat och beräkningar ska sammanställas i en rapport som innehåller 
följande: 

 Tillåten specifik energianvändning i kWh/m2,Atemp enligt BBR. 

 Presentation av beräknad specifik energianvändning kWh/m2,Atemp fördelad 
på olika energislag och energiposter. 

 Information om vilken programvara för energiberäkning som har använts. 
 

Bilagor ska inkludera: 
 

 Energispecialistens kompetens. 

 Indata till beräkningsprogrammet presenterat i rapport. 

 Utdata form av rapport från programvaran accepteras inte.  
 
 

Följande information ska bifogas i rapporten: 
 

 Indelningen av byggnader i beräkningszoner 

 Atemp (enligt definition i BBR)  

 Klimatdata som används 

 U-värden för alla delar i klimatskalet samt motsvarande area 

 Uppgifter om köldbryggor 

 Fönsterglasareor med g-värden 
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Miljöbyggnad kräver redovisning av: 
 
Energianvändning  

 Beräkning av BBR-krav för lokalbyggnader eller för byggnader med både bo-
städer och lokalbyggnader. 

 Gör t ex pdf-utskrift av beräkningshjälpmedel för BBR-energikrav på Miljö-
byggnads hemsida. 

 
 

Aktuella indata till energiberäkningarna: Klimatort, högsta lufttemperatur inomhus 
sommar, lägsta lufttemperatur inomhus vinter, internvärme (personer, närvarograd, 
belysning, elapparater etc.), varmvattenanvändning, verksamhetstider, klimatskal: 
lufttäthet, köldbryggor, delareor med U-värden: ytterväggar, tak, fönster, 
grundkonstruktion etc. fönsterglasens g-värden, reglering av solskydd, typ av 
ventilationssystem, ventilationsflöden; lägsta, högsta och närvaroluftflöde om VAV, 
temperaturverkningsgrad på värmeåtervinnare, tilluftstemperatur, ventilationens 
drifttider, värmekälla, verkningsgrad hos värmekälla, eventuell COP vid flera 
utomhustemperaturer, kylkälla, kylmaskins COP. 
 
 
Sammanfattningsvis bör projektören beakta: 
 

 God isolering av klimatskalet. 
 

 Dörrar och fönster är ofta en byggnads ”svaga länk”, bör hållas till ca 15 % av 
total golvarea.  
 

 Stor hänsyn till köldbryggor och otätheter. 
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2 Lufttäthet  
Det ställs stora krav på att välisolerade byggnadskonstruktioner är lufttäta och detta 
är nödvändigt för att få önskvärd funktion i ventilationssystemet och 
förutsättningarna till en effektiv värmeåtervinning. För att minimera riskerna för 
luftläckage är det bra att i så tidigt skede som möjligt under projekteringen försöka 
minimera antalet genomförningar i klimatskalet. En metod för detta är 
samlokalisering av ledningar och installationer [3]. Det är viktigt att även detaljer 
som t.ex. utomhusbelysning och el-dragning för dörrklocka utförs på ett genomtänkt 
vis. Tätskiktet kan bestå av till exempel betong eller plastfolie, beroende på 
byggnadens konstruktion. I de fall plastfolie används som tätskikt är det viktigt att 
det är indraget 70-120 millimeter i konstruktionen för att minimera risken att 
oavsiktliga punkteringar orsakas. 
De kritiska områdena är oftast vid genomförningar samt i skarv mellan olika element, 
till exempel i ytterväggars hörn eller mellan vägg och golv.   
 
BREEAM kräver redovisning av: 
 

 Luftläckage vid 50 Pa i l/(s·m2 Aom) 
 

Miljöbyggnad kräver redovisning av: 
Ej specificerade krav, men lufttätheten ska vara tillräcklig för att uppfylla övriga krav. 
 
 
Sammanfattningsvis bör projektören beakta: 
  

 Att välisolerade byggnadskonstruktioner är lufttäta. 
 

 Minimera antalet genomförningar i klimatskalet.  
 

 Samlokalisering av ledningar och installationer.  
 

 I de fall plastfolie används som tätskikt är det viktigt att det är indraget 70-
120 millimeter i konstruktionen.  
 

 De kritiska områdena är oftast vid genomförningar samt i skarv mellan olika 
element, till exempel i ytterväggars hörn eller mellan vägg och golv.   
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3 Stomme  
Vilket material som väljs för den bärande stommen är avgörande för 
inomhusklimatet och hur känslig byggnaden blir för temperaturändringar i 
omgivande miljö. 
Alla material ackumulerar värme då omgivningen är varmare, och avger värme då 
omgivningen är svalare. Detta är en stor möjlighet att använda som verktyg för att 
styra innetemperaturen i en byggnad, som man oftast vill hålla på en jämn nivå, både 
för ökad trivsel och minskad risk för fuktproblem som kan följa med stora 
temperaturförändringar.  
En byggnad med tung stomme har stor värmekapacitet och har förmåga att lagra 
värmeenergi från dag till natt. Denna värmelagring dämpar luftens 
temperaturhöjning på dagen och temperatursänkning på natten. Därmed kan 
överskottsvärme från dagen, exempelvis från solinstrålning, tillgodogöras under 
natten, vilket minskar behovet av värmetillskott på natten och även eventuella 
kylbehov på dagen.  
Denna värmelagringseffekt i klimat som vårt här i norden är möjlig att utnyttja 
dygnsvis under vår- sommar - höst - perioden med varma och soliga dagar och svala 
nätter medan den normalt har liten påverkan under vintern som är kall, då 
värmetillskott behövs dygnet runt. Temperatursvängning i två olika typer av 
byggnadsstomme illustreras i figur 1 där en betydligt mindre temperatursvängning 
sker i den tyngre stommen.    
 

 
 
Figur 1. Inomhustemperaturen i en ouppvärmd byggnad under ett sommardygn varierar olika beroende på om stommen är 
lätt eller tungt utformad. För att upprätthålla en viss komfort krävs att värme tillsätts under natten och att byggnaden kyls 
under natten.  
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En lätt stomme, till exempel träregelstomme går snabbare att värma upp och kyls 
även snabbare än till exempel en tegelvägg eller betongvägg. En jämn innetemperatur 
medför även ett genomsnittligt lägre behov av effekten på uppvärmning då 
byggnaden inte kyls ut på samma vis i kallt klimat. I motsats till en tung konstruktion 
har den lätta konstruktionen fördelen att den kräver mindre energi att värma upp om 
den stått kall samt att den går lättare att kyla ned vid vädring [2]. 
 
Gällande typ av stomme ställs inte specifika krav från varken Miljöbyggnad eller 
BREEAM. Utrymme lämnas att välja fritt utifrån vad som passar byggnaden utifrån 
byggnadsfysiska och konstruktionskrav. 
 
 
Sammanfattningsvis bör projektören beakta: 
 

 Tung stomme medför långsamma temperatursvängningar, jämnare 
inomhusklimat. 
 

 Lätt stomme kräver mindre energiåtgång att genomföra en 
temperaturändring.  
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4 Utformning av byggnaden 
Genom att eftersträva minsta möjliga area på det omslutande klimatskalet minskas 
energibehovet och effektbehovet på uppvärmningssystemet. Detta kan uppnås genom 
att utifrån den area som krävs för att uppfylla ändamålskraven, utforma en kompakt 
byggnad.  
Genom att jämföra kvoten av Aom/Atemp kan lägsta arean klimatavskiljande area 
identifieras i syfte att minimera denna för att hålla nere transmissionsförlusterna. 
Detta innebär att rent tekniskt är det optimalt om en byggnad är kubformad, och ju 
mer arkitekturen avviker från detta kommer även transmissionsförlusterna öka 
(förutsatt oförändrat u-värde i klimatskalet).  
Genom att utforma byggnaden med väl beprövade metoder som innebär lång 
livslängd, liten risk för skador och minimalt med underhåll, gynnas ofta både miljön 
och ekonomin för ägaren [3]. Exempel kan vara att taket inte understiger ett visst 
gradtal då tak som inte klassas som flacka mer sällan drabbas av fuktproblem samt 
att de sällan behöver snöröjas.    
 
 
Beträffande byggnadens utformning finns inte specifika krav från varken 
Miljöbyggnad eller BREEAM. Utrymme lämnas att välja fritt utifrån vad som passar 
byggnaden utifrån byggnadsfysiska och konstruktionskrav. 
  
 
 
Sammanfattningsvis bör projektören beakta: 
  

 Genom att utforma ”kompakt byggnad” uppnås lägre energiförbrukning än 
långsträckta byggnader. Optimalt ur energisynpunkt om en byggnad är 
kubformad.  
 

 Större byggnader har ofta en bättre kvot Aom/Atemp.  
 

 Sträva efter att bygga ihop byggnader för att dela på tillförd värme. 
 

 Minimera underhåll genom t.ex. takkonstruktion som minimerar 
snöskottning. 
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5 Placering av byggnad 
Byggnadens energiförbrukning är beroende på var byggnaden är belägen. I Sverige 
går största delen av en byggnads energiförbrukning till uppvärmning, men även 
kylning av inneklimat sommartid är en orsak till energiförbrukning.  
De faktorer som kan bidra till temperaturpåverkan på en byggnad från omgivningen 
kan vara: 
 

 Årsmedeltemperatur  

 Luftfuktighet 

 Vindutsatthet 

 Soltimmar 
 
För en byggnad där fokus ligger på att minimera energiåtgången för uppvärmning, är 
det lämpligt att välja en plats för byggnaden där dessa faktorer är gynnsamma. En 
plats som ligger skyddad av terräng eller omgivande byggnader, undvik sänkor nära 
stora vattensamlingar där luftfuktigheten kan vara högre, gärna belägen med 
söderfasad som ej skyms så att solenergin och solljuset kan tas tillvara genom 
uppvärmning och ljusinsläpp.  
Ljusinstrålning kan vara både en tillgång och belastning då man på höst, vår och 
vinter vill ha maximalt med solinstrålningens värmande effekt, medan man på 
sommaren vill kunna öppna fönster för vädring och helst slippa solinstrålningens 
värmeeffekt. Som metod för att uppnå detta kan fönster placeras i specifikt 
väderstreck efter behov av solinstrålning, omgivande byggnader och träd mm kan 
användas för att ge skugga.   
 
BREEAM kräver redovisning av: 
 

 Typ av tekniska egenskaper för solskydd och information om skuggning 
  
 
Miljöbyggnad kräver redovisning av: 
 

 Ritning av våningsplan som är representativt och speciellt kritiskt för sol-
värmelast – våningsvalet ska motiveras kortfattat 

 Bedömda rum ska markeras på planritning – val ska motiveras kortfattat 

 Våningsplanets Atemp och varje bedömt rums area 

 Visa att de bedömda rummens area är 20 % (strax över) av våningsplanets 
Atemp. 

 Projekteringsunderlag, helst bygghandling som visar g-värde på glas 

 Typ av solskydd och egenskaper 

 Redovisa beräkning av gsyst 

 Redovisning av beräkning om lägre solintensitet än 800 W/m2 används. 

 Situationsplan som visar eventuellt skuggande grannar. 

 Norrpil på alla planritningar. 

 Beräkningsresultat och indikatorbetyg för varje bedömt rum. 

 Indikatorbetyg enlig aggregeringsprincipen. 
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 Redovisa gärna beräkningarna i tabell.  
 
 
 
 

Sammanfattningsvis bör projektören beakta: 
 

 Placera byggnaden så att solenergi kan tas till vara. 
 

 Placera byggnaden så att önskad skuggning uppnås med hjälp av exempelvis 
intilliggande byggnader, träd mm. 
 

 Undvik fuktrik mark. 
 

 Placera byggnaden i sådant läge att påverkan av vind blir minimal. 
Exempelvis om vindskyddad plats går att välja, vinkla entréer från vanligt 
förekommande vindriktning.  
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6 Ventilation & installationer 
För att en byggnad ska bli energieffektiv så krävs det att den värmeenergi som finns 
koncentrerad i byggnaden tas tillvara på ett effektivt vis. När det gäller ventilation, 
bör denna förses med värmeväxlare. Ventilationskanaler ska placeras på sådant vis 
att de inte skapar onödiga försvagningar av isolering i klimatskalet samt att de i 
minsta möjliga mån får skapa genomförningar i tätskiktet.  
Vissa installationer avger värme, vilken bör tas tillvara genom att placera dessa så att 
värmen kan spridas naturligt med luftrörelser, via värmeväxlare eller värmepump. 
Ventilationssystemet har till primär uppgift att föra bort koldioxid, överskottsvärme, 
fukt, lukter och föroreningar. För att uppnå ett gott inneklimat kan det vara lämpligt 
att utöver värmeväxlare, installera ett värmebatteri som värmer inkommande luft till 
önskad temperatur. Ett värmebatteri kan vara tillföras värme genom el eller 
värmeslinga kopplad till värmesystem. 
En bra metod att sänka konsumtionen av det energislag som används för 
uppvärmning av byggnad, tappvarmvatten och hushållsel är att solfångare och/eller 
solceller installeras i anslutning till byggnaden. Framförallt solfångare är en lösning 
som installerad med bra förutsättningar för många soltimmar är en lösning som ofta 
går att räkna hem ekonomiskt på relativt kort tid. Uppskattningsvis täcker dessa 
lösningar halva uppvärmningsbehovet för tappvarmvatten eller mer [3]    
 
BREEAM kräver redovisning av: 
 

 Värmelast från människor och apparater samt verksamhetstider 

 Börvärden på inomhustemperatur 

 Användning av varmvatten 

 Ventilation för respektive zoner och motsvarande drifttider 

 Relevanta distributionsförluster 

 Information om styrsystem för ventilation, värme och komfortkyla 

 Typ av system för ventilation och värmedistribution 

 Effektivitetstal för installationsapparater som till exempel verkningsgrader 
för pumpar och värmeåtervinningssystem, COP för värmepumpar och 
kylmaskiner. 

 Beskrivning av eventuell egen energiproduktion 
Specifikationer eller teknikritningar som bekräftar: 

 Energikrävande system och deras nominella prestanda 

 Mätanordningar för varje system, typ och placering av angivna mätare 

 Om tillämpligt, omfattningen av styr och övervakningssystem (central 
driftkontroll) och dess möjlighet att övervaka energi 

Ritningar med markeringar och detaljer som visar: 

 Delar av byggnader after avdelning/funktion och/eller uthyrningsområde 

 Placering av energimätare 
Specifikationer eller teknikritningar som bekräftar: 

 Mätanordningar för varje avdelning/funktion och/eller uthyrningsområde 

 Specificerade energimätartyper 
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 Miljöbyggnad kräver redovisning av: 
 
Energianvändning  

 Beräknad storlek på verksamhetsenergi eller hushållsel (ingår inte i BBR-
redovisningen). 

 Bifoga inte utskriftsrapport från energiberäkningsprogram. 
 Energislag  

 Resultat från energiberäkning, det vill säga sammanfattning från indikator 1 
(energianvändning) med redovisad antagen hushållsel eller verksamhets-
energi. 

 Pdf-utskrift av beräkningsverktyget på Miljöbyggnads hemsida där total årlig 
energianvändning fördelas efter ursprung på de fyra Miljökategorierna. 

 Avtal i den mån det behövs för att styrka val av Miljökategori för miljömärkt 
fjärrvärme eller el. 
 

 
Sammanfattningsvis bör projektören beakta: 
 

 Tillämpa värmeåtervinning, t.ex. i ventilationen 
  

 Minsta möjliga påverkan på klimatskalet från installationer och kanaler. 
 

 Producera egen ”grön” el och värme genom t.ex. solceller och solfångare. 
 

 Placera värmealstrande installationer så att värmen till vara på bästa möjliga 
sätt. 
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7 Byggnadsfysikalisk bedömning 
En byggnadsfysikalisk bedömning bör göras utifrån aktuell byggnads förutsättningar 
genom kvalitativa bedömningar och från väl beprövade lösningar.  
Genom Kvantitativ bedömning beräknas värme- och fukttillstånd i en byggnadsdel 
eller konstruktion. För enklare fall kan handberäkningsmetoder vara fullt tillräckliga 
för att visa byggnaders funktion som underlag för dimensionering och utförande. I 
mer komplexa fall kan handberäkningsmetoder användas för överslagsräkning och ge 
storleksordningar samt uppfattning om rådande problematik, dessa kompletteras 
senare med mer förfinade beräkningar. Det är vanligt förekommande att de 
byggnadsfysikaliska omständigheterna är så komplicerade att beräkningarna behöver 
vara datoriserade.  
 
Kvalitativ bedömning innebär att en byggnadsdel kontrolleras med enkla hjälpmedel. 
Ofta handlar det om att följa regler och anvisningar om hur en byggnadsdel eller 
detalj ska utformas. En metod för kvalitativ bedömning kan vara att förväntade 
värme- och fukttillstånd i olika situationer hämtas ur tabell eller diagram. Metoden 
lämpar sig väl för att visa på en konstruktions fysikaliska egenskaper ifall 
konstruktionen ändras genom till exempel ändring av tjocklek av ett material eller att 
ett material byts ut mot ett annat.  
 
En metod att säkerställa fysikaliska bedömningar genom att tillämpa beprövade 
lösningar vilket ger möjlighet att utnyttja dokumenterad erfarenhet från liknande 
konstruktioner och byggnader med samma förutsättningar. För att metoden ska vara 
tillämpbar måste den aktuella byggnadsdelen vara helt identisk med den beprövade 
lösningen. Om avvikelser i förutsättningar beträffande uppbyggnad av byggnadsdel 
eller omgivande klimat förekommer måste en ny bedömning, antingen genom 
kvalitativ eller kvantitativ bedömning göras [2].  
 
Miljöbyggnad och BREEAM har inga specifika krav på vilka material klimatskalet ska 
uppföras med. Om ett byggprojekt med liten teoretisk fakta om konstruktionen ska 
uppföras är det viktigt att denna undersöks för att säkerställa en god kvalitet på 
byggnaden. Det kan gälla om annat än konventionella metoder används, inom t.ex. 
lerbyggnation.   
 
Sammanfattningsvis bör projektören beakta: 
  

 Effektivt att använda beprövade lösningar, t.ex. av klimatskalets utformning. 
 

 Byggnadsfysikalisk bedömning är lämplig om ny teknik eller metod prövas. 
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8 Uppmärksamma fuktproblematik 
Med fuktskydd avses material eller materialskikt som tar hand om förekommande 
fuktbelastning i form av vattenånga och fritt vatten på sådant sätt att fuktskador inte 
uppstår och konstruktionens funktion i övrigt inte äventyras. Fuktproblem i 
byggnader uppstår ofta sakta och kan vara väldigt svåra att upptäcka, vilket gör att de 
oftast upptäcks väldigt sent. En sund inställning till problematiken kring ämnet är att 
låta fuktfrågorna genomsyra hela projektet.  
Fukt är den vanligaste orsaken till skador i byggnader. Skadorna är av helt olika 
karaktär för olika byggnadsmaterial. För betong, tegel och liknande material är risken 
för frostsprängning stor vid kritisk fuktnivå. I organiska produkter ökar risk för röta 
och mögelpåväxt vid hög fukthalt. Fukt kan även orsaka att emissioner friges samt att 
lim i konstruktioner löses upp. 
De fuktkällor som bör tas i beaktning är[8]: 
 

 Fuktighet i utomhusluften 

 Fuktproduktion inomhus 

 Regn, särskilt slagregn 

 Markfukt 

 Byggfukt 

 Läckage från installationer 
 

Fuktkrav ska ställas på allt material som ska byggas in i konstruktionen. De fuktkrav 
som ställs på det material som används ska inte förutsätta någon uttorkning under 
byggskedet. Det är även viktigt att det under planeringsfasen av bygget tas hänsyn till 
risk för oönskad fukttillförsel genom till exempel nederbörd. 
Rimlig nivå för RF är 30-60 %, i detta intervall förekommer liten risk för åverkan på 
material samt att inneklimatet har förutsättning att uppfattas som bra.   
Större byggnader bör väderskyddas under byggtiden då produktionstiden är lång och 
väderpåkänningar kan få negativa konsekvenser för projektet. Uttorkningstiden i ett 
energieffektivt hus är ofta längre än i traditionellt utförda, då de ofta har lägre 
värmeeffekt att tillgå.  
En hög luftfuktighet medför att det krävs mer energi att värma luften i en byggnad 
genom att luftens specifika värmekapacitet ökas genom en höjd fukthalt. Fukt har 
förmåga att öka värmeledningsförmåga, detta innebär att temperaren måste höjas för 
att upprätthålla samma komfortnivå.      
Sammanfattningsvis bör projektören beakta: 

 Skadeförebyggande åtgärder gällande fukt bör genomsyra hela projektet. 
 

 Fuktkrav ska ställas på allt material som ska byggas in i konstruktionen. 
  

 Uttorkningstiden i ett energieffektivt hus är ofta längre än i traditionellt 
utförda.  
 

 Inomhusklimatet bör projekteras med en RF 30-60 %. 
 

 Jämn RF medför små deformationer i material. 
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9 Materialval 
Material har olika värmegenomgångsmotstånd och leder värme olika effektivt. 
Genom att använda material i ytskikt inomhus som upplevs som ”varma material” 
krävs en lägre temperatur på ytan och därmed kan energibehovet minskas samtidigt 
som inomhusmiljön förbättras.  
Beträffande material bör dessa även väljas efter den mängd skadliga emissioner som 
avges, detta bör göras för bästa möjliga luftkvalitet. Liten mängd skadliga emissioner 
medför att ventilationen med hänsyn till dessa kan minskas. Lång livslängd på 
materialen medför att underhållskostnaden sänks, samt en miljömässig vinst genom 
mindre mängd förbrukat material under byggnadens totala livslängd.  
 
För att redovisa en produkts miljöpåverkan kan man använda sig av en metod som 
kallas livscykelanalys, LCA (Life Cycle Assessment). Det görs genom en beräkning av 
hur mycket miljöförstöring produkten orsakat i form av energiåtgång och utsläpp till 
mark, luft och vatten. Metoden möjliggör jämförelse av miljöpåverkan mellan olika 
produkter eller processer för att finna den optimala lösningen för ändamålet. Ett 
problem med livscykelanalyser är att de är tidskrävande att utföra samt att resultatet 
kan påverkas mer av den aktuella produktionstekniken än av materialens egna 
egenskaper. En livscykelanalys är även en bra metod för att förbättra en 
produktionsprocess. Många tillverkare anger specificerat det data som behövs för att 
göra en livscykelanalys. Det kan t.ex. vara vad produkten har för energiförbrukning 
vid framställning eller vilka material produkten innehåller [8].  
LCA är en effektiv metod att använda vid redovisning av byggnadsmaterial och 
byggprocesser, vilket ofta är ett krav från certifierande verksamheten.  
 
Miljöbyggnad och BREEAM anger inte specifikt vilka material som ska användas, 
men med vissa material kan faktorer och indikatorer som trivsel och upplevelse av 
inomhusklimatet förbättras. 
 
Sammanfattningsvis bör projektören beakta: 
  

 Material med låg värmeledningsförmåga medför att temperaturen kan 
upplevas varmare. Det kan t.ex. vara ett trägolv istället för plastmatta. 
 

 Material som avger liten mängd skadliga emissioner. 
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Tabeller för miljöbyggnad 
 
Miljöbyggnad har specifika krav för att byggnaden ska uppnå en viss certifieringsnivå. 
Dessa finns redovisade i nedanstående tabeller. I kolumnen längst till vänster anges 
vilken indikator som redovisas (16 st. inom miljöbyggnad). I kolumnerna BRONS, 
SILVER och GULD anges vilka krav som ställs för att uppnå respektive betyg. 
I kolumnen längs till höger Förklaras de viktigaste tolkningarna till version 2:1 som är 
giltig version (den 21 mars 2014). miljöbyggnad som system har en uppbyggnad där 
specificeringen är möjlig att fastställa i tabellform, till skillnad från BRREAM som har 
en struktur som ej är lämpad för denna metod. I tabell ett, två och tre redovisas de 
krav som Miljöbyggnad ställer vid nyproduktion. Nyproduktion är oftast den enklaste 
metoden för att uppnå önskade mål, medan ombyggnationer är mer komplexa. för att 
möjliggöra och uppmuntra till certifiering finns de två olika tabellsystemen att tillgå. 
I tabell fyra, fem och sex redovisas de krav Miljöbyggnad ställer vid ombyggnad.  
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Bedömningskriterier Miljöbyggnad (nyproduktion) 
Tabell 1. Specificerade bedömningskriterier som blir avgörande för betygsättning av en byggnad vid certifiering med 
systemet Miljöbyggnad. 

Indikator BRONS SILVER GULD 

Viktigaste 
tolkningarna till 

version 2:1 
(gällande från 

mars 2012) 

1 Energianvänd-
ning 

El värmda 
byggnader 

≤ BBR ≤ 75 % av BBR ≤ 65 % av BBR   

Ej 
elvärmda 
byggnader 

≤ BBR ≤ 95 % av BBR ≤ 90 % av BBR Gäller ej byggnader 
registreringar efter 
130101. Elvärmda 
byggnader bedöms 
som ej elvärmda men 
utifrån sina BBR-krav. 

2 Värmeeffekt 

El värmda 
byggnader 

≤60W/m2 Atemp ≤40W/m2 Atemp ≤25W/m2 Atemp   

Ej 
elvärmda 
byggnader 

≤40W/m2 Atemp ≤30W/m2 Atemp ≤20W/m2 Atemp   

3 Solvärmelast 

Lokaler ˂48 W/m2 golv <43 W/m2 golv <32W/m2 golv Fasader mot norr 
ingår inte i bedöm-
ningen Solskydd i 
bostäder behöver inte 
tillhandahållas av 
fastighetsägaren under 
förutsättning att de 
boende enkelt kan 
montera erforderliga 
solskydd. 

Bostäder  ˂38 W/m2 golv <29 W/m2 golv <18W/m2 golv 

4 Energislag * 

Bostäder 
lokaler 

>50% från 
miljökategorierna 1, 
2 och 3 

> 10 % från 
miljökategori 1 och 
< 25 % från 
miljökategori 4. 
Alternativt >50% 
från miljökategori 2 
och 25 % från 
miljökategori 4 

> 20 % från 
miljökategori 1 och < 
20 % från vardera 
miljökategori 3 och 4. 
Alternativt >50% från 
miljökategori 2 och 
20 % från vardera 3 
och 4 

”Grön fjärrvärme” ska 
vara en produkt som 
energileverantören 
kan erbjuda under 
minst två år från 
ansökningstillfället. 
Gör gärna fjärrvärme-
leverantörer 
uppmärksamma på att 
uppgifterna i 
betygsverktyget kan 
uppdateras. 

5 Ljudmiljö 

Bostäder 
lokaler 

Ljudklass C på de 
fyra bedömda 
ljudparametrarna 
enligt SS 25267 eller 
SS 25268 

Minst två av de 
bedömda 
ljudparametrarna i 
SS 25267 eller SS 
25268 ska uppfylla 
ljudklass B eller 
högre. Övriga 
bedömda 
ljudparametrar är i 
minst ljudklass C 

Ljudklass B på de fyra 
bedömda ljudpara-
metrarna enligt SS 
25267 eller SS 25268. 
Godkänt enkätresul-
tat 

I Miljöbyggnad 
bedöms endast 
stegljud, luftljud, ljud 
från installationer och 
ljud utifrån. 

6 Radon 

Bostäder 
och 
allmänna 
lokaler  

≤200 Bq/m3 ≤100 Bq/m3 ≤50 Bq/m3 Om konstruktionen 
utformas ”radonsäker” 
är det 
inte nödvändigt att 
mäta radonhalten i 
marken. 
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Tabell 2.  Specificerade bedömningskriterier som blir avgörande för betygsättning av en byggnad vid certifiering med 
systemet Miljöbyggnad. 

Indikator BRONS SILVER GULD 

Viktigaste 
tolkningarna till 

version 2:1 
(gällande från 

mars 2012)  

7 Ventilationsstan-
dard 

Lokaler Uteluftsflöde ≥ 7 l/s, 
person + 0,35 l/s,m2 
golv eller 
enligt råd i AFS 2009:2 

BRONS + 
Behovsstyrt ventilations-
flöde i vistelserum med 
varierandebelastning, t ex 
konferensrum. Kan styras 
manuellt 

BRONS + 
Behovsstyrt 
ventilationsflöde, t ex 
VAV i vistelserum. 
Godkänt enkätresul-
tat 

Med VAV avses 
automatiskt 
behovsstyrning av 
luftflöde. 

Bostäder Uteluftsflöde ≥ 0,35 l/s, 
m2 golv 

BRONS + 
Möjlighet till forcering av 
frånluftsflöde i kök enligt 
BFS 1998:38. Kolfilter-
fläkt är ej accepterad som 
alternativ. 

SILVER + 
Frånluftsflöde i bad-, 
dusch- eller tvättrum 
enligt 
BFS 1998:38. 
Godkänt enkätresul-
tat   

8 Kvävedioxid 

Bostäder 
lokaler 

> 40 μg/m3 > 40 μg/m3 ≤ 20 μg/m3 
Alternativt: Byggnad 
utanför tätort, dock 
måste 
avståndet till kraftigt 
trafikerade vägar 
(>10 000 
fordon/dygn) vara 
större än 250 m. 

  

9 Fuktsäkerhet 

Bostäder 
lokaler 

Byggnaden är 
fuktsäkerhetsprojekte-
rad och utförde enligt 
BBR avsnitt 6:5, dvs. 
fuktkritiska konstruk-
tioner är identifierade 
och dokumenterade, 
kontrollplaner finns och 
utförandet dokumente-
ras 

BRONS + 
Aktuella branschregler 
följs för utförande av 
våtrum. 
Fuktsäkerhetsprojekte-
ring enligt ByggaF eller 
motsvarande. 
Fuktmätningar i betong 
utförs enligt RBK (Rådet 
för 
Byggkompetens) 

SILVER + 
Krav på diplomerad 
fuktsakkunnig 
(beställarens 
expert) och en 
fuktsäkerhetsansva-
rig 
(entreprenörens 
expert). 
I småhus krävs en 
fuktsäkerhetsansva-
rig (entreprenörens 
expert) 
Godkänt enkätresul-
tat 

  

10 Termiskt klimat 
vinter 

Bostäder 
lokaler 

PPD ≤ 20 % PPD ≤ 15 % PPD ≤ 10 % Godkänt 
enkätresultat 

BRONS-kravet 
motsvarar ungefär 
nyproduktionskra-
vet på temperatur i 
BBR. 

Småhus TF< 0,4 Värmekälla 
under fönster eller 
redovisning av skydd 
mot kallras, dvs. 
lufthastighet < 0,15 m/s 

TF< 0,3 Värmekälla 
under fönster eller 
redovisning av skydd mot 
kallras, dvs. lufthastighet 
< 0,15 m/s 

PPD ≤ 10 % visad 
med datorsimulering 
Godkänt enkätresul-
tat 

TF ej accepterad för 
GULD 

11 Termiskt klimat 
sommar 

Bostäder 
lokaler 

PPD ≤ 20 % Öppnings-
bara fönster i bostäder 
och skolor. 

PPD ≤ 15 % Öppningsbara 
fönster i bostäder och 
skolor. 

PPD ≤ 10 % 
Öppningsbara fönster 
i bostäder och skolor. 
Godkänt enkätresul-
tat. 

Bedömning med den 
förenklade metoden 
SVF 
kan ske för alla 
nyproducerade 
bostäder; dvs.. 
även för flerbo-
stadshus. 

Småhus SVF < 0,048 Öppnings-
bara fönster 

SVF < 0,036 Öppningsba-
ra fönster 

SVF < 0,025 
Öppningsbara fönster 
Godkänt enkätresul-
tat 
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Tabell 3. Specificerade bedömningskriterier som blir avgörande för betygsättning av en byggnad vid certifiering med 
systemet Miljöbyggnad. 

Indikator BRONS SILVER GULD 

Viktigaste 
tolkningarna till 

version 2:1 
(gällande från 

mars 2012) 

12 Dagsljus 

Bostäder 
lokaler 

Dagsljusfaktor ≥ 
1,0% 

Dagsljusfaktor ≥ 
1,2% 

Dagsljusfaktor ≥ 1,2 % 
visad med datorsimu-
lering 
Godkänt enkätresultat 

Finns ett flertal 
tolkningar under 
”Frågor och 
svar” om bl a 
kontorslandskap och 
djupa rum. 

Bostäder AF ≥ 10 % AF ≥ 15 %  -  Accepterat att 
använda AF-metoden 
för bedömning även 
om sämre LT än 
motsvarande 3 klara 
glas används, dvs. LT 
ca 0,74 

13 Legionella 

Flerbostadshus 
Lokaler 

Temperatur på 
stillastående 
tappvarmvatten i t 
ex beredare och 
ackumulatortankar 
≥ 60˚C. 
Gemensam 
rörledning till flera 
duschplatser där 
temperaturen är 
högst 38°C ska inte 
vara längre 
än 5 meter. 
Handukstorkar och 
andra värmare är 
inte kopplade på 
vvc-ledningen. 
Proppade ledningar 
ska vara så korta att 
temperaturen 
på stillastående 
vatten ≥ 50°C. 

BRONS + 
Riskvärdering 
genomförs med 
avseende på tillväxt 
och spridning av 
legionella i äldre- 
och gruppboende, 
hotell, sporthallar, 
simhallar, sjukhus 
och flerbostadshus. 
Erforderliga 
åtgärder genomförs 
som minskar 
legionellarisken. 
Legionellaskydd 
enligt "Branschreg-
ler Säker Vattenin-
stallation". 

SILVER + 
Termometrar 
monteras på utgående 
varmvatten 
och på returen i varje 
vvc-krets. 
Instruktioner ska 
finnas för regelbund-
na kontroller 
av vv- och vvc-
temperatur i äldre- 
och 
gruppboende, hotell, 
sporthallar, simhallar, 
sjukhus och 
flerbostadshus 

Om en riskvärdering 
visar att det för 
gemensamma 
duschar krävs ett 
särskilt legionella-
skydd 
med regelbunden 
hetvattenspolning är 
det inte 
nödvändigt att 
uppfylla 5 m-kravet 
på gemensam 
ledning enligt BRONS 
om det skyddsåtgär-
den 
genomförs. 

Småhus − Temperaturen på 
stillastående 
tappvarmvatten i t 
ex beredare och 
ackumulatortankar 
≥ 60˚C. 

SILVER+ 
Legionellaskydd enligt 
"Säker Vatten”. 

  

14 Dokumentation 
av byggvaror 

Bostäder 
lokaler 

En byggnadsrelate-
rad loggbok 
upprättas med 
information om 
byggvaror i 
produktkategorier E, 
F, G, H, I, J, K, L, M, 
N och Z enligt BSAB 
96. 
Loggboken ska 
minst innehålla 
uppgifter om typ 
av byggvara, 
varunamn, 
tillverkare, 
innehållsdeklaration 
och årtal för dess 
upprättande. 

BRONS+ 
Loggboken är digital 
och administreras 
på företagsnivå 
hos fastighetsägaren 

SILVER+ 
Loggboken innehåller 
information om 
byggvarornas 
placering och 
ungefärliga mängd i 
byggnaden 

Inga VVS- eller 
elbyggvaror ingår i 
bedömningen 

16 Utfasning av 
farliga ämnen 

Bostäder 
lokaler 

Dokumentation 
saknas 

Utfasningsämnen 
enligt KEMI:s 
kriterier förekom-
mer endast i mindre 
omfattning i 
loggbokens 
byggvaror, dessa är 
dokumenterade i en 
avvikelselista. 

Utfasningsämnen 
enligt KEMI:s 
kriterier förekommer 
inte i de dokumente-
rade byggvarorna 
i loggboken. 

Inga VVS- eller 
elbyggvaror ingår i 
bedömningen 
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Bedömningskriterier Miljöbyggnad (ombyggnad) 
Tabell 4. Specificerade bedömningskriterier som blir avgörande för betygsättning av en byggnad vid certifiering med 
systemet Miljöbyggnad. 

Indikator BRONS SILVER GULD 

Viktigaste 
tolkningarna till 

version 2:1 
(gällande från 

mars 2012)  

Energianvänd-
ning 

Småhus ˂162 <105 <71kWh/m2, BOA   

Flerbostads-
hus 

˂171 <135 <110kWh/m2, 
BOA 

Förskola ˂234 <182 <149kWh/m2, 
BOA 

Vårdbyggnad ˂200 <174 <133kWh/m2, 
BOA 

Skola ˂206 <170 <130kWh/m2, 
BOA 

Kontor ˂193 <118 <84kWh/m2, 
BOA 

Värmeeffekt 
Bostäder 
lokaler 

≤70 ≤45 ≤30W/m2 Atemp 

Solvärmelast 
Lokaler ˂48 <43 <32W/m2 golv Fasader mot norr 

ingår inte i 
bedömningen 

Bostäder  ˂38 <29 <18W/m2 golv 

Energislag* 

Bostäder 
lokaler 

>50% från miljökatego-
rierna 1, 2 och 3 

> 10 % från 
miljökategori 1 och 
< 25 % från 
miljökategori 4. 
Alternativt >50% 
från miljökategori 
2 och 25 % från 
miljökategori 4 

> 20 % från 
miljökategori 1 
och < 20 % från 
vardera 
miljökategori 3 
och 4. Alternativt 
>50% från 
miljökategori 2 
och 20 % från 
vardera 3 och 4 

Miljömärkt 
fjärrvärme bedöms 
efter energikälla. 
Kontrollera att 
uppgifterna i 
betygsverktyget är 
uppdaterade 

Ljudmiljö 

Bostäder 
lokaler 

Ljudklass C på de fyra 
bedömda ljudparamet-
rarna enligt SS 25267 
eller SS 25268 

Minst två av de 
bedömda 
ljudparametrarna i 
SS 25267 eller SS 
25268 ska uppfylla 
ljudklass B eller 
högre. Övriga 
bedömda 
ljudparametrar är i 
minst ljudklass C 

Ljudklass B på de 
fyra bedömda 
ljudparametrarna 
enligt SS 25267 
eller SS 25268. 
Godkänt 
enkätresultat 

I Miljöbyggnad 
bedöms endast 
stegljud, luftljud, 
ljud från 
installationer och 
ljud utifrån. 

Bostäder 
lokaler 

Med stängda fönster 
hörs ljudtrafik svagt 
även när det är andra 
ljud i rummet. När det 
är tyst i rummet hörs 
trafikljud men man 
behöver inte höja 
rösten vid normalt 
samtal (stängda 
fönster). När det är tyst 
i rummet hörs 
installationsljudtydligt 
om man lyssnar efter 
det. Lokaler: man 
märker när ventilation 
stängs av på kvällen. 

Med stängda 
fönster hörs 
ljudtrafik enbart 
när det i övrigt är 
tyst i rummet. När 
det är tyst i 
rummet hörs 
installationsljud 
mycket svagt när 
man lyssnar efter 
det. Svagt ljud hörs 
vid normal 
samtalston från 
angränsande rum 
men innehållet i 
samtalet går ej att 
uppfatta. Svagt 
ljud hörs ovanför 
rummet vid flytt av 
möbler och från 
personer med 
hårda klackar. 
Lokaler: man hör 
knappt ventilation 
startas. 

SILVER + 
Bostäder: På 
natten hörs 
trafikljud bara 
svagt brus med 
sovrumsfönstret 
på glänt. Godkänt 
enkätresultat 
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Tabell 5. Specificerade bedömningskriterier som blir avgörande för betygsättning av en byggnad vid certifiering med 
systemet Miljöbyggnad. 

Indikator BRONS SILVER GULD 

Viktigaste 
tolkningarna till 

version 2:1 
(gällande från 

mars 2012)  

Radon 

Bostäder och 
allmänna 
lokaler  

≤200 Bq/m3 ≤100 Bq/m3 ≤50 Bq/m3 

  
Lokaler ≤400 Bq/m3 ≤100 Bq/m3 ≤50 Bq/m3 Även radonmät-

ningar äldre än 5 år 
accepteras om det 
inte skett några 
större förändring-
ar. 

Ventilationsstan-
dard 

Lokaler Godkänd OVK Godkänd 
OVK. 
Uteluftsflöde 
≥ 7 l/s, 
person + 
0,35l/s, m2 

golv eller 
enligt råd i 
AFS 2009:2 

SILVER. God vädrings 
och forceringsmöjlig-
heter. Godkänt 
enkätresultat 

Flerbostadshus Godkänd OVK Godkänd 
OVK. 
Möjlighet att 
öppna fönster 
i alla rum. 
Möjlighet till 
forcering vid 
spis, vid 
självdrag 
accepteras 
kolfilterfläkt 
för matos. 

Godkänt enkätresultat Kompletterar med 
arbetsmiljöverkets 
krav på ventila-
tionsflöde där 
processen ställer 
högre krav än antal 
personer. 

Småhus Uteluftsventiler i 
vistelserum om s- 
eller f-system. 
Frånluftsdon i kök, 
våtrum och WC. 
Drift och skötselin-
struktioner vid F- 
eller FTX-
ventilation. 

BRONS + 
Möjlighet till 
forcering vid 
spis, vid S-
system 
accepteras 
kolfilterfläkt. 
Möjlighet att 
rensa 
kanalerna. 

Silver + mätningar 
visar minst 0,5 oms/h. 
Godkänt enkätresultat 

  

Kvävedioxid 

Bostäder 
lokaler 

>40µg/m3 ≤40µg/m3 ≤20 µg/m3 Alternativt: 
Byggnad utanför tätort 
med avståndet till 
kraftigt trafikerade 
vägar (>10000 
fordon/dygn) vara 
större än 250 m. 

fuktsäkerhet 

Bostäder 
lokaler 

Inga fukt eller 
vattenskador 
förekommer 

Inga fukt eller 
vattenskador 
förekommer. 
Konstruktion 
bedöms vara 
väl 
genomförd 
med 
betydande 
kvarvarande 
teknisk 
livslängd. 

SILVER + Dokumen-
terat väl utförda 
våtrum. Godkänt 
enkätresultat. 

Så länge en 
fuktskada inte 
orsakar hälsopro-
blem, olägenheter 
för brukarna eller 
påverkar väggens 
funktion så 
accepteras 
fuktgenomslag i 
t.ex. grundmur i ett 
källargarage för 
BRONS 
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Tabell 6. Specificerade bedömningskriterier som blir avgörande för betygsättning av en byggnad vid certifiering med 
systemet Miljöbyggnad.  

Indikator BRONS SILVER GULD 

Viktigaste 
tolkningarna 

till version 2:1 
(gällande från 

mars 2012)  

Termiskt 
klimat 
vinter 

Bostäder 
lokaler 

PPD ≤ 20 % PPD ≤ 15 % PPD ≤ 10 % Godkänt 
enkätresultat 

  

Bostäder 
lokaler 

TF< 0,4 Värmekälla under 
fönster eller redovisning av 
skydd mot kallras, dvs. 
lufthastighet < 0,15 m/s 

TF< 0,3 Värmekälla under 
fönster eller redovisning 
av skydd mot kallras, dvs. 
lufthastighet < 0,15 m/s 

SILVER + Godkänt 
enkätresultat 

Bostäder 
lokaler 

TF< 0,45 Värmekälla under 
fönster eller skydd mot 
kallras, dvs. lufthastighet < 
0,15 m/s 

TF< 0,35 Värmekälla 
under fönster eller skydd 
mot kallras, dvs. 
lufthastighet < 0,15 m/s 

SILVER + Godkänt 
enkätresultat 

Termiskt 
klimat 
sommar 

Bostäder 
lokaler 

PPD ≤ 20 % Öppningsbara 
fönster i bostäder och 
skolor. 

PPD ≤ 15 % Öppningsbara 
fönster i bostäder och 
skolor. 

PPD ≤ 10 % 
Öppningsbara fönster 
i bostäder och skolor. 
Godkänt enkätresul-
tat. 

Krav på 
öppningsbara 
fönster gäller där 
komfortkyla 
saknas. 
Vädringsfönster 
uppfyller kravet 
på öppningsbart 
fönster 

Bostäder SVF < 0,048 Öppningsbara 
fönster 

SVF < 0,036 Öppningsba-
ra fönster 

SILVER eller BRONS 
+ komfortkyla. 
Godkänt enkätresul-
tat 

Vädringsfönster 
uppfyller kravet 
på öppningsbart 
fönster 

Lokaler SVF < 0,06 Öppningsbara 
fönster i skolor 

SVF < 0,054 Öppningsba-
ra fönster i skolor 

SILVER eller BRONS 
+ komfortkyla. 
Godkänt enkätresul-
tat 

Krav på 
öppningsbara 
fönster gäller där 
komfortkyla 
saknas. 
Vädringsfönster 
uppfyller kravet 
på öppningsbart 
fönster 

Dagsljus 

Bostäder 
lokaler 

Dagsljusfaktor ≥ 1,0% Dagsljusfaktor ≥ 1,2% Dagsljusfaktor ≥ 1,0%   

Bostäder AF ≥ 10 % AF ≥ 15 %  -  

Legionella 

Bostäder 
lokaler 

Varmvattentemperaturen ≥ 
50 ˚C efter 30 sekunder 
tappning. 

BRONS + Kall och 
varmvattenledningar i 
samma schakt är 
isolerade. Varmvatten-
temperatur≥ 50 ˚C efter 
varmvattenberedare eller 
värmeväxlare. 

SILVER. Inga 
kallvattenledningar är 
förlagda i bjälklag 
med golvvärme. Inte 
heller i väggar eller i 
bjälklaglag till rum 
som är varmare än 24 
˚C t.ex. bastu. 

Sanering 
av farliga 
ämnen 

Bostäder 
lokaler 

Lagstiftning gällandeföre-
komst och inventering av 
ämnen med miljö- och 
hälsorisk uppfylls. 
Inkapslad asbest fast 
bunden i material finns i 
byggnaden enligt 
inventering. 

BRONS + Ozonnedbry-
tande ämnen (freoner) 
asbest och PBC (även 
småhus) har inventerats 
och har inte påträffats 
eller har sanerats. 

SILVER. Kadmium 
Bly, radioaktiva 
isotoper, kvicksilver 
samt impregnerat 
virke har inventerats 
och har inte 
påträffats, eller har 
sanerats. 
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 * All energi som används i byggnaden ska fördelas efter typ av källa på 
miljökategorierna enligt nedan. Kategori beror på huruvida energikällan är förnybar, 
flödande, ger upphov till avfall, föroreningar eller andra problem vid hanteringen. Till 
miljökategori 1 hör energi som orsakar minst miljöbelastning och Miljökategori 4 
mest. 
 
 
I Miljökategori 1 ingår 

 Solenergi, dvs. värme från solfångare och el från solceller 

 El från vind och vattenkraft 

 Industriell spillvärme som saknar försäljningsvärde och som annars skulle gå 
förlorad. 
 

I Miljökategori 2 ingår 

 Energi som härrör från biobränsle i värme och kraftvärmeverk. 

 Miljöprövad biobränslepanna. 
 

I Miljökategori 3 ingår 

 Icke miljögodkända pannor 
 

I Miljökategori 4 ingår 

 Energi som är varken är förnybar eller flödande, t ex som naturgas, olja, torv, 
kol, kärnkraft (uran). 

 
 
BBR:s krav på årlig specifik energianvändning beror på om byggnaden ska användas 
som bostad eller lokal, på geografisk placering och om den definieras som elvärmd 
eller inte. Byggnadens årliga energianvändning i kWh/m2,Atemp beräknas och 
jämförs med BBR:s krav. 
BBR:s energikrav för bostäder är enkelt att ta fram, men för lokalbyggnader ska det 
korrigeras efter storlek på genomsnittligt uteluftflöde under uppvärmningssäsong. 
Endast det hygieniska luftflödet får påverka BBR-kravet, inte det extra luftflödet som 
ibland tillförs för värmning eller komfortkylning[6]. 
 
 
 


