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Förord   

Examensarbetet är den avslutande delen på min treåriga ingenjörsutbildning vid Umeå Univer-

sitet. Samarbetet har skett mellan universitet och J. Wretvall Rörservice AB. Det intressanta 

med detta projekt är att jobba mot ett mindre företag. Att öppna upp ögonen för mindre bolag 

är viktigt för svenskt näringslivet och det ligger även i mitt eget intresse.  

Personligen vill jag tacka min handledare på plats, John Wretvall för stöd och hjälp att slutföra 

arbetet. Samt vill jag tacka Forskaringenjör Anders Strömberg, min personliga handledare på 

Umeå Universitet för support under arbetets gång.  

Jag hoppas att detta arbete ska vara ett vägledande underlag för miljöcertifiering av kontors-

landskap. 

 

Mårten Eriksson 

2015-09-12 
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Sammanfattning 

Sweden Green Building Council har genom åren arbetat fram konceptet ”Miljöbyggnad” (Mil-

jöcertifiering utifrån Svenska byggstandarder). En certifierad byggnad har genomgått en pro-

cess där ett flertal indikatorer har betygsatts enligt ett kriteriesystem som finns för respektive 

indikator. Kriteriesystemet är sammanfattningsvis baserat på Boverkets Byggregler (BBR) kra-

ven för att tillhandahålla de lägsta betygen i miljöcertifieringen. För att erhålla en högre klass-

ning ställs hårdare krav jämte BBR kriterierna.  

Detta examensarbete som är gjord hos J. Wretvall Rörservice AB avser framtagande av un-

derlag för klassning av fastigheten enligt miljöbyggnads kriteriesystem. Examensarbetet kom-

mer ligga till grund för framtida investeringar i fastigheten, där målet på sikt är att slutligen 

certifiera byggnaden med miljöbyggnads emblem för högsta betyg – guld. För att tillhandahålla 

en högre klassning i Miljöbyggnad system krävs mycket dokumentation för respektive indika-

tor. Enkäter och protokoll skall presenteras för att möjliggöra en så trovärdig bedömning som 

möjligt. Det som göra att en fastighet bedöms till en lägre klassning är ofta bristen på doku-

mentation för respektive indikator. De betyg som avgör klassningen för fastigheten aggregeras 

fram genom ett flertal steg. Varje indikator ger ett delresultat som sedan aggregeras till ett 

aspektbetyg därefter till områdesbetyg. När områdesbetygen är klara görs den slutliga aggrege-

ringen för att tillhandahålla fastighetens betyg. Mer förklarande text om hur denna aggregering 

fungerar kommer tydliggöras längre fram i rapporten. 
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Abstract 

Sweden Green Building Council has over the years developed the concept of “Green Building” 

(Which is an extension of the Swedish standards for building construction called “Miljöbygg-

nad”). A certified building has undergone a process where several environmental indicators are 

graded against each respective criteria. To achieve a higher classification correspond to tougher 

requirements.  

 

The purpose of the thesis is to perform a Green Building analysis of a premises belonging to 

J.Wretvall Rörservice AB. The goal is, based on the analysis, to prepare documentations, ma-

terials and costs of how to achieve level “Gold” according to the Green Building criteria’s.  

 In order to achieve such a rating according to the Green Building criteria’s a set of “indicators” 

have to be evaluated. Each indicator correspond to an environmental aspects such as thermal, 

radon, ventilation, sun light, dangerous good etc. The each indicators data is explicitly collected 

to enable a truth worthy result. When a lower classification is given it is often because of lack 

of documentation for each indicator. The rating determines the classification for each property, 

which is aggregated through a number of stages. Each indicator provides its result that is ag-

gregated to an aspect-grade and thereafter to an area based rating. When each individual rating 

is clarified, the final aggregation provides a property rating. All these step will be fully pre-

sented in this thesis.  

  



v 
 

   

   

Innehållsförteckning 
  

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

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

1.2 Disposition ........................................................................................................................ 1 

1.3 Företaget ........................................................................................................................... 1 

1.4 Problemformulering .......................................................................................................... 1 

1.5 Syfte .................................................................................................................................. 2 

1.6 Målsättning ....................................................................................................................... 2 

1.7 Avgränsning ...................................................................................................................... 2 

2. Klassningssystemets uppbyggnad .......................................................................................... 3 

2.1 Premierade mål ................................................................................................................. 3 

2.2 Ger en miljöklassning mer? .............................................................................................. 3 

2.3 Huvudområden ............................................................................................................ 3 

2.4 Klassningen, område för område ...................................................................................... 4 

2.4.1 Energi ..................................................................................................................... 4 

2.4.2 Inomhusmiljö ......................................................................................................... 5 

2.4.3 Farliga ämnen, material och kemikalier: ............................................................... 5 

3. Teori ....................................................................................................................................... 6 

3.1 Indikator 1 – Energianvändning ....................................................................................... 6 

3.2 Indikator 2 – Värmeeffektbehov ....................................................................................... 7 

3.3 Indikator 3 – Solvärmelast ................................................................................................ 7 

3.4 Indikator 4 – Energislag .................................................................................................... 7 

3.4.1 Miljökategori 1 ...................................................................................................... 8 

3.4.2 Miljökategori 2 ...................................................................................................... 8 

3.4.3 Miljökategori 3 ...................................................................................................... 8 

3.4.4 Miljökategori 4 ...................................................................................................... 8 

3.5 Indikator 5 – Ljudmiljö ..................................................................................................... 8 

3.6 Indikator 6 – Radon .......................................................................................................... 8 

3.7 Indikator 7 – Ventilationsstandard .................................................................................... 9 

3.8 Indikator 8 – Kvävedioxid ................................................................................................ 9 

3.9 Indikator 9 – Fuktbedömning ........................................................................................... 9 

3.10 Indikator 10 – Termiskt klimat vinter ........................................................................... 10 



vi 
 

   

   

3.11 Indikator 11 – Termisk klimat sommar ........................................................................ 10 

3.12 Indikator 12 – Dagsljus ................................................................................................. 10 

3.13 Indikator 13 – Legionella .............................................................................................. 10 

3.14 Indikator 14 – Dokumentation av byggvaror ................................................................ 11 

3.15 Indikator 15 – Utfasning av farliga ämnen ................................................................... 12 

3.16 Matematiska formler ..................................................................................................... 12 

4. Metod .................................................................................................................................... 13 

4.1 Mjukvara ......................................................................................................................... 13 

4.2 Kartläggning ................................................................................................................... 13 

4.2.1 Samla underlag. ................................................................................................... 13 

4.2.2 Steg för steg ......................................................................................................... 13 

4.3 Kontorsrummen ......................................................................................................... 14 

4.4 Aggregering .................................................................................................................... 14 

5. Genomförande ...................................................................................................................... 15 

5.1 Definiering av fastigheten enligt Miljöbyggnad kriterier ............................................... 15 

5.2 Geografisk placering av fastigheten ............................................................................... 15 

5.3 Byggnaden och tekniska val ........................................................................................... 15 

5.4 Genomförandet för varje enskild indikator ..................................................................... 16 

5.4.1 Indikator 1 – Energianvändning .......................................................................... 16 

5.4.2 Indikator 2 – Värmeeffektbehov .......................................................................... 16 

5.4.3 Indikator 3 – Solvärmelast ................................................................................... 16 

5.4.4 Indikator 4 – Energislag ...................................................................................... 17 

5.4.5 Indikator 5 – ljudmiljö ......................................................................................... 17 

5.4.6 Indikator 6 – Radon ............................................................................................. 17 

5.4.7 Indikator 7 – Ventilationsstandard ...................................................................... 17 

5.4.8 Indikator 8 – Kvävedioxid ................................................................................... 17 

5.4.9 Indikator 9 – Fuktbedömning .............................................................................. 17 

5.4.10 Indikator 10 – Termiskt klimat vinter ................................................................ 17 

5.4.11 Indikator – 11 Termiskt klimat sommar ............................................................ 17 

5.4.12 Indikator 12 – Dagsljus ...................................................................................... 18 

5.4.13 Indikator 13 – Legionella .................................................................................. 18 

5.4.14 Indikator – 14 Dokumentation av byggvaror .................................................... 18 

5.4.15 Indikator 15 – Utfasning av farliga ämnen ........................................................ 18 

6. Resultat ................................................................................................................................. 19 



vii 
 

   

   

6.1 Indikator 1 – Energianvändning ..................................................................................... 19 

6.2 Indikator 2 – Värmeeffektbehov ..................................................................................... 19 

6.3 Indikator 3 – Solvärmelast .............................................................................................. 19 

6.4 Indikator 4 – Energislag .................................................................................................. 19 

6.5 Indikator 5 – ljudmiljö .................................................................................................... 19 

6.6 Indikator 6 – Radon ........................................................................................................ 19 

6.7 Indikator 7 – Ventilationsstandard .................................................................................. 20 

6.8 Indikator 8 – Kvävedioxid .............................................................................................. 20 

6.9 Indikator 9 – Fuktbedömning ......................................................................................... 20 

6.10 Indikator 10 – Termiskt klimat vinter ........................................................................... 20 

6.11 Indikator – 11 Termiskt klimat sommar ....................................................................... 20 

6.12 Indikator 12 – Dagsljus ................................................................................................. 21 

6.13 Indikator 13 – Legionella .............................................................................................. 21 

6.14 Indikator – 14 Dokumentation av byggvaror ................................................................ 21 

6.15 Indikator 15 – Utfasning av farliga ämnen ................................................................... 21 

6.2 Sammanställande tabell för betygsunderlag ................................................................... 22 

6.3 Varför slutbetyget brons? ............................................................................................... 22 

7. Ekonomiskt underlag för nivå ”Guld” .................................................................................. 23 

7.1 Certifieringsavgifter och medlemsavgifter ..................................................................... 23 

8. Diskussion ............................................................................................................................ 24 

8.1 Reaktionen efter kartläggningens resultat ...................................................................... 24 

8.2 Egna tankar och hälsoaspekter ........................................................................................ 24 

9. Slutsats .................................................................................................................................. 25 

9.1 Kritik till föreningen miljöbyggnad ................................................................................ 25 

9.2 Rekommendationer med fortsatt arbete .......................................................................... 25 

9.3 Åtgärd för silver .............................................................................................................. 25 

9.4 Åtgärd för guld ............................................................................................................... 25 

9.4.1 Konkreta förslag sammanfattning ....................................................................... 27 

Bilagor ...................................................................................................................................... 28 

Bilaga (b:1) – Planritningar över kontorsbyggnaden våning 1 och 2. .................................. 49 

Bilaga (b:2) – Fasadritning över byggnaden i olika väderstreck .......................................... 50 

Bilaga (b:3) – IDA ICE simuleringsdata .............................................................................. 51 

Bilaga (b:4) – Beräkning samt indata för byggnaden ........................................................... 55 

Bilaga (b:5) - Simulering av Solvärmelast ........................................................................... 59 



viii 
 

   

   

Bilaga (b:6) – Energislag ...................................................................................................... 64 

Bilaga (b:7) – Termiskt klimat vinter och sommar .............................................................. 66 

Bilaga (b:8) Enkätsvar från anställda och berörda i vistelseutrymmen ................................ 74 

Bilaga (b:8) – Simulering dagsljusinsläpp IDA ICE ............................................................ 81 

Bilaga (b:9) Matematiska formler ........................................................................................ 88 

Referenslista ............................................................................................................................. 92 

 

Tabellförteckning 
Tabell 1. Klassningen består av olika indikatorer, aspekter och områden som kan 

åskådliggöras i tabellen nedan. Källa; Miljöklassad byggnad – Manual för befintliga 

byggnader ................................................................................................................................... 4 

Tabell 2 Energi. Det finns tre aspekter och fyra indikatorer. Källa: Miljöbyggnad - Manual för 

befintliga byggnader ................................................................................................................... 4 

Tabell 3. Inomhusmiljö, sex aspekter och nio indikatorer med klassningsmetod och en möjlig 

klassningsnivå. Källa: Miljöbyggnad - Manual för befintliga byggnader .................................. 5 

Tabell 4 Betygskriterier i procent av total årlig energianvändning. Källa: Miljöbyggnads 

bedömningskriterier för nyproduktion, Manual 2.2 141001: 141017. ....................................... 8 

Tabell 5 Kriterier för fuktsäkerheten i lokalbyggnader och bostäder. Källa: Miljöbyggnads 

bedömningskriterier för nyproduktion, Manual 2.2 141001: 141017. ....................................... 9 

Tabell 6 PPD index, Indikatorkriterier enligt Miljöbyggnad. Källa: Miljöbyggnads 

bedömningskriterier för nyproduktion, Manual 2.2 141001: 141017. ..................................... 10 

Tabell 7Miljöbyggnads kriterier för hanteringen av legionellatillväxt i lokalen och 

flerbostadshus. Källa: Miljöbyggnads bedömningskriterier för nyproduktion, Manual 2.2 

141001: 141017. ....................................................................................................................... 11 

Tabell 8. Miljöbyggnads kriterier för dokumentation av varor. Källa: Miljöbyggnads 

bedömningskriterier för nyproduktion, Manual 2.2 141001: 141017. ..................................... 11 

Tabell 9. Omvandlingstabell, lux - dagsljusfaktorn om belysningsstyrkan utomhus är under 

normala snittförhållanden mellan 3000-8000 lux. Källa: http://www-

v2.sp.se/energy/ffi/dagsljus.asp ................................................................................................ 18 

Tabell 10. Indikatorbetyg för varje rum som är i vistelsezonen. .............................................. 19 

Tabell 11. Områdesbetyg för respektive zoner för termiskt klimat vinter. .............................. 20 

Tabell 12. områdesbetyg för respektive zoner för termiskt klimat sommar............................. 20 

Tabell 13. bedömning av indikatorbetyg .................................................................................. 21 

Tabell 14. Sammanställning av indikatorbetyg från kapitel 4. ................................................. 22 

Tabell 15. Avgifter för certifiera byggnaden enligt miljöbyggnads kriterier. Där avgiften 

stiger med 43 % om den som lägger ansökan inte är medlem i föreningen. Källa: 

https://www.sgbc.se/avgifter-i-miljobyggnad#spec ................................................................. 23 

Tabell 16. Indata för fönsterglas och golvarea i kontor och konferensrum.............................. 63 

Tabell 17 Beräkningstabell över rummen som anses vara i vistelsezonen. ............................. 63 

 

 



ix 
 

   

   

Figurförteckning 

Figur 1. Det är fyra nivåer på Miljöklassad Byggnad; Klassningskriterier, indikator, aspekter 

och områden. Figuren är ett exempel med området energi i fokus. Källa; Miljöklassad 

Byggnad – Manual för befintlig byggnad .................................................................................. 3 

Figur 2 Vy över Stockholm där företaget har numrerats med nummer 1. Källa: Eniro kartor.15 

Figur 3 Förstorad bild över området Källa: Eniro kartor ......................................................... 15 

Figur 4 Parasol huvudmeny inställningar av indatavärden. ..................................................... 59 

Figur 5. Val av fönsterkonstruktion i simuleringsprogrammet PARASOL ............................. 60 

Figur 6. Val av solavskärmning i PARASOL .......................................................................... 61 

Figur 7. Simuleringsresultat från PARASOL ........................................................................... 62 

Figur 8. Beräkningsverktyg i Excel. Källa: Miljöbyggnad ...................................................... 64 

Figur 9. Den totala energianvändningen per år. ....................................................................... 65 

Figur 10. PPD för kontor 5 - vistelserum ................................................................................. 66 

Figur 11. PPD för konferensrum .............................................................................................. 67 

Figur 12. PPD för kontor 4 - vistelserum ................................................................................. 68 

Figur 13. PPD för kontor 3 - vistelserum ................................................................................. 69 

Figur 14. PPD för kontor 2 - vistelserum ................................................................................. 70 

Figur 15. PPD för kontor 1 - vistelserum ................................................................................. 71 

Figur 16. PPD för kontor 0 - visteserum .................................................................................. 72 

Figur 17. PPD för kontor 6 - vistelserum ................................................................................. 73 

Figur 18. Miljöbyggnads enkät för indikatorerna 1-8. ............................................................. 74 

Figur 19. Enkätsvar(1)  fråga 1-5 ............................................................................................. 75 

Figur 20. Enkätsvar(1)  fråga 6-9 ............................................................................................. 76 

Figur 21. Enkätsvar(1) fråga 10-11 .......................................................................................... 77 

Figur 22. Enkätsvar(2) fråga 1-5 .............................................................................................. 78 

Figur 23. Enkätsvar(2) fråga 6-9 .............................................................................................. 79 

Figur 24. Enkätsvar(2) fråga 10-11 .......................................................................................... 80 

Figur 25. Dagsljussimulering Kontor 0 IDA ICE .................................................................... 81 

Figur 26. Dagsljussimulering kontor 1 IDA ICE ..................................................................... 82 

Figur 27. Dagsljussimulering kontor 2 IDA ICE ..................................................................... 83 

Figur 28. Dagsljussimulering kontor 3 IDA ICE ..................................................................... 84 

Figur 29. Dagsljussimulering kontor 4 IDA ICE ..................................................................... 85 

Figur 30. Dagsljussimulering kontor 5 IDA ICE ..................................................................... 86 

Figur 31. Dagsljussimulering konferensrum IDA ICE ............................................................ 87 

 

  

file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810941
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810942
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810943
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810944
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810945
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810946
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810947
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810948
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810949
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810950
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810951
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810952
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810953
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810954
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810955
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810956
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810957
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810958
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810959
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810960
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810961
file:///E:/UU/Doc/UU%20Examensarbete2.docx%23_Toc429810962


x 
 

   

   

 

Nomenklatur  
 

A area (m2) 

B bredd (m) 

L Längd (m) 

d djup (m) 

Cp specifik värmekapacitet (Ws KgK⁄ , J/KgK) 

n luftomsättning (h−1, oms/h)  

q värmeflödestäthet (W/m2) 

Q värmeflöde (W) 

R värmemotstånd (m2K W⁄ , m2℃/W) 

𝑅𝑇𝑜𝑡 totalt värmemotstånd (m2K W⁄ , m2℃/W) 

𝑅𝑆𝑒 yttre värmeövergångsmotstånd (m2K W⁄ , m2℃/W) 

𝑅𝑆𝑖 inre värmeövergångsmotstånd (m2K W⁄ , m2℃/W) 

t tid (s, h) 

T Temperatur (℃, K) 

𝑇𝑒 utetemperatur (℃, K) 

𝑇𝑖 innetemperatur (℃, K) 

𝑇𝑠𝑎𝑡 daggtemperatur (℃, K) 

𝑇𝑠𝑒 utvändig yttemperatur (℃, K) 

𝑈 värmegenomgångskoefficient (W m2K⁄ , W m2℃⁄ ) 

Ѱ linjär värmegenomgångskoefficient (W/mK) 

𝑣 vindhastighet (m s⁄ ) 

𝑣 mättnadsånghalt (g/m3) 

V volym (m3) 

Z ånggenomgångsmotstånd (s/m) 

𝛿 ånggenomsläpplighet (m2 s⁄ ) 

𝜆 värmeledningsförmåga (W mK, W m℃⁄⁄ ) 

𝜑 relativ fuktighet, RF (%) 
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Ordförklaring 
 

Atemp    Arean av brukbara ytor innanför klimatskalet. Där syftet är att ytan 

    skall värmas mer än 10°C, (m2).  

BBR    Boverkets byggregler 

Boverket 

 

Är en myndighet som arbetar med frågor om hur samhället skall 

planeras. 

Byggnadens   Den mängd energi vid normalt brukande under ett normalår som   

energianvändning  måste levereras till byggnaden (köpt energi) för uppvärmning,  

    komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel, (kWh).  

Byggnadens specifika  Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp, (kWh/m2 och år).  

energianvändning    

Bygga-Bo-Dialogen 2003-2009 var detta ett samarbete mellan företag, kommuner och 

regeringen för strävan mot en hållbar bygg och fastighetssektor.  

DVUT    DVUT (dimensionerande vinter temperatur) varierar beroende på 

ort och vilken tidsperiod som används vid beräkningar. 

Energislag    Källa där energi omvandlas, för att exempelvis täcka en byggnads  

    energianvändning.    

𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 Sammanvägt värde för solskydd och fönsterinstrålning 

IDA-ICE    Simuleringsprogram för byggnadens energianvändning 

Klimatskal    Byggnadsdelar som omsluter en byggnad, golv, tak och fasader.  

Klimatzon I   Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.  

Klimatzon II   Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.  

Klimatzon III  Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, 

Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Gotland och västra Götaland 

län utom kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och 

Öckerö. 
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Klimatzon IV 
Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Göte-

borg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö i Västra Götaland. 

Miljöbyggnad   Miljöcertifieringssystem i Sverige 

PARASOL Program där solinstrålningen och solskyddet simuleras.  

Solceller    Paneler för egen produktion av el 

Solvärmelast   

 

Hur mycket solvärme som strålar in i bostaden, hur den påverkar 

valet av solavskärmning.  

Värmeeffektbehov  

 

Värmeförluster genom transmission, luftläckage och ventilation di-

viderat med tempererad area (W/m2 Atemp) 

KV,VV & VVC Kallvatten, Varmvatten & varmvattencirkulation 

SVEBY   Branschstandarder ”Standardisera och verifiera energiprestanda för-

byggnader”  

Termiskt klimat   Klimat där personerna som visas i rummet är tillfredsställd.  

Transmissionsfaktor Genomsläpplighet för ljus, (W/m2). 

Verksamhetsel    

 

El som används inom verksamheten(kontoret) som t.ex. skrivare, 

dator, kaffemaskin, kyl och frys, (kWh).  



  

  1  

 

1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Den betydande delen använd energi förbrukas i bostäder och lokaler. Det finns nya EU 

direktiv från 2021 som tyder på en accelerering i energifrågan. 2021 ska alla nybyggnat-

ioner vara av så kallad ”nära nollenergibyggnad”. För offentligt ägda byggnader träder 

detta i kraft redan 2019. Politiska styrmedel inom bygg och fastighetssektorn är energi 

och koldioxidskatt. Denna taktik ger incitament till energieffektivisering för en fastig-

hetsägare [1].  

Det var år 2009 som Sverige tog fram en motsvarighet till de utländska miljöcertifierings-

systemen. Liknelsen benämndes ”Miljöbyggnad” (Miljöcertifiering utifrån Svenska 

byggstandarder) och är anpassad efter Svensk byggstandard, teknik och förutsättningar. 

Certifieringssystemet är framtaget av ByggaBoDialogen i samråd med ledande universi-

tetsforskare och företag. Fördelarna med certifieringssystem är anpassningen till småhus 

och kommersiella fastigheter. Årsskiftet 2009/2010 slutade ByggaBoDialogen mellan 

parterna. Resultatet av arbetet lever fortfarande kvar i andra former och drivs vidare av 

Boverket och delegationen för hållbara städer [2]. Certifieringen Miljöbyggnad är ett 

kvitto på en högre energistandard, inomhusmiljö och val av material. Systemet används 

vid nybyggnation och vid ombyggnation, oavsett storlek. Certifieringsprocessen är i tre 

steg, guld – silver – brons och klassad. Vanligtvis rekommenderas fastighetsägare att an-

lita en miljösamordnare med kunskap inom området.  

2011 startade den nya företagsstrukturen så kallad, Sweden Green Building Council 

(SGBC). Under samlingsnamnet finns alla certifieringsalternativ samlade. Syftet är bland 

annat för att förenkla och jobba mot ett effektivare och enklare certifieringssystem [3].  

BBRs allmänna byggråd, innebär att byggnader skall vara utformade så att energianvänd-

ningen definieras och begränsas genom låga värmeförluster och ett lågt kylbehov. Att 

effektivisera tekniskt och miljömässigt [4]. Det är bevisat att genuint engagemang angå-

ende miljöklassningen medför med största sannolikhet en minskad energiförbrukning, 

vilket medför minskade driftkostnader och förbättrar inomhusklimatet. Med en miljöklas-

sad byggnad är sannolikheten större att din hälsa och välmående ökar.  

1.2 Disposition 
Examensarbetet kommer i ordning tydligt presentera dess syfte och mål för att sedan gå 

vidare med en teoretisk del där de nödvändiga delarna för arbetet presenteras. Därefter 

kommer metodiken presenteras följt av genomförande och resultat för att avsluta med 

diskussion och slutsats.  

 

1.3 Företaget 
JW rör service bildades 1997 och jobbar med projektering och genomförande av olika 

slags VVS-uppdrag. Företagen är beläget i Rönninge, söder om Stockholm. 

 

1.4 Problemformulering 
Utifrån miljöbyggnads certifieringssystem ska följande problem/frågeställningar besva-

ras: 
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- Vad har byggnaden för befintlig energiteknisk klassificering enligt Miljöbyggnads 

kriterier? 

- Vilka eventuella åtgärder krävs för att uppnå ”Miljöbyggnad Guld”? 

- Hur ser den eventuella kalkylen ut för att nå ”Miljöbyggnad Guld”? 

 

1.5 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka lämpliga energibesparande system och alter-

nativ som passar byggnaden bäst utifrån verksamhet och geografiskt läge för att certifiera 

byggnaden enligt miljöbyggnads kriterier. En viktig innebörd är att skapa ett trovärdigt 

och bra underlag främst för företaget. Om examensarbetet även kan inspirera andra indi-

vider och företag att tänka långsiktigt är det ett plus. 

1.6 Målsättning 
Målsättningen för underlaget är nivå guld enligt kriterier från Miljöbyggnad samt önske-

mål JW- Rörservice AB. 

1.7 Avgränsning 
Det område som examensarbetet behandlar är ”lokalbyggnader med hall”, i liknelse med 

Miljöbyggnads kriterier. JW-Rörservice fastighet består av en kontorsbyggnad samman-

vävd med en verkstadslokal behövs en undersökning på plats av miljöbyggnads/miljötek-

niska råd för bedömning om byggnaden anses lämplig. Tidsmässigt för att genomföra 

examensarbetet kommer vissa avgränsningar och antaganden att göras. Ett antagande är 

att byggnaden blivit godkänd av miljötekniska rådet, vilket utgör själva grunden för att 

utföra Miljöbyggnad.  
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2 ENERGIANVÄNDNING 

3 KÖPT ENERGI 

4 MÄNGD 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

 

2. Klassningssystemets uppbyggnad 
Miljöbyggnads klassningssystem innebär att en betygsättning och slutligen en certifie-

ring av en fastighet kan göras, där betygsskalan är i tre steg. Brons, silver och guld. 

2.1 Premierade mål  
Klassningssystemets mål att premiera:  

- Minimal miljöbelastning som resultat av låg energianvändning. 

- Bra inomhusmiljö 

- Hälsosamma och bra materialval, kunskap om alla material även de inbyggda.  

 

Ett sätt för en fastighetsägare att identifiera viktiga miljöaspekter kan vara just ett system 

eller klassning som detta. Det är ett mål i strävan mot en miljövänligare framtid samtidigt 

som ägaren i sig får ut mer nyttiggjord energi genom smartare och mer genomtänkta sy-

stem. 

2.2 Ger en miljöklassning mer? 
Det är bevisat att genuint engagemang angående miljöklassningen medför en minskad 

energiförbrukning, vilket medför minskade driftkostnader. Om valet är en miljöklassad 

byggnad är sannolikheten stor att din hälsa och välmående kommer växa över tid. For-

meln för detta är valet av de miljövänliga och mer hälsosamma materialen[5]. 

2.3 Huvudområden 
Systemklassning görs inom tre huvudområden; Energi, Inomhusmiljö och Farliga ämnen 

och material. Det finns även ett fjärde område som används mer sällan, ”särskilda miljö-

krav”. Det gäller endast om ägaren av fastigheten har eget vatten och/eller avloppsystem. 

Detta är inte aktuellt då fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. 

Miljöklassningen är konstruerad för fyra tydliga nivåer: Områden, aspekter, indikatorer 

och klassningskriterier. Detta illustreras i figur 1[5]. 

 

Figur 1. Det är fyra nivåer på Miljöklassad Byggnad; Klassningskriterier, indikator, aspekter och områden. Figuren 

är ett exempel med området energi i fokus. Källa; Miljöklassad Byggnad – Manual för befintlig byggnad 

Klassningen av indikatorerna är viktig och betyget aggregeras fram till en miljöklass för 

aspekten. När detta är gjort sammanställs aspekterna till ett betyg per område. Detta ger 

efter sammanvägning ett slutbetyg för hela byggnaden. 

• Område

• Aspekt

• Indikator

• Klassning
skriterier

1 ENERGI 
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Energibehov 

Termiskt klimat 

2.4 Klassningen, område för område 
Klassningen för de olika områdena beskrivs kortfattat under detta avsnitt med förkla-

rande tabeller. Se tabell 1.  

Tabell 1. Klassningen består av olika indikatorer, aspekter och områden som kan åskådliggöras i tabellen nedan. 

Källa; Miljöklassad byggnad – Manual för befintliga byggnader 

2.4.1 Energi  

Energiklassningen delas i upp i tre aspekter. Det är energianvändning, energibehov och 

energislag. Specifik indikator visas och rekommenderad klassningsmetod. Se tabell 2. 

Tabell 2 Energi. Det finns tre aspekter och fyra indikatorer. Källa: Miljöbyggnad - Manual för befintliga byggnader 

Indikator Aspekt Område 

1. Köpt Energi Energianvändning  

2. Värmeförlusttal  

  

 

3. Solvärmelast Energi 

4. Andel Energislag Energislag  

5. Ljudklass Bedömning på 

plats 

Ljudmiljö  

6. Radonhalt   

7. Uteluftsflöde och teknisk 

utformning 

 

Luftkvalitet 

 

8. Kvävedioxidhalt inomhus   

9. Fuktbedömning av kon-

struktion 

Fuktsäkerhet Inomhusmiljö 

10. Transmissionsfaktor 

Max/Min temp. 

  

11. Solvärmefaktor/Simulering   

12. Fönsterglasarea genom 

golvarea/ dagsljusfaktor 

Dagsljus  

13. Tappvattentemperatur Legionella  

14. Förekomst av farliga ämnen Farliga ämnen Material och ke-

mikalier 

Aspekt Indikator Klassningsmetod Möjlig certifieringsnivå 

Energianvänd-

ning 

Köpt Energi Energiprestanda från beräkning 

eller från energideklarationen. 

Guld 

Energibehov Värmeförlusttal Beräkning av dimensionerande 

effekt inklusive internlaster. 

Guld 

 Solvärmelasttal Beräkningar Guld 

Energislag Andelar energi-

slag 

Excelark, energislagsindikator Guld 

  Bestämma all typ av Verksam-

hetsel samt andelar kända ener-

gislag 

Guld 



  

  5  

 

2.4.2 Inomhusmiljö 

Inomhusmiljö dela in i sex aspekter där varje indikator förklarar vilka typer av mät-

ningar/undersökningar som ska göras. Med hänvisning till tabell 3. 

Tabell 3. Inomhusmiljö, sex aspekter och nio indikatorer med klassningsmetod och en möjlig klassningsnivå. Källa: 

Miljöbyggnad - Manual för befintliga byggnader 

Aspekt Indikator Klassningsmetod Möjlig certifieringsnivå 

Ljudmiljö Ljudklass Bedömning Silver 

  Bedömning + Enkätsvar Guld 

  Mätresultat Silver 

  Mätresultat + Enkätsvar Guld 

Luftkvalitet Radonhalt Mätresultat Guld 

 Uteluftsflöde 

och teknisk 

Genomgång av OVK-protokoll 

utan uppmätta flöden 

Brons 

 utformning.  Genomgång av OVK-protokoll 

med uppmätta flöden 

Silver 

  Genomgång av OVK med upp-

mätta flöden + enkätsvar 

Guld 

 Kvävedioxidhalt Byggnadens läge Guld 

  Mätresultat Guld 

Fukt Konstruktion  Bedömning Silver 

  Bedömning + Enkätsvar Guld 

    

Termiskt kli-

mat 

Transmissions-

faktor max/min. 

Bedömning av transmissions-

faktor eller mätresultat. 

Silver 

  Bedömning av transmissions-

faktor eller mätresultat + enkät-

svar. 

Guld 

 Solvärmefaktor Beräkning av faktor Silver 

  Beräkning av andel fönsterarea 

+ enkätsvar 

Guld 

  Beräkning eller mätresultat av 

operativ temperatur 

Silver 

  Beräkning eller mätresultat av 

operativ temperatur + enkätsvar 

Guld 

Dagsljus Glasarea  Beräkning av andel fönsterarea Silver 

 genom golvarea/ Beräkning av fönsterarea + en-

kätsvar. 

Guld 

 dagsljusfaktor Beräkning av dagsljusfaktorn Silver 

  Beräkning av dagsljusfaktorn + 

enkätsvar. 

Guld 

Legionella Varmvattentem-

peratur 

Mätresultat Guld 

 

2.4.3 Farliga ämnen, material och kemikalier: 

Om klassningen görs i samband med en ombyggnad kan denna punkt se olika ut. Klass-

ningen Farliga ämnen har ordningen likt de tidigare nämnda områdena. Aspekten är far-
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liga ämnen och indikatorn är vilka farliga ämnen som förekommer. Klassningsmetod in-

nebär en protokollföring av dessa där sammanställning krävs till som underlag för besikt-

ningsprotokoll.  

3. Teori 
Miljöbyggnad omfattas av 15 indikatorer. Respektive indikator ställer vissa krav för att 

klara en tänkt klassning. En del indikatorer kräver mer beräkningar och simuleringar. 

Enkätsvar krävs för att tillhandahålla högsta betyg av de personer som är stadigvarande 

i de förvalda kontorsrummen.  

3.1 Indikator 1 – Energianvändning 
Den årliga energianvändningen för byggnaden mätt i kWh/m2, Atemp. Miljöbyggnad ut-

går från BBRs regler och krav och premierar byggnader vars utgift är att tillhandahålla 

ett bra inomhusklimat i samråd med en lägre energiförbrukning[5].  

Beräkning av årlig energiförbrukning skall omfatta: 

- Uppvärmning  

- Varmvattenberedning 

- Komfortkyla 

- Fastighetsenergi 

 

Hushållsel och verksamhetsenergi ingår inte under indikator 1. Fastigheten ligger i Rön-

ninge, Stockholm län. Det gör att klimatdata hämtas från Arlanda klimatstation och det 

ger klimatzonen III enligt tabell 7 ovan. Enligt BBRs nya regler skall då en lokal ha en 

energianvändning på 50 kWh/m2 Atemp + tillägg för ventilationen om flödet är mer än 

0,35 l/s, m2[6].  

𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 är det genomsnittliga specifika uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen, det 

kan högst tillgodoräknas upp till 1 𝑙/𝑠, 𝑚2 . Byggnadens energianvändning simuleras i 

IDA ICE för att tillhandahålla  𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 beräkningen i samband 2. Nyckeldata hämtas ur 

Bilaga (b:3) .  

 

𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
212

351
= 0,60  

[𝑙 𝑠⁄ 𝑝𝑒𝑟 𝑚2, 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝] (1) 

 

För att beräkna BBR kravet för byggnaden med ökad ventilation används sambandet 2 

nedan med klimatzon III efter den geografiska placeringen. 

 

𝐵𝐵𝑅 = 50 + 45(𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 − 0,35) [𝑘𝑊ℎ/𝑚2, 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝] (2) 
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3.2 Indikator 2 – Värmeeffektbehov 
Miljöbyggnads syfte med detta kriterium är att utforma byggnader så att den tillförda 

värmeeffekten är och blir låg. Värmeeffektbehovet mäts i enheten W/m2, Atemp vid 

DVUT[5]. Kriterierna avgörs om huruvida byggnaden är eluppvärmd eller inte.  

Vid klimatzon 3. För betyget brons krävs att byggnaden har mindre eller lika med 40 

W/m2, Atemp. För att tillhandahålla silver eller guld krävs ≤ 30 W/m2, Atemp  respek-

tive ≤ 20 W/m2, Atemp. 

Beräkningsmetodik: 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑃𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 + 𝑃𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑊/𝑚2, 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝] (3) 

 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 =
𝑃𝑡𝑜𝑡

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 

[𝑊/𝑚2, 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝] (4) 

 

För att tillhandahålla betyget brons eller silver krävs endast ett schablonpåslag för köld-

bryggorna med 20 %. För att nå betyget guld för denna indikator skall köldbryggorna 

simuleras med erkänt simuleringsprogram som t.ex. IDA ICE, VIP Energy eller HEAT2.  

3.3 Indikator 3 – Solvärmelast 
Solvärmelasten beräknas med en förenklad metod där beräkningarna utgår från maximal 

solinstrålning mellan vår – höstdagjämning. Referensen blir en vertikal yta (golvet), den 

bedömda effekten för solinstrålningen är 800 W/m2. För rum som har endast ett fönster 

som vetter åt endast ett väderstreck gäller den förenklade metoden. Se formel (5). 

𝑆𝑉𝐿 = 800 ∙ 𝑔𝑠𝑦𝑠

𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠

𝐴𝑟𝑢𝑚
 

[𝑊/𝑚2] (5) 

 

För rum med fönster i två väderstreck gäller den förenklade metoden enligt nedan: 

𝑆𝑉𝐿 = 560 ∙ 𝑔𝑠𝑦𝑠
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 (𝑆 𝑒𝑙 Ö 𝑒𝑙 𝑉)

𝐴𝑟𝑢𝑚
 + 560 ∙ 𝑔𝑠𝑦𝑠

𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 (𝑆 𝑒𝑙 Ö 𝑒𝑙 𝑉)

𝐴𝑟𝑢𝑚
 [𝑊/𝑚2] (6) 

 

𝑔𝑠𝑦𝑠 = 𝑆𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑣ä𝑔𝑡 𝑔 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟𝑔𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑜𝑙𝑠𝑘𝑦𝑑𝑑 

𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 = 𝑔𝑙𝑎𝑠𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡, 𝑑ö𝑟𝑟𝑎𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑔𝑙𝑎𝑠𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑟 (𝑒𝑗 𝑘𝑎𝑟𝑚) (𝑚2) 

𝐴𝑟𝑢𝑚 = 𝑔𝑜𝑙𝑣𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑧𝑜𝑛𝑒𝑛 (𝑚2) 

För betyget brons krävs att byggnaden har mindre eller lika med 48 W/m2, 𝑔𝑜𝑙𝑣. För att 

tillhandahålla silver eller guld krävs ≤ 43 W/m2, 𝑔𝑜𝑙𝑣 respektive ≤ 32 W/m2, 𝑔𝑜𝑙𝑣. 

3.4 Indikator 4 – Energislag 
Här premieras byggnaden som använder el från förnybara energikällor t.ex. vind, vatten 

och sol. Energianvändningen kategoriseras med fyra miljökategorier (1-4) för att struk-

turerat komma fram till ett indikatorbetyg. Se tabell 4.  
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Tabell 4 Betygskriterier i procent av total årlig energianvändning. Källa: Miljöbyggnads bedömningskriterier för 

nyproduktion, Manual 2.2 141001: 141017. 

Indikator 4 Brons Silver Guld 
Bostäder och alla typer 

av lokalbyggnader. 
>50 % från miljökate-

gorierna 1, 2 och 3 
>10 % från miljökate-

gori 1 och < 25 % från 

miljökategori 4 

 
Alt. 

>50 % från miljökate-

gori 2 och < 25 % från 

miljökategori 4.  

>20 % från miljökate-

gori 1 och < 20 % från 

miljökategori 3 och 4. 

 

Alt. 

>50 % från miljökate-

gori 2 och < 20 % från 

miljökategori 3 och 4. 

 

 

Energin som används i en byggnad fördelas under fyra kategorier: 

3.4.1 Miljökategori 1 

- Solenergi (värme från solfångare och el från solceller) 

- El från vind och vattenkraft 

- Industriell spillvärme som saknar försäljningsvärde 

3.4.2 Miljökategori 2 

- Energi från biobränsle 

- Biobränslepanna (miljöbeprövad) 

3.4.3 Miljökategori 3 

- Icke godkända pannor. Aktuell i befintliga byggnader. 

3.4.4 Miljökategori 4 

- Energi som inte är förnybar eller flödande (naturgas, kol, kärnkraft och torv) 

3.5 Indikator 5 – Ljudmiljö 
Syftet är att premiera och projektera byggnader som har bra ljudmiljö. Bedömningarna 

görs enligt de svenska standarder som finns. För bostäder SS 25267 och för lokaler SS 

25268[5]. 

Bedömningen enligt miljöbyggnads kriterier görs efter fyra tydliga akustiska punkter. 

- Installationer inomhus 

- Luftljudsisolering 

- Stegljudsisolering 

- Ljud utifrån 

 

För betyget brons krävs att byggnaden har ljudklass C på det fyra punkterna. För att till-

handahålla silver krävs att minst två av de akustiska punkterna har ljudklass B, övriga 

ljudklass C. För att nå guld krävs att alla punkter har minst ljudklass B.  

3.6 Indikator 6 – Radon 
Byggnader som projekteras och byggs för låg radonhalt premieras. Radon mät i Bq/m3.  

För betyget brons krävs att byggnaden har mindre eller lika med 200 Bq/m3. För att 

tillhandahålla silver eller guld krävs ≤ 100 Bq/m3 respektive ≤ 50 Bq/m3.   
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3.7 Indikator 7 – Ventilationsstandard 
Det som bedöms är ventilationslösningen, där syftet är att premiera god luftkvalitet in-

omhus.  

För betyget brons krävs att BBRs lokalföreskrifter följs. Kraven är att Uteluftsflödet ≥ 7 

l/s, person + 0,35 l/s, m2golvyta. För att tillhandahålla betyget silver krävs först att 

brons uppfylls sedan ska det finnas möjlighet till forcering av ventilationen i mötesrum, 

samlingssalar eller motsvarande. Manuell styrning kan vara acceptabel om det är tydligt 

och att brytaren är lättåtkomlig. Betyg guld har striktare krav, där är manuell styrning 

inte ett alternativ. Här ska givetvis betyg brons uppfyllas + automatisk behovsstyrning 

av ventilationen i mötesrum och liknande. Betyg guld kräver även ett enkätsvar från det 

berörda i kontorslokalerna.   

3.8 Indikator 8 – Kvävedioxid 
Byggnader premieras som kan tillhandahålla låg halt av kvävedioxid inomhus som orsa-

kas av trafik utanför eller i närliggande anslutning. Kvävedioxidhalten inomhus bestäms 

med enheten μq/m3.  

För betyget brons krävs att inomhusluften har större halt av kvävedioxid än 40 μq/m3. 

För att tillhandahålla silver eller guld krävs ≤ 40 μq/m3respektive ≤ 20 μq/m3. Alterna-

tivet för guld är om byggnaden ligger utanför tätort, placerad längre än 250 meter från 

väg med mer än 10 000 fordon per dygn.  

3.9 Indikator 9 – Fuktbedömning 
Byggnader skall projekteras och konstrueras för att motverka fuktskador. Konstruktionen 

för de utsatta rummen ska påvisa en fuktsäkerhet. Säkerhetsarbetet med detta kriterium 

är till för att minska fukt, mögelskador och vattenläckage i alla typer av nyproduktioner. 

Se tabell 5 där kriterier illustreras. 

Tabell 5 Kriterier för fuktsäkerheten i lokalbyggnader och bostäder. Källa: Miljöbyggnads bedömningskriterier för 

nyproduktion, Manual 2.2 141001: 141017. 

Indikator 9 Brons Silver Guld 
Bostäder och alla typer 

av lokalbyggnader. 
Byggnaden är fuktsä-

kerhetsprojekterad och 

utförd enligt BBR av-

snitt 6:5 

Brons + 

 

Aktuella branschregler 

följs för utförande av 

våtrum. 

 

Fuktsäkerhetsprojekte-

ring enligt Bygga F el-

ler motsvarande. 

 

Fuktmätning i betong 

utförs enligt RBK (Rå-

det för byggkompe-

tens) 

Silver + 

 

En diplomerad fuktsak-

kunnig och fuktsäker-

hetsansvarig skall vara 

utsedd 

 

I småhus krävs att en 

fuktsäkerhetsansvarig 

är utsedd. 

 

Godkända enkätresul-

tat.  
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3.10 Indikator 10 – Termiskt klimat vinter 
Här är syftet att premiera byggnader som kan hålla ett bra inomhusklimat vintertid. Det 

mäts i ett PPD-index (Percentage People Dissatisfied). För betyget brons krävs att PPD-

index är mindre eller lika med 20 %. För att tillhandahålla silver eller guld krävs att PPD-

index är ≤ 15 % respektive ≤ 10 %.  

Enligt Miljöbyggnad ska alla de vistelserum utgöra minst 20 % av total tempererad area. 

Andel för bedömd rumsarea åskådliggörs enligt nedan: 

 115 𝑚2

245 𝑚2(𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝)
= 0,469 ≈ 47% 

 

3.11 Indikator 11 – Termisk klimat sommar 
Här är syftet att premiera byggnader som kan hålla ett bra inomhusklimat sommartid. 

Det mäts i ett PPD-index. Klassningskriterier illustreras i tabell 6. 

Tabell 6 PPD index, Indikatorkriterier enligt Miljöbyggnad. Källa: Miljöbyggnads bedömningskriterier för nypro-

duktion, Manual 2.2 141001: 141017. 

Indikator 11 Brons Silver Guld 
Bostäder och alla typer 

av lokalbyggnader. 
Termiskt klimat mot-

svarade PPD ≤ 20 % 

 

Öppningsbara fönster i: 

 Skolor som saknar 

komfortkyla 

 Bostäder 

Termiskt klimat mot-

svarade PPD ≤ 15 % 

 

Öppningsbara fönster i: 

 Skolor som saknar 

komfortkyla. 

 Bostäder. 

Termiskt klimat mot-

svarade PPD ≤ 10 % 

 

Öppningsbara fönster i: 

 Skolor som saknar 

komfortkyla. 

 Bostäder. 

Godkända enkätresultat 

eller egendeklaration. 

 

3.12 Indikator 12 – Dagsljus 
Syftet med denna indikator är att projektera och premiera byggnader med bra dagsljusin-

släpp. Kvalitet på ljuset bedöms med DF (dagsljusfaktor), fönsterglasandel och ut-

blicksarea. För betyget brons krävs att byggnaden har DF ≥ 1 % eller utblickarea ≥ 40 %. 

För att tillhandahålla silver ska utblicksarean vara ≥ 50 % eller DF ≥ 1,2 %. För betyget 

guld ska silverkriteriet vara uppfyllt plus godkända enkätsvar eller energideklarationen.  

3.13 Indikator 13 – Legionella 
Under denna indikator är syftet att premiera byggnader som byggs och projekteras för att 

minska spridning och tillväxt av legionella. Se kriterier i tabell 7.  
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Tabell 7Miljöbyggnads kriterier för hanteringen av legionellatillväxt i lokalen och flerbostadshus. Källa: Miljöbygg-

nads bedömningskriterier för nyproduktion, Manual 2.2 141001: 141017. 

Indikator 13 Brons Silver Guld 
Lokalbyggnader med 

hall. 
Temperatur på stillastå-

ende tappvarmvatten i 

t.ex. beredare och ack-

umulatorer ≥ 60 C 

 

Gemensam rörledning 

till flera duschplatser 

där temperaturen är 

högst 38C, ska inte 

vara längre än 5m. 

 

Handdukstorkar och 

andra värmare är inte 

kopplade på VVC-led-

ningen. 

 

Proppade ledningar ska 

vara så korta att tempe-

raturen på det stillastå-

ende vattnet inte under-

stiger 50C 

Brons + 

 

Riskvärdering genom-

förs med avseende på 

tillväxt och spridning 

av legionella i äldre 

och gruppboende, ho-

tell, sporthall, simhall 

och vårdlokal. Åtgärder 

som minskar legionel-

larisken genomförs. 

 

Legionellaskydd en-

ligt ”Branschreglerna 

Säker Vatteninstallat-

ion” 

 

Silver + 

 

Termometrar monte-

rade på utgående varm-

vatten och på returen i 

varje VVC – krets. 

 

Instruktioner ska finnas 

för regelbundna kon-

troller av VV och VVC 

temperatur i äldre och 

gruppboende, hotell, 

sporthall, simhall, vård-

lokal och flerbostads-

hus. 

 

3.14 Indikator 14 – Dokumentation av byggvaror 
Under denna indikator är syftet är dokumentera material och byggvaror. Se tabell 8 där 

kriterier illustreras.  

Tabell 8. Miljöbyggnads kriterier för dokumentation av varor. Källa: Miljöbyggnads bedömningskriterier för nypro-

duktion, Manual 2.2 141001: 141017. 

Indikator 14 Brons Silver Guld 
Lokalbyggnader med 

hall. 
En byggnadsrelaterad 

loggbok skall upprättas 

med information om 

alla byggvaror i pro-

duktkategorier. 

 

Loggboken skall minst 

innehålla uppgifter om 

typ av byggvara, varu-

namn, tillverkare, inne-

hållsdeklaration och 

åratal för dess upprät-

tande.  

Brons + 

 

Loggboken är digital och 

administreras på företags-

nivå. 

 

Silver + 

 

Loggboken innehåller 

information om bygg-

varors ungefärliga pla-

cering och mängd i 

byggnaden.  
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3.15 Indikator 15 – Utfasning av farliga ämnen 
Byggnader som premieras är dem som väljer miljövänliga alternativ eller material som 

inte innehåller farliga ämnen. Krav för utfasning av farliga ämnen enligt miljöbyggnads 

kriterier. 

För betyget brons ställs inga höga krav. Dokumentationen på byggnadsmaterial behöver 

inte finnas tillgänglig. För att tillhandahålla silver krävs att utfasningsämnen enligt KE-

MIs kriterier förekommer men i mindre omfattning. Där är de dokumenterade som avvi-

kelse. För att tillhandahålla guld krävs att inga utfasningsämnen förekommer i dokumen-

terade byggmaterialet.  

3.16 Matematiska formler 
Under Bilaga (b:4) och Bilaga (b:9) finns de nödvändiga formlerna för de klassiska 

energi, effekt och fuktberäkningar som simuleringsprogrammen hanterar. Simulerings-

programmens matematiska formler är och blir givetvis mer avancerad beroende på val av 

komponenter innanför och utanför klimatskalet men även sett över simuleringstid. Bilaga 

(b:9) Bilaga (b:9)  
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4. Metod 
För att kunna genomföra detta examensarbete så kommer beskriven teori tillsammans 

med fakta kring byggnaden skapa grunden för analyser och ritningsunderlag. Detta är 

nödvändigt för att kunna definiera de olika energitekniska delar som krävs för att utföra 

simuleringarna som i sin tur leder till resultatet. Miljöbyggnad tillhandahåller dessutom 

ett antal Excelfiler med beräkningsmallar för bl.a. indikator två (värmeeffektbehov) som 

kommer att användas. 

4.1 Mjukvara 
Rapportskrivning – Microsoft Office 

Ritningsunderlag – AutoCad Revit 2014 

Simuleringar – IDA Indoor Climate Control och Parasol 

 

4.2 Kartläggning 
Startprotokollet som finns miljöbyggnads hemsida användes. Det är ett tips & råd proto-

koll som användes som hjälp/komplement[7].  

4.2.1 Samla underlag. 

För att möjliggöra en energiteknisk kartläggning av byggnaden samlades all tillgänglig 

dokumentation in.  

I april – maj fanns inget OVK dokument framtaget eftersom ventilationsanläggningen 

inte var helt färdigställt och injusterad.  

Köpt energi, elavtal gick relativt enkelt att kolla. Samtal gjordes med Vattenfall som var 

elleverantör. En inloggning fanns tillgänglig på företagskundsidor som visade statistik 

och val att köpt el (var elen producerades från).  

Ritningar och dokumentation gick relativt enkelt att få fram. Det fanns tillgängligt i pär-

mar på kontoret. Var det någon ritning som saknades kontaktades kommunen.  

Ljudmätningar har inte kunnat göras eftersom ventilationen inte varit korrekt injusterad i 

skrivande stund. Det som har gjorts är enkätsvar av berörda i kontorsutrymmen med hän-

synstagande till ljud, vilket kunde vara ett alternativ.  

För att göra en klassning av dagsljusinsläppet hämtades data från simuleringen i IDA 

ICE.  

Utredning av fuktmässigt utsatta konstruktion, där kontaktades byggaren. Ett möte med 

Hans från HOTEC AB ordnades för att diskutera frågan fuktsäkerhet.  

Ingen konkret radonmätning gjordes utan radonkartor och samtal med kommunen gjorde 

det möjligt att dra generella slutsatser om radonhalter inom området och byggnader. 

Loggbok över byggvaror, protokoll för miljöinventering fanns inte tillgängligt.  

 

4.2.2 Steg för steg 

Besök på plats, göra besiktningar, mätningar och de kontroller som är nödvändig för att 

säkerställa att konstruktionen stämmer. Föra intervjuer och be de som vistas stadigva-

rande i lokalen svara på enkäter. Sammanställning av rapport, beräkningar och mätningar.  
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4.3 Kontorsrummen  
Miljöklassningen baseras på följande fem punkter där vistelseutrymmen som är mest ut-

satta blir representativ för vederbörlig indikator: Energibehov, Ljudmiljö, Termiskt kli-

mat, Luftkvalitet och Dagsljus. 

 

BBR definierar vistelseutrymmen som: ”rum där människor vistas mer än tillfälligt”. För-

slagsvis kontorsrum, sovrum, vardagsrum och klassrum. Riktlinjerna är tydliga, även om 

t.ex. fikarummet kan anses har sämre egenskaper så behöver inte det var det mest utsatta 

vistelseutrymmet. De selekterade rummen skall utgöra 20 % av våningens totala area.  

Det kontorsrum som utgöra grunden för den energitekniska kartläggningen var det ut-

rymmen som vette mot sydost och sydväst, se Bilaga (b:2) . Där ligger solinstrålningen 

på som mest. 

4.4 Aggregering 
Aggregeringen gjordes i en stegvis process. Första steget var att bestämma klassningen 

utifrån indikatorernas krav. Sedan gjordes en värdering genom aspekterna vidare till de 

områden som slutligen ger ett betyg för den valda aspekten.  
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5. Genomförande 
5.1 Definiering av fastigheten enligt Miljöbyggnad kriterier 
Teori och metod kommer att kombineras för granskning av kraven och betygskriterierna 

som varje indikator för med sig.  

5.2 Geografisk placering av fastigheten 
Företaget och byggnaden är beläget ca 25 km söder om Stockholm i nära anslutning till 

E4/E20. Det är smart geografiskt då merparten av arbetet rör sig inom Stockholms län, 

där framkomligheten är en viktig parameter. För kart vy se figur 2. 

 

Figur 2 Vy över Stockholm där företaget har numrerats med nummer 1. Källa: Eniro kartor. 

Förtaget är strategiskt placerat i ett mindre industriområde i Rönninge där ett flertal före-

tag har sitt huvudkontor, närmare bestämt 16-20 företag inom en begränsad radie, hän-

visning till figur 3.  

 

Figur 3 Förstorad bild över området Källa: Eniro kartor 

5.3 Byggnaden och tekniska val 
Fastigheten som går under beteckningen förrådet 15 har ingen påbörjad certifieringspro-

cess utan rapporten är endast ett underlag för framtida energisparåtgärder och certifie-

ringsmöjligheter. 
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Byggnaden består av en kontorsdel och en verkstadsdel se Bilaga (b:1) ,Bilaga (b:2) . 

Väggkonstruktions är samma för både verkstad och kontorsdel. I dagsläget är det ett lågt 

sluttande tak, så kallad platt konstruktion.  

Byggnaden är utrustad med ett från och tilluftsaggregat med värmeväxling(FTX aggre-

gat). Det är b.la. för att utnyttja den redan uppvärmda inomhusluften maximalt. 

Kontorsdelen har också vattenburen golvvärme när behovet finns och komfortkyla som 

används under den varmare delen av året.  

Fastigheten har en bergvärmepump installerad. Det gör att en anslutning till ett fjärrvär-

menät inte anses aktuellt och kommer uteslutas helt för denna rapport. Kontorsrummen 

är smart placerad för att tillhandahålla optimalt ljusinsläpp se Bilaga (b:1) . De tekniska 

komponenterna i fläktrummet omfattar ventilation, värmepump och elektriskt styrutrust-

ning har placerats på ett entresolplan i verkstadsdelen. Fläktrummet har strategiskt place-

rats för en enkel och lätt åtkomst till byggnadens alla delar i form av ledning, kanal och 

rördragning.  

5.4 Genomförandet för varje enskild indikator 
Här kommer genomförandet för varje indikator förtydligas. 

5.4.1 Indikator 1 – Energianvändning 
Simuleringen gjordes i IDA ICE för energianvändningen. Där hushållsel och verksam-

hetsel inte skall inkluderas. 

5.4.2 Indikator 2 – Värmeeffektbehov 
Beräkningarna av värmeeffektbehovet följer boken Projektering av VVS-Installationer 

skriven av Mats Dahlblom och Catarina Warfvinge. För att kunna göra fullständiga be-

räkningar krävs indata om system och de valda komponenterna.  

Följande indata behövs: 

- DVUT 

- Lufttemperatur inomhus 

- Värmeåtervinningens temperaturverkningsgrad 

- Luftläckageflöde 

- U-värden, Areor och köldbryggor 

 

5.4.3 Indikator 3 – Solvärmelast 
Vid en simulering av 𝑔𝑠𝑦𝑠 i programmet PARASOL antas solskyddet vara aktivt. Värdet 

innefattar glas, yttre, inre eller mellanliggande solavskärmning. De är totalt sju rum plus 

ett konferensrum som bedöms ha solvärmelast. Tre av dem har solvärmelast i två väder-

streck och resterande fyra har i endast ett väderstreck. Vistelsezonerna är placerade ut 

efter yttervägg. Rummen är fördelade på två våningsplan. I Bilaga (b:5) presenteras det 

simulerade g-värdet. Marginalerna blir väldigt små vid simulering vid olika väderstreck 

därför har samma g-värde används vid beräkning av de utvalda rummen (30 %). 
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5.4.4 Indikator 4 – Energislag 
Förrådet 15 som ägs av J. Wretvall Rörservice AB har Vattenfall som elleverantör. Elen 

som fastigheten använder är ursprungsmärkt och kommer från förnybara energikällan 

vattenkraft. Indikator fyra bestäms med hjälp av miljöbyggnads beräkningsblankett för 

Excel. Beräkningsmallen hämtas enkelt på Sweden Green Building Council hemsida.  

5.4.5 Indikator 5 – ljudmiljö 
Byggnaden har enligt Hans Olsson byggentreprenör på HOTEC AB klassats för mini-

mikraven. Den kritiska punkten i byggnaden anses vara verkstaden i anslutning mot kon-

torsbyggnaden.  

5.4.6 Indikator 6 – Radon 
För att tillhandahålla ett trovärdigt radonvärde har Salems kommun kontaktas. Detta ef-

tersom inga mätningar har tänkts göras på plats. Sara Carlberg på Salem kommun menar 

att Salem geologiskt sätt har mindre andel markradon än vissa andra kommuner i Stock-

holms län. 

5.4.7 Indikator 7 – Ventilationsstandard 
Byggnadens ventilationssystem har enligt IV-Produkt dimensionerats enligt arbetsmiljö-

verkets föreskrifter för kontor med ett uteluftsflöde på 7 l/s, person + 0,35 l/s, m2golv. 

Aggregatet kommer vara schemastyrt, driften är 06:00 – 18:00 vardagar och avstängd 

tiden där ut över. Ventilationen kommer inte omfatta möjligheten till forcering i utvalda 

vistelsezoner.  

5.4.8 Indikator 8 – Kvävedioxid 
Med hjälp av Salems kommun, Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund har en 

rådgivande dialog upprätthållits för att bedöma Rönninges halt av kvävedioxid i utom-

husluften. Med tätort definieras ett område med minst 200 invånare och avstånden mel-

lan husen är mindre än 200 m. En mätning är inte nödvändig för att nå guldkriteriet men 

anses fördelaktig. 

5.4.9 Indikator 9 – Fuktbedömning 
Enligt Hans Olsson HOTEC AB har byggnadens fuktsäkerhet projekteras enligt BBRs 

krav, kap. 6:5. Säker Vatten och Säker Våtrum har använts för de projekterade våtzonerna 

och utsatta delar. I dagsläget finns ingen fuktsäkerhetsansvarig eller fuktsakkunnig ut-

vald. Ingen fuktprojektering kommer utföras enligt Bygga F eller motsvarade.  

5.4.10 Indikator 10 – Termiskt klimat vinter 
Genom att simulera byggnaden kan det termiska inomhusklimatet skattas. Bedömningen 

görs i de zoner där det är stadigvarande vistelse. Simulering omfattar beräkning av den 

operativa temperaturen där en kontroll görs i vistelsezonen, där risken är störst diskom-

fort.  

5.4.11 Indikator – 11 Termiskt klimat sommar 
Genom att simulera byggnaden kan det termiska inomhusklimatet skattas. Bedömningen 

görs i de zoner där det är stadigvarande vistelse. Simulering omfattar beräkning av den 

operativa temperaturen där en kontroll görs i vistelsezonen, där risken är störst diskom-

fort.  
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5.4.12 Indikator 12 – Dagsljus 
Bedömningen kan göras enligt dagsljussimuleringen i IDA ICE under ett helt år, där ge-

nomsnittet blir det värde som avgör klassningen för vald vistelsezon. IDA ICE presenterar 

dagljusinsläppet i lumen (Lux) vilket gör att en omvandling till miljöbyggnads kriterium 

dagsljusfaktor är nödvändig, se Tabell 9. 

Tabell 9. Omvandlingstabell, lux - dagsljusfaktorn om belysningsstyrkan utomhus är under normala snittförhållan-

den mellan 3000-8000 lux. Källa: http://www-v2.sp.se/energy/ffi/dagsljus.asp 

Dagsljusfaktor i % Belysningsstyrka i Lux 

0,5 - 1,0 40 

1,0 - 2,5 80 

2,5 - 5,0 150 

5,0 - 10 300 

 

Indikatorklassningen bestäms genom simuleringsdata från Bilaga (b:8) där genomsnittet 

är det avgörande värdet som tillsammans med Tabell 9 ger en klassning för indikatorn. 

5.4.13 Indikator 13 – Legionella 
Genomgång av befintlig värmepump visade att tappvattentemperaturen upprätthölls. 

Varmvattnet genomgick även en periodisk höjning var 14: dag.  

5.4.14 Indikator – 14 Dokumentation av byggvaror 
Fastigheten har i skrivande stund inte en loggbok för byggkonstruktionens samlat på ett 

ställe, som klassningen önskar. Detta är synd. Det finns ingen digital loggbok utan endast 

pärmar och lösa blad som borde vara i pärmar.  

5.4.15 Indikator 15 – Utfasning av farliga ämnen 
Här saknas dokumentation för vilka material som finns och mer specifikt de som kom-

mer användas. Det som Hans Olsson vid HOTEC AB intygar är att inga miljöfarliga 

ämnen har använt vid nyproduktionen.  
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6. Resultat 
Varje enskild indikator måste kalkyleras fram för att sedan aggregeras fram enligt mil-

jöbyggnads tabell och kriterier. Aggregeringen av indikatorerna utgör sedan slutbetyget 

för byggnaden. 

6.1 Indikator 1 – Energianvändning 
Enligt samband 2 beräknas BBR kraven för lokalen till 61,4 kWh/m2, Atemp och år. Si-

muleringen i IDA ICE resulterade i en energianvändning på 20,1 kWh/m2, Atemp och år. 

BETYG: GULD 

6.2 Indikator 2 – Värmeeffektbehov 
Byggnaden erhåller betyget brons med 39,8 𝑊/𝑚2, 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝  . Beräkningsmetodik återfinns 

under Bilaga (b:4) . BETYG: BRONS 

6.3 Indikator 3 – Solvärmelast 
Nedan presteras indikatorbetyget för solvärmelasten. Under Bilaga (b:5) hämtas nöd-

vändig information för att göra beräkningen. Se tabell 10 för zonindelning.   

Tabell 10. Indikatorbetyg för varje rum som är i vistelsezonen. 

Rumsresultat Väderstreck  [𝑊/𝑚2] Betyg 

Kontor:0 1 32 Guld 

Kontor:1 1 35 Silver 

Kontor:2 2 36 Silver 

Kontor:3 1 35 Silver 

Kontor:4 2 36 Silver 

Kontor:5 1 18 Guld 

Kontor:6 2 31 Guld 

Konferens 1 34 Silver 

 

Eftersom mer än hälften av indikatorbetygen är silver blir slutresultatet silver enligt mil-

jöbyggnads kriteriesystem. BETYG: SILVER 

6.4 Indikator 4 – Energislag 
Elleverantör och typ av energislag finns förtydligande i Bilaga (b:6) . BETYG: GULD 

6.5 Indikator 5 – ljudmiljö 
Enligt en muntlig undersökning upplevs ljudmiljön bra på kontoren. Förrådet 15 ligger 

inte i direkt anslutning till någon större trafikerad väg. BETYG: BRONS 

6.6 Indikator 6 – Radon 
Enligt bedömningar med fastighetsägare och kommunen har markradonen antagits till 

normalradonmark i miljöbyggnads mening. BETYG: GULD 
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6.7 Indikator 7 – Ventilationsstandard 
Ventilationslösningen tillhandahåller betyget brons för indikatorn 7. En OVK intyg har i 

skrivande stund inte funnits då ventilationssystemet är under färdigställande. Därför har 

betyget klassats enligt IV-Produkts beräkningar. BETYG: BRONS 

6.8 Indikator 8 – Kvävedioxid 
Byggnaden är placerad mer än 250m från E4/E20 där det passerar mer än 10 000 fordon 

per dygn. Enligt samråd med kommunen är bedömningen att fastigheten sannolikt inte 

kommer påvisa högre halt inomhus än 20 μq/m3. BETYG: GULD 

6.9 Indikator 9 – Fuktbedömning 
Enligt Hans Olsson HOTEC AB har byggnadens fuktsäkerhet projekteras enligt BBRs 

krav, kap. 6:5. BETYG: BRONS 

6.10 Indikator 10 – Termiskt klimat vinter 
PPD-index är hämtat ur IDA – ICE simulering. Data för bedömning av resultatet hämtas 

ur Bilaga (b:7) . Se tabell 11 för PPD index för respektive zon. BETYG: GULD 

Tabell 11. Områdesbetyg för respektive zoner för termiskt klimat vinter. 

Rumsresultat: vinter PPD ( %)  Betyg 

Kontor:0 6,7  Guld 

Kontor:1 6,3  Guld 

Kontor:2 7,2  Guld 

Kontor:3 6,7  Guld 

Kontor:4 7,7  Guld 

Kontor:5 9  Guld 

Kontor:6 7,8  Guld 

Konferens 8,7  Guld 

 

6.11 Indikator – 11 Termiskt klimat sommar 
PPD-index är hämtat ur IDA – ICE simulering. Data för bedömning av resultatet hämtas 

ur Bilaga (b:7) . Se tabell 12 för PPD index för respektive zon. BETYG: GULD 
Tabell 12. områdesbetyg för respektive zoner för termiskt klimat sommar 

Rumsresultat: vinter PPD ( %)  Betyg 

Kontor:0 4  Guld 

Kontor:1 4,6  Guld 

Kontor:2 5,5  Guld 

Kontor:3 6  Guld 

Kontor:4 4,7  Guld 

Kontor:5 6,5  Guld 

Kontor:6 16,5  Silver 

Konferens 5,3  Guld 
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6.12 Indikator 12 – Dagsljus 
Indikatorklassningen bestäms genom simuleringsdata från Bilaga (b:8) där genomsnittet 

är det avgörande värdet som tillsammans med Tabell 23 ger en klassning för indikatorn. 

Tabell 13. bedömning av indikatorbetyg 

Rumsresultat: vinter Dagsljusfaktor 

( % ) 
Lux Betyg 

Kontor:0 >1,2 223 Guld 

Kontor:1 >1,2 243 Guld 

Kontor:2 >1,2 504 Guld 

Kontor:3 >1,2 214 Guld 

Kontor:4 >1,2 376 Guld 

Kontor:5 >1,2 461 Guld 

Kontor:6 >1,2 256 Guld 

Konferens >1,2 196 Guld 

 

BETYG: GULD 
6.13 Indikator 13 – Legionella 
Fastigheten har en värmepump från IVT med en intervallhöjning av det ackumulerade 

varmvattnet. Intervallen är 14 dagar där värmepumpen höjer temperaturen till 68-70C i 

beredardelen för att desinficera beredartanken. BETYG: SILVER  

6.14 Indikator – 14 Dokumentation av byggvaror 
Ombyggnationen har upphandlats enligt AMA beskrivningen och BBR föreskrifter. No-

tis: - Det är tyvärr lite oordning på dokumentation. BETYG: BRONS 

6.15 Indikator 15 – Utfasning av farliga ämnen 
Eftersom byggnaden saknar loggbok för material kommer indikatorbetyget klassas brons 

enligt miljöbyggnads kriterier. BETYG: BRONS 
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6.2 Sammanställande tabell för betygsunderlag 
Byggnaden tillhandahåller betyget brons eftersom en rad indikatorer har lägre aspekt-

klassningar än silver. Det som i detta fall är avgörande för slutbetyget brons är indikator 

14 och 15,(dokumentation av byggvaror och utfasning av farliga ämnen). Betyget har 

aggregeras fram från indikatorklassning, aspektbetyg, områdesbetyg och slutligen till ett 

totalbetyg för fastigheten. 

Tabell 14. Sammanställning av indikatorbetyg från kapitel 4. 

Indikator   Aspekt   Område   Betyg  

1. Energianvändning  Guld  Energianvändning  Guld  Energi  Silver    

  

  

  

  

  

  

Brons  

  

  

  

  

  

  

  

2. Värmeeffektbehov  Brons  Effektbehov  Brons  

3. Solvärmelast  Silver  

4. Energislag  Guld  Energislag  Guld  

5. Ljudklass  Brons  Ljudkvalitet  Brons    

  

  

  

Inne-

miljö  

  

  

  

  

  

  

  

  

Silver 

  

  

  

  

6. Radonhalt  Guld    

Luftkvalitet  

  

  

Brons  

  
7. Ventilationsstandard  Brons  

8. Kvävedioxid  Guld  

9. Fuktsäkerhet  Brons  Fukt  Brons  

10. Termiskt klimat vinter  Guld  Termiskt klimat  Guld  

11. Termiskt klimat sommar  Guld  

12. Dagsljus  Guld  Dagsljus  Guld 

13. Legionella  Silver  Legionella  Silver  

14. Dokumentation av bygg-

varor  

Brons Dokumentation  Brons  Material  Brons 

15. Utfasning av ämnen  Brons  Utfasning  Brons  

 

Enligt miljöbyggnads aggregering blir totalbetyget brons fast 2 av 3 områdesbetyg är sil-

ver. Det tydliggör hur viktigt det är med höga områdesbetyg för att slutligen tillhandahålla 

ett högt slutbetyg.  

6.3 Varför slutbetyget brons? 
Byggnaden tillhandahåller betyget brons eftersom en rad indikatorer har lägre aspekt-

klassningar än silver. Det som i detta fall är avgörande för slutbetyget brons är indikator 

14 och 15,(dokumentation av byggvaror och utfasning av farliga ämnen). 
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7. Ekonomiskt underlag för nivå ”Guld” 
7.1 Certifieringsavgifter och medlemsavgifter 
Att certifiera en byggnad enligt miljöbyggnad principer är inte gratis. De avgifter som 

erläggs är för registrering, granskning och certifiering. Kompletterande kostnader kan 

även tillkomma vid förseningar, förhandsgodkännande m.m.  

Avgifterna är enligt miljöbyggnad själv till för att täcka självkostnaderna för Sweden 

Green Building Council. Avgifterna beror bland annat på byggnadens storlek. Miljöbygg-

nad avbryter en granskning om kraven inte följs enligt de fastställda hålltiderna. Enligt 

miljöbyggnads kriterier definieras byggnaden som lokalbyggnad liten. Det är eftersom 

byggnaden är < 10 000 m2[8]. Se tabell 15 där förtydliganden görs.  

Tabell 15. Avgifter för certifiera byggnaden enligt miljöbyggnads kriterier. Där avgiften stiger med 43 % om den som 

lägger ansökan inte är medlem i föreningen. Källa: https://www.sgbc.se/avgifter-i-miljobyggnad#spec 

Lokalbyggnad Liten  Avgifter (kr) 

Registrering 3980 

Granskning 24680 

Prel. Certifiering 6430 

Verifieringsgranskning 15710 

Certifiering 3210 

Summa ex. moms och ej medlem: 77234 

Summa ex. moms och medlem: 54010 

Medlemsavgift/år 20 000 

Kompletterande kostnader:  

Ytterligare kontroll av formalia före 

granskning. 

2140 

Förseningsavgift 7880 

Extrarevidering 8250 

Extra projektfråga 830 

Förhandsbesked 2750-5500 beroende på omfattning 

Förhandsbesked för ombyggnad 5500 

Uppdateringsbesked 2750 

Överklagan av beslut Granskningsavgift x2 

Överlåtelse till ny fastighetsägare 2140 

Extra plakett, lokal 3150 

Starta om granskningen Avgift för granskning utgår på nytt, se re-

spektive tabell ovan. 
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8. Diskussion 
En generell slutsats som jag snabbt gjorde är att dokumentationen och hanteringen av den 

är en stor avgörande faktor i detta certifieringsspel. När det är nybyggnation är det själv-

klart enklare att komplettera med dessa fakta från början och strukturera den. När det är 

en ombyggnation eller en befintlig byggnad krävs en viss kunskap hos fastighetsägaren 

angående konstruktionen, för att tillhandahålla ett högt betyg. All denna undersökning 

går givetvis att köpa in av sakkunnig person för undersökning, men när en liten lokal-

byggnad nästan kostar 80 000kr för att endast certifiera utan tilläggskostnader är nog fas-

tighetsägaren i fråga inte sugen att spendera så mycket mer pengar. Genom att själv ordna 

med dokument kan fastighetsägaren spara många tusen kronor. Men det krävs lite arbete, 

som denna rapport nu kan ligga till grund för.  

8.1 Reaktionen efter kartläggningens resultat 
Byggnaden erhåller betyget brons, vilket gav min handledare vid företaget en mindre 

chock. John var absolut inte nöjd med betyget brons, vilket märktes när han lämnade mitt 

kontor. Han är en energiexplosiv entreprenör enda ut i fingerspetsarna och vill att den 

egna företagsfastigheten ska vara miljömässigt korrekt, energismart och med en bra ener-

giprestanda.  

Nästan varje dag har John med stor energi varit inne på mitt kontor och diskuterat förslag 

till förbättringar angående fastigheten. Det har varit med spänd förväntan han väntat på 

resultatet och hur vi kan gå vidare med rapportunderlaget. Samtidigt som betyget brons 

första sekunden var en besvikelse var andra sekunden full av lösningar hur ett högre betyg 

skulle nås, – problemen är inte problemen utan inställningen till problemen. 

8.2 Egna tankar och hälsoaspekter 
När föreningen miljöbyggnad premierar smarta prestandakrav på bostäder, lokaler och 

andra typer av byggnader kan man fråga sig vad baksidan av allt det ”smarta” kan vara? 

- det gör i alla fall jag. I Västvärlden finns samma mönster för människor de senaste 30 

åren, vi har blivit sjukare och allt mer allergisk. Forskare är oense vad detta beror på. En 

tänkvärd tes är om miljön vi vistas i är för ren, vilket gör att vi inte utsätts för samma 

mängd bakterier som vi borde för att upprätthålla rätt immunförsvar och bakterieflora.  

Det går då att diskutera om just konceptet miljöbyggnad är hälsomässigt korrekt om det 

i längden kanske gör att vi blir mer allergisk och försvagar vår bakterieflora. Jag tror 

sällan energiingenjörer tänker i dessa banor, allt handlar om att värna om miljön och att 

tillhandahålla en smart byggnad – men vad händer om just den ”smarta” byggnaden gör 

oss mer sjuk istället?  
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9. Slutsats 
 

9.1 Kritik till föreningen miljöbyggnad 
Enligt min mening behandlar konceptet miljöbyggnad i allt för stor grad människors triv-

sel i vistelsezonerna. Det är klart att det ska vara en skälig trivsel i lokalerna, men det 

känns som mer vikt borde läggas vid miljö, energi och hälsan i den upplevda byggnaden. 

Den viktigaste utredningen som egentligen borde göras är om de ”smarta” byggnaderna 

verkligen är optimala för vår hälsa. Att byggnaden luftkvalitet är perfekt, att den är 

dammfri, att klimatskalet är tätt osv. Hur bra är egentligen det för vår hälsa? Det borde 

utredas mer noggrant i min mening innan en förening kan få igenom ett sådant koncept. 

För det är bevisat av forskare att en renare miljö kan på sikt vara mer skadlig för vår 

bakterieflora och skada immunsystemet.  

9.2 Rekommendationer med fortsatt arbete 
Det finns viss osäkerhet i indikatorerna kvävedioxid, radon, energianvändningen och 

ljudklass. Det måste göras kompletterande ljudmätningar i verkstaden och i kontorsloka-

ler för att styrka betyget och för att eventuellt tillhandahålla ett högre betyg. Radonmät-

ningar och kvävedioxidmätning måste göras på plats för att styrka betyget.  

Energianvändningen måste utredas mer noggrant för verkstadsdelen, vad som verkligen 

anses nödvändigt för att lokalen ska hålla önskad inomhustemperatur. Verkstadshallen 

har varit den lokal där bedömningarna varit svårast eftersom det inte finns någon sche-

malagt tid då någon är där. Lokalen används när behov finns vilket gör vissa bedömningar 

svårare än andra. Slutligen för att komma till en mer noggrann slutsats kring verkstads-

hallen måste den utredas under längre tid mer frekvent.  

9.3 Åtgärd för silver 
Det enda som hindrar byggnaden från att tillhandahålla klassningen silver är indikator 14 

(dokumentation av byggvaror) och indikator 15 (utfasning av farliga ämnen). Får företa-

get ordning på dokumentation av dessa punkter kan byggnaden certifieras med silver. 

9.4 Åtgärd för guld 
För att det ska vara möjligt att nå högsta betyg måste alla områdesbetyg vara guld. Detta 

eftersom det är det lägsta av de tre områdesbetygen som avgör slutbetyget för byggnaden.  

Energiområdet: För att energiområdet skall klassas till guld krävs att minst indikator 

värmeeffektbehov åtgärdas till silver. Det medför att aggregeringen av aspektbetyg till 

områdesbetyg blir guld. Att sänka värmeeffektbehovet för fastigheten medför större in-

vesteringar. Att tilläggisolera ytterväggarna är ett alternativ för att sänka transmissions-

förlusterna. Tilläggsisoleringen kan ske av både ytter och innervägg. Värt att notera är 

om tilläggsisoleringen görs måste ”tätheten” av klimatskalet kollas över, så inte fukt stan-

nar i byggnadskonstruktionen.  

Det vore en mer optimal värmepumpslösning om golvvärme fanns på bottenvåningen. Då 

skulle hela värmesystemet vara av lågtempererad typ. Idag är det vattenburna radiatorer 

på bottenvåningen och golvvärme på övervåningen. Det medför att värmepumpen måste 
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hålla en högre temperatur på utgående värmevatten. Högre temperatur medför ökade 

kostnader och högre förbrukning. Att komplettera bottenvåningen med golvvärme är idag 

en mer relevanta alternativen som skulle gå att göra till hanterbar investering.  

Företaget som sådan förbrukar inga större mängder varmvatten, vilket är ett plus i sig 

(förbrukningsmässigt). I slutet på maj sålde jag in idén med solceller. På kontor är det 

belysning, verkstad/teknikrum och datorer som har den högsta elförbrukningen. Jag har 

kontaktat John nu efter sommaren och han har anammat idén och har bokat in möte med 

Norden Solar AB för offert. Tanken är att montera solceller på fastighetens tak (200𝑚2) 

i vinkel mot solen. Enligt Norden Solar skulle anläggningen leverera ungefär 20 000 – 

25 000 kWh el per år. Det som inte används säljs då ut på nätet.  Jag blev oerhört glad 

när jag hörde det, för det är kul att inspirera företag mot en ”renare” produktion av el. 

Fram till år 2016 kan även ett investeringsbidrag på 30 % tillhandahållas för installations-

kostnader av solceller.  

Ett sista förslag under energiområdet är hanteringen av solinstrålningen. Företaget har 

idag monterade Luxaflex gardiner på insidan fönstret, vilket är ok men inte optimalt. En 

mer optimal lösning är att montera solskydd på utsidan fönstret.  

Innemiljö: För att inomhusmiljön skall klassas med guld krävs mer omfattande åtgärder. 

De indikatorer där mer vikt måste läggas är ljudklass, ventilationsstandard och fuktsäker-

het.  

Endast en muntlig undersökning och fråga – svar har gjort på kontoret angående ljud och 

buller. Det berörda bedömer att ljudnivån är bra men för att byggnaden ska klassas högre 

måste en genomgående ljudmätning göra av sakkunnig där protokoll förs. Det är en för-

hållandevis liten investering att göra.  

Ventilationen måste bitvis projekteras annorlunda för högsta betyg. VAV-styrning av be-

rörda utrymmen är krav vilket medför en större investering. Problemet som jag kan se det 

på övervåningen är takhöjden. VAV-styrdonen har en förmåga att ta plats och ovan un-

dertak finns endast 15 cm att gå på. Jag ser inget hinder för styrningen av donen utan mer 

platsbrist. Det går att lösa men det kräver en noga granskning av marknaden innan start. 

Byggkonstruktionen har följt BBRs föreskrifter enligt Hans från HOTEC. Det medför att 

fuktsäkerheten likaså följer BBRs föreskrifter. Ska byggnaden nå högre betyg måste fukt-

mätningar göras i betongen enligt rådet för byggkompetens (RBK) och fuktsäkerhetspro-

jektering enligt Bygga F. Arbetet avser att ta fram underlag för guld vilket medför att en 

diplomerad fuktsakkunnig ska göra en bedömning, det ska vara även kompletteras med 

enkätsvar. Att klassa byggnaden silver skulle inte medföra större investeringar. Det är 

endast fuktmätningar och upprättande av fuktprojektering. Guld medför dock lite mer 

arbete, fuktsakkunnig ska utses och godkännas. Enkäter ska göras och godkännas. Det 

medför lite merkostnader men inga orimliga summor.  

Legionella tillhandahåller betyget silver. För att korrigera det till guld krävs inga större 

investeringar eller ombyggnationer. Det som krävs är montering av termometrar på utgå-

ende varmvatten (VV), termometer på varmvattencirkulationsledning (VVC). Det är 

ingen större sak att ordna. På VVC-ledningen brukar en termometer sitta integrerad på 

injusteringsventilen. Det som måste kompletteras är ett protokoll där kontroll av VV-
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temperaturen datumförs. Det är egentligen inga konstigheter men det är bara en rutin som 

måste appliceras till verkligheten.  

Material: En mer noggrannare hantering av dokumentationen angående byggkonstrukt-

ionen måste göras för att tillhandahålla den högsta klassning som krävs.  

Det är egentligen ingen större kostnad förutom arbetstid. Att strikt sortera in och föra 

loggbok över ingående delar och komponenter som berör bygget. För högre klassning 

rekommenderas att ett antal timmar läggs ner på hanteringen av dokumentationen. Alter-

nativ finns möjligheten att köpa in tjänsten till en mindre kostnad (ca: 5000kr). Det kan 

det vara värt om intresset för papper inte är det största. Då finns informationen i pärmar 

och på en USB-sticka.  

Samma koncept gäller de säkerhetsföreskrifter och kemikalieförteckningar som ska föras 

av allt byggmaterial, färger och dylikt. Det finns möjlighet att komplettera den köpa tjäns-

ten där hanteringen av farliga ämnen berörs. Återigen det kan det vara värt, annars måste 

ett antal timmar åläggas för undersökning av respektive material och ingående delar.  

9.4.1 Konkreta förslag sammanfattning 

Energiområdet: 

 Tilläggsisolering av fasad 

 Golvvärme bottenvåning 

 Solceller 

 Solskydd utsidan 

 

Innemiljö: 

 Ljudmätning av sakkunnig samt protokoll. 

 Automatisk VAV-styrning av ventilationen. 

 Upprättande av fuktsäkerhetsdokumentation. 

 Fuktmätning av sakkunnig. 

 Protokollföring av VV – temperatur (Regelbundna kontroller). 

 Montera termometrar utgående VV-ledning. 

 

Material: 

 Upprättande av byggvarudeklaration, material och varor 

 Upprättande av kemikalieförteckning och säkerhetsföreskrifter för ingående material. 
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Bilagor 
Bilaga (a) – enkät småhus 

8. Har du under de tre senaste månaderna haft besvär (klåda/sveda/irritation i ögonen, irri-

terad/täppt/rinnande näsa, heshet/halstorrhet, hosta eller torr/rodnande hud i ansiktet) som 

du tror kan bero på innemiljön i din bostad/vid din personliga arbetsplats? 
1) Ja, ofta (varje vecka) 
2) Ja, ibland 
3) Nej, sällan eller aldrig 

1)  
2)  
3)  

9. Hur stor är din lägenhet? (enbart bostadshus) 
1) 1 rum och kök/kokvrå 
2) 2 rum och kök/kokvrå 
3) 3-4 rum och kök 
4) 5-6 rum och kök 
5) 7 rum och kök eller större 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

På vilket våningsplan ligger din lägenhet/personliga arbetsplats? 
1) 1-2 trappor ned (suterrängvåning) 
2) bottenvåning/nedre botten 
3) 1-2 trappor upp 
4) 3-4 trappor upp 
5) 5 trappor upp eller högre 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

Hur gammal är du? 
1) 24 år eller yngre 
2) 25-34 år 
3) 35-44 år 
4) 45-54 år 
5) 55-64 år 
6) 65 år eller äldre 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  

Är du kvinna eller man? 
1) Kvinna 
2) Man 

1)  
2)  

 

Vid deklaration för småhus (en- och tvåfamiljshus) behöver inte fråga 9 besvaras.  Däre-

mot ska intygas att svaren på övriga frågor överensstämmer med verkligheten, till exem-

pel på följande vis:  

Enkätsvaren överensstämmer med hur bostaden upplevs av mig som bor i småhuset med 

adress … 

Datum och ort 

Namn och namnförtydligande 

Obs! Om fastighetsägaren inte själv bor i småhuset ska någon som bor där stadigvarande 
underteckna. 

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  

  
  
  
  

  
  



 

Kapitel Bilagor 

 

   

Bilaga (b:1) – Planritningar över kontorsbyggnaden våning 1 och 2. 



  

Kapitel Bilagor 

 

  50  

 

Bilaga (b:2) – Fasadritning över byggnaden i olika väderstreck



 

 

Kapitel Bilagor 

 

   

Bilaga (b:3) – IDA ICE simuleringsdata 
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Bilaga (b:4) – Beräkning samt indata för byggnaden 

 

Beräkningarna görs i Excel enligt metodiken i boken Projektering av VVS – installationer 

skriven av Mats Dahlblom och Catarina Warfvinge. Indata är hämtad från simuleringen i 

IDA ICE. Den dimensionerande utetemperaturen (-17.1C vid 1 dygns prognos) är häm-

tad ur Projekterings av VVS installationer Tabell 4:1 Sida 4:6[9].  

Det beräkningar som kommer göras med hjälp av indata är: 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑃𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 + 𝑃𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑊/𝑚2, 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝] (b:3-1) 

 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 =
𝑃𝑡𝑜𝑡

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 

[𝑊/𝑚2, 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝] (b:3-2) 

 

Transmissionsförlusterna kalkyleras enligt samband (b:4-3) och (b:4-4) nedan. 

𝑃𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑄𝑇 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝐷𝑉𝑈𝑇) [𝑊] (b:4-3) 

 

Där 𝑄𝑡 är summan av temperad area, värmegenomgångstal för väggar, fönster samt lin-

jära och punktformiga köldbryggor 

𝑄𝑇 = ∑ 𝑈𝑖 ∙ 𝐴𝑖 + ∑ Ψ𝑘 ∙ 𝑙𝑘 + ∑ 𝑋𝑗

𝑝

𝑗=1

𝑚

𝑘=1

𝑛

𝑖=1

 

 

[𝑊/𝐾] (b:4-4) 

Enligt indata från IDA ICE kalkyleras transmissionsförlusterna enligt sambanden (b:4-4) 

ovan. 

Resultat: 

𝑄𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 192 [𝑊/𝐾] 
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Luftläckaget, (ofrivilliga ventilationen) kalkyleras enligt motsvarande princip som 

värmeeffektbehov 

𝑃𝐿𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 = 𝑄𝑂𝑉 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝐷𝑉𝑈𝑇) [𝑊] (b:4-5) 

 

Där 𝑄𝑂𝑉 benämns den oavsiktliga ventilationen som läcker in genom fasaden och har 

samma temperatur som luften utomhus. 𝑄𝑂𝑉 beräknas enligt samband (b:4-6) nedan. 

  

𝑄𝑂𝑉 = 𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑞𝑜𝑣 [𝑊/𝐾] (b:4-6) 

 

Enligt simuleringen resulterade den ofrivilliga ventilationen till 0,1 𝑚3/𝑠 vid ett tryck på 

50 Pa. Densiteten för luft (𝜌) 1,2 [ 𝑘𝑔 𝑚3]⁄  och den specifika värmekapaciteten för luft 

(Cp) 1000 [ 𝐽 𝑘𝑔𝐾⁄ ].  

Resultat: 

𝑄𝑂𝑉 = 132 [𝑊/𝐾] 

 

 

Ventilationsförlusterna beräknas med motsvarande princip som luftläckaget.  

𝑃𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝐷𝑉𝑈𝑇) [𝑊] (b:4-7) 

 

Där 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 benämns de ventilationsförluster som tillkommer. 

 

𝑄𝑉𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 [𝑊/𝐾] (b:4-8) 

 

Resultat: 

𝑄𝑉𝑒𝑛𝑡 = 254,4 [𝑊/𝐾]  
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Slutresultat: Beräkning av byggnadens värmeeffektbehov 

Hänsyn måste tas till den roterande växlaren på fläktaggregatet. Den har en verknings-

grad på 79 %.  

 

𝑄𝑇𝑜𝑡 = 𝑄𝑇 + 𝑄𝑉(1 − 𝜂) + 𝑄𝑂𝑉 
 

[𝑊/𝐾] (b:4-9) 

 

𝑄𝑇𝑜𝑡 = 192 + 254,4(1 − 0,79) + 132 = 377,4 
 

 

[𝑊/𝐾]  

 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒𝑏𝑜𝑣𝑒𝑡 =
𝑄𝑇𝑜𝑡(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝐷𝑉𝑈𝑇)

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 

[𝑊/𝑚2𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝] (b:4-10) 

 

 

𝑉. 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 =
377,4(20 − (−17.1))

351
= 39,89 

[𝑊/𝑚2𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝]  
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Bilaga (b:5) - Simulering av Solvärmelast 

 

I Simuleringsprogrammet PARASOL finns en rad inställningar för att tillhandahålla ett 

korrekt g-värde. Inställningar görs för geometrin av den tänkta arean, fönstermodell och 

typ av fönsteravskärmning.  

 

Figur 4 Parasol huvudmeny inställningar av indatavärden. 
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Fönstermodellen stämmer förhållandevis bra, de nya fönstren som är monterade i bygg-

naden stämmer väl överens med u-värdet i PARASOL.  

 

Figur 5. Val av fönsterkonstruktion i simuleringsprogrammet PARASOL 
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I PARASOL ska modell för avskärmning väljas. Modellen som används är en rullgardin 

som är fäst på insidan fönsterkarmen från tillverkaren Luxaflex.  

 

Figur 6. Val av solavskärmning i PARASOL 
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Nedan tydliggörs en simulering från programmet PARASOL. Där g-system är resulterar 

i 30 %.  

 

Figur 7. Simuleringsresultat från PARASOL 
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Tabell 16. Indata för fönsterglas och golvarea i kontor och konferensrum. 

Indata Väderstreck 𝑨𝒈𝒍𝒂𝒔 (𝒎𝟐) 𝑨𝒓𝒖𝒎(𝒎𝟐) 

Kontor:0 1 2(68,5 ∙ 108,5) = 1,48 11 

Kontor:1 1 2(68,5 ∙ 108,5) = 1,48 10 

Kontor:2 2 4(68,5 ∙ 108,5) = 2,97 14 

Kontor:3 1 2(68,5 ∙ 108,5) = 1,48 10 

Kontor:4 2 4(68,5 ∙ 108,5) = 2,97 13 

Kontor:5 1 2(68,5 ∙ 108,5) = 1,48 20 

Kontor:6 2 4(68,5 ∙ 108,5) = 2,97 16 

Konferens 1 4(68,5 ∙ 108,5) = 2,97 21 

 

 

Tabell 17 Beräkningstabell över rummen som anses vara i vistelsezonen. 

Beräkning Väder-

streck 
𝑆𝑉𝐿 = 800 ∙ 𝑔𝑠𝑦𝑠

𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠

𝐴𝑟𝑢𝑚
  

[𝑊/𝑚2] 

𝑆𝑉𝐿 = 560 ∙ 𝑔𝑠𝑦𝑠
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 (𝑆 𝑒𝑙 Ö 𝑒𝑙 𝑉)

𝐴𝑟𝑢𝑚
 + 560 ∙

𝑔𝑠𝑦𝑠
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 (𝑆 𝑒𝑙 Ö 𝑒𝑙 𝑉)

𝐴𝑟𝑢𝑚
  [𝑊/𝑚2] 

Kontor:0 1 32  

Kontor:1 1 35  

Kontor:2 2  36 

Kontor:3 1 35  

Kontor:4 2  36 

Kontor:5 1 18  

Kontor:6 2  31 

Konferens 1 34  
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Bilaga (b:6) – Energislag 

 

Figur 8. Beräkningsverktyg i Excel. Källa: Miljöbyggnad 
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Figur 9. Den totala energianvändningen per år. 
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Bilaga (b:7) – Termiskt klimat vinter och sommar 

  

Figur 10. PPD för kontor 5 - vistelserum 



  

 

  67  

 

  

Figur 11. PPD för konferensrum 
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Figur 12. PPD för kontor 4 - vistelserum 
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Figur 13. PPD för kontor 3 - vistelserum 
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Figur 14. PPD för kontor 2 - vistelserum 
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Figur 15. PPD för kontor 1 - vistelserum 
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Figur 16. PPD för kontor 0 - visteserum 
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Figur 17. PPD för kontor 6 - vistelserum 
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Bilaga (b:8) Enkätsvar från anställda och berörda i vistelseutrymmen 

Figur 18. Miljöbyggnads enkät för indikatorerna 1-8. 
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Figur 19. Enkätsvar(1)  fråga 1-5 
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Figur 20. Enkätsvar(1)  fråga 6-9 



  

 

  77  

 

  

Figur 21. Enkätsvar(1) fråga 10-11 
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Figur 22. Enkätsvar(2) fråga 1-5 



  

 

  79  

 

  

Figur 23. Enkätsvar(2) fråga 6-9 
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Figur 24. Enkätsvar(2) fråga 10-11 
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Bilaga (b:8) – Simulering dagsljusinsläpp IDA ICE 

Figur 25. Dagsljussimulering Kontor 0 IDA ICE 
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Figur 26. Dagsljussimulering kontor 1 IDA ICE 



  

 

  83  

 

  

Figur 27. Dagsljussimulering kontor 2 IDA ICE 
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Figur 28. Dagsljussimulering kontor 3 IDA ICE 



  

 

  85  

 

  

Figur 29. Dagsljussimulering kontor 4 IDA ICE 
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Figur 30. Dagsljussimulering kontor 5 IDA ICE 
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Figur 31. Dagsljussimulering konferensrum IDA ICE 
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Bilaga (b:9) Matematiska formler 

 

Beräkna värmemotstånd i flera homogena materialskikt 

För konstruktioner uppdelade i flera materialskikt kan värmemotståndet (R) beräknas för 

varje skikts tjocklek (d). Värmemotståndet beskriver skiktet isolerande förmåga, och dess 

enhet är 𝑚2𝑘/W[10].  

Nedan visas formler för beräkning av värmemotståndet, summan av flertalet skikt. U-

värdeberäkning och den effektförlusten per kvadratmeter yta. (𝑊 𝑚2)⁄  

 
𝑅1 =  

𝑑

𝜆
 (b:9-1) 

 

𝑑 = 𝑑𝑒𝑡 𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 (𝑚) 

𝜆 = 𝑑𝑒𝑡 𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟𝑚å𝑔𝑎 (𝑊 𝑚𝐾)⁄  

 

 𝑅 = ∑𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + ⋯ (b:9-2) 

 

För vanliga byggnadskonstruktioner måste även hänsyn tas till väggar, tak och golv som 

är utsatt/ vetter mot luft. Detta är en följd av strålning och konvektivt värmeutbyte[10].  

𝑅𝑠𝑖 = 0,13 𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑦𝑡𝑜𝑟 

𝑅𝑠𝑒 = 0,04 𝑚2𝐾 𝑊⁄  𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦𝑡𝑜𝑟 

 

 𝑅𝑇𝑂𝑇 = 𝑅𝑠𝑒 + ∑𝑅 + 𝑅𝑠𝑖 (b:9-3) 
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När värmemotståndet från de olika skikten har summerats och ett totalt motstånd räknas 

fram enligt ekvation (b:9-3) beräknas värmegenomgångskoefficienten 𝑈 = (𝑊 𝑚2𝐾)⁄  

enligt nedan[10]. 

 
𝑈 =

1

𝑅𝑇𝑜𝑡
 (b:9-4) 

 

U-värdet definieras som inversen av konstruktionen totala värmemotstånd. Värmeflödet 

Q (W) fås genom att multiplicera U-värde med temperaturdifferensen hos luften inne 

och ute multiplicerat med den aktuella arean[10].  

 𝑄 = 𝑈 ∙ A ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) (b:9-5) 

 

På detta sätt kan respektive ytors värmemotstånd beräknas för fönster, väggar, dörrar, tak 

och golv. Det är vanligt inom branschen att byggen får ett visst U-medel att bygga efter. 

Konstruktionen får i princip se ut hur som helst bara U-medel har givet värde. Ett exempel 

kan vara fönster och dörrar som i regel har högre U-värde än en vägg. Väljer husägaren 

då att ha stora glaspartier och många dörrar kanske byggaren måste kompensera detta 

med en tjockare vägg för att klara U-medel[10].  

Fukttransport i konstruktioner 

Fukt transporteras som vatten eller ånga i material. Det som påverkar fukttransporten är 

materialets värme och fukttekniska egenskaper, konstruktionens uppbyggnad och före-

kommande fukthalter, dels omgivningens värme och fuktförhållanden inklusive luft-

trycket[10]. 

Möjlig fuktvandring 

 Diffusion 

 Konvektion 

 Kapillärsugning 

 

Diffusion – ångtranssport  

Enstaka homogena materialskikt 

Endimensionella fukttransporter som sker genom diffusion beskrivs med benämningen 

fuktflödestäthet(δ). Den har enheten Kg/m2s[10]. 

 

 𝑔 = 𝛿 ∙
𝑣1 − 𝑣2

𝑑
 (b:9-6) 

 

𝛿 = å𝑛𝑔𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝑚2 𝑠⁄ ) 

𝑑 = 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡𝑒𝑡 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 (𝑚) 
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𝑣1 − 𝑣2 = 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑖 å𝑛𝑔ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛 𝑝å 𝑏å𝑑𝑎 𝑠𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠𝑘𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑘𝑔 𝑚3)⁄  

 

Uttrycket ovan kan även skrivas kvoten mellan ånghaltskillnaden och ånggenomgångs-

motståndet Z (s/m) se Ekvation b:9-7 [10].  

 

 𝑔 =
𝑣1 − 𝑣2

𝑍
 (b:9-7) 

 

 
𝑍 =  

𝑑

𝛿
 (b:9-8) 

 

𝑣1 − 𝑣2 = 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑖 å𝑛𝑔ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛 𝑝å 𝑏å𝑑𝑎 𝑠𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠𝑘𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑘𝑔 𝑚3)⁄  

𝑑 = 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡𝑒𝑡 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 (𝑚) 

𝛿 = å𝑛𝑔𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝑚2 𝑠⁄ ) 

𝑍 = å𝑛𝑔𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑔 𝑠 𝑚⁄  
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Flera homogena materialskikt  

Principen att räkna på fukt i väggar och konstruktioner liknar sättet att räknat tempera-

tur i de olika skikten. Ska en beräkning göras för fukt i en flerskiktskonstruktion bygger 

den på samma princip som i Ekvation b:9-2, när Z ska beräknas[10].  

 

 𝑍𝑇𝑜𝑡 = ∑𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍3 + 𝑍4 + ⋯ (b:9-9) 

 

Önskas då en beräkning på hela fukttransporten genom t.ex. en vägg används sedan Ek-

vation b:9-7 för att beräkna fuktflödestätheten (g).  

Dessa beräkningar är endast genom en punkt i konstruktionen. Ofta måste hänsyn tas till 

hur stor vägg eller muren till krypgrunden är. För att göra det krävs arean av respektive 

byggnadsdel[10]. 

 

 𝐺 = 𝑔 ∙ 𝐴 (b:9-10) 

 

𝐺 = 𝑓𝑢𝑘𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡 (𝑔 𝑠⁄ ) 

𝐴 = 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 (𝑚2) 

𝑔 = 𝑓𝑢𝑘𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡 (𝑔 𝑚2𝑠⁄ )   
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