
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 

 

 

Kalkylskedets möjlighet till 

 påverkan vid miljöcertifiering  

enligt Miljöbyggnad 

The possibility to influence environmental certification 

 according to Miljöbyggnad in the bidding process  

 

Alice Gunnarsson 

Emelie Hallner 

 

EXAMENSARBETE 2017 

Byggnadsteknik 

 

 



 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 

Byggnadsteknik. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 

Examinator:  Martin Lennartsson 

Handledare:  Thomas Olsson  

Omfattning:  15 hp 

Datum: 2017-06-01 



 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Thomas Olsson på Tekniska Högskolan i 

Jönköping för hans engagemang och intresse för examensarbetet. Vi är tacksamma för 

det goda samarbetet med Serneke och vill speciellt tacka Tomas Thunman för all 

vägledning och hjälp, samt alla respondenter som deltog vid intervjuerna. 



Abstract 

i 

Abstract 

Purpose: Environmental impact by humans has increased significantly, with the 

construction industry accounting for 40% of the world's energy consumption. In order 

to counteract this, the world's demands on sustainable buildings have increased. There 

are a number of environmental certification systems to help, where Miljöbyggnad is the 

most common in Sweden. The possibilities for influencing a project are greatest in the 

early stages, which also applies for environmental work. Therefore, the objective of this 

study is to investigate how a project classified according to the Miljöbyggnad Silver 

affects the bidding process for a construction project, in comparison with a similar 

project without environmental certification requirements. 

Method: A literature study which aims to form a theoretical framework, a document 

analysis of a reference project based on provided documents and semistructured 

interviews with calculation engineers at Serneke Bygg AB in Gothenburg. 

Findings: The results of the document analysis and interviews contradict each other to 

some extent. The document analysis shows several aspects that can be influenced by 

the calculators' work, while the respondents mention only a few differences between a 

project with or without certification according to Miljöbyggnad Silver. Respondents 

consider themselves lacking knowledge about environmental construction, while at the 

same time they are uncertain of how much that is needed. The document analysis, on 

the other hand, indicates that additional knowledge is required to ensure that the above 

mentioned aspects are taken into account in the calculation phase in order to ensure that 

the bid meets the requirements for Miljöbyggnad Silver. 

Implications: In order to ensure that the environmental building requirements are met 

in the tender phase, the recommendation is that the calculators, or one employee, will 

acquire knowledge about Miljöbyggnad. However it depends on the company's 

ambition regarding the accuracy of the tender if this will be implemented. Their attitude 

will have significance to how the work process and time aspect will be affected with 

the increased requirements of knowledge. 

Limitations: Only one type of environmental certification and one individual project 

have been selected. The study's goals are considered to be met, but the results and 

conclusions could have been further strengthened if more projects were studied and 

interviews had been conducted with the head of the department. 

Keywords: Environmental certification, Miljöbyggnad Silver, tender bidding, 

calculation department, calculation engineers, need of knowledge. 
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Sammanfattning 

Syfte: Människans miljöpåverkan har ökat markant och bygg- och 

konstruktionsbranschen står för 40 % av världens energikonsumtion. För att motverka 

detta har omvärlden ökat kraven på hållbara byggnationer och det finns ett flertal 

miljöcertifieringssystem som hjälp, där Miljöbyggnad är det vanligast förekommande i 

Sverige. Möjligheterna att påverka ett projekt är störst i tidiga skeden, vilket även gäller 

miljöarbetet. Därför är målet med studien att undersöka hur ett projekt klassat enligt 

Miljöbyggnad Silver påverkar en byggentreprenads kalkylarbete, i jämförelse med ett 

likadant projekt utan miljöcertifieringskrav.  

Metod: Litteraturstudie för att bygga ett teoretiskt ramverk, dokumentanalys av ett 

referensprojekt utifrån tillhandahållna handlingar och semistrukturerade intervjuer med 

kalkylingenjörer på Serneke Bygg AB i Göteborg.  

Resultat: Resultatet från dokumentanalysen och intervjuerna motsäger varandra till 

viss del. Dokumentanalysen visar på flera aspekter som kan påverkas av 

kalkylingenjörernas arbete, medan respondenterna endast nämner ett fåtal skillnader 

mellan ett projekt med respektive utan certifiering enligt Miljöbyggnad Silver. 

Respondenterna anser sig sakna kunskap om Miljöbyggnad, samtidigt är de osäkra på 

om och vad som behövs. Dokumentanalysen indikerar däremot att ytterligare kunskap 

krävs för att säkerställa att aspekterna ovan beaktas redan i kalkylskedet. Detta för att 

kunna säkerställa att anbudet möter kraven för Miljöbyggnad Silver.    

Konsekvenser: För att kunna säkerställa att kraven enligt Miljöbyggnad möts redan i 

anbudsskedet är rekommendationen att kalkylingenjörerna, alternativt en anställd, 

fördjupar sig inom Miljöbyggnad. Om det görs beror dock på företagets ambitionsnivå 

gällande noggrannheten i anbudet och deras inställning kommer ha betydelse för hur 

arbetsprocessen och tidsaspekten påverkas i och med ökat krav på kunskap. 

 

Begränsningar: Endast en typ av miljöcertifiering samt ett enskilt projekt har valts. 

Studiens mål anses vara uppfyllt, men resultatet och slutsatser hade kunnat stärkas 

ytterligare om fler projekt studerats samt om intervjuer förts med kalkylchefen.  

Nyckelord: Miljöcertifiering, Miljöbyggnad Silver, anbudsskede, kalkylskede, 

kalkylingenjörer, kunskap- och kompetensbehov. 
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Begreppslista 

AF – fönsterglasandel, används vid beräkning av indikator 12 för Miljöbyggnad. 

Atemp – total area i en byggnad som är avsedda att värmas till mer än 10°C. 

BBR – Boverkets Byggregler. 

BOA – boarea. 

ByggaF – innehåller 10 dokument, bland annat mallar och hjälp för redovisning, som 

används för dokumentation av fuktsäkerhet.  

DVUT – dimensionerande vinterutetemperatur för en representativ ort. 

Green Buildings – miljömässigt hållbara byggnader med hänsyn till byggprocessen och 

hela byggnadens livscykel. 

G-värde – mått på hur mycket solvärme som släpps in genom ett fönster. Koefficient 

av total genomtränglighet av solenergi angivet i %. 

PPD – Predicted Percentage Dissatisfied, förväntad andel missnöjda brukare, används 

för att värdera inneklimat.  

RBK – Rådet för Byggkompetens, genomför kvalitetssäkrade fuktmätningar under 

byggskedet. 

SFP – specifik fläkteffekt, summan av eleffekt för samtlig fläktar i ventilationssystemet 

dividerat med det största av tilluftsflödet eller frånluftsflödet, kW/(m3/s). 

SVF – solvärmefaktor, mått på det termiska klimatet påverkas av värmen från fönster, 

sommartid. 

SVL – solvärmelast, hur mycket solvärme som släpps igenom fönster.  

TF – transmissionsfaktor, beskriver ett fönsters kylande verkan. 

U-värde – ett materials värmegenomgångskoefficient, dvs. dess isolerande förmåga. 
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1 Inledning 
Detta är ett examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggnadsteknik med 

inriktning byggnadsutformning med arkitektur på Tekniska Högskolan i Jönköping. 

Examensarbetets omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes vårterminen 2017. 

Kapitel ett beskriver det aktuella forskningsläget, arbetets problembeskrivning, dess 

mål och frågeställningar samt de avgränsningar som gjorts.  

1.1 Bakgrund 
Miljöproblematiken uppmärksammades 1987 då Världskommissionen fick i uppdrag 

av Förenta Nationerna att skriva den så kallade Brundtlandrapporten. I rapporten 

definieras konceptet hållbar utveckling som “development that meets the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” 

(Castellano, Ribera & Ciurana, 2016, s. 3). Brundtlandrapporten förde med sig att 

miljöproblematiken och vikten av hållbar utveckling erhållit bred acceptans i 

omvärlden (Gohardani, 2014). Enligt Hörisch, Ortas, Schaltegger & Álvarez (2015) har 

planetens kapacitet överstigits med marginal och därför måste människans 

miljöpåverkan reduceras substantiellt på en global nivå. Allmänhetens medvetenhet har 

ökat de senaste åren och det finns en förståelse gällande miljöproblematiken och 

därigenom behovet av hållbara byggnationer (Castellano et al., 2016). Även Sverige 

ställs inför många svåra miljöproblem, bland annat miljögifter i sjöar och vattendrag 

samt dålig luftkvalitet inne i städerna (Weddfelt, Vaccari & Tudor, 2016). Enligt en 

rapport från World Green Building Council kan Green Buildings bidra till sänkt energi- 

och vattenkonsumtion samt reducerade kostnader för drift och skötsel (Castellano et al., 

2016). För att bedöma dessa Green Buildings finns ett antal miljöcertifieringssystem 

där kriterier, såsom potentiell reducering av energi- och vattenkonsumtion, 

inomhusklimat och användande av innovativa material, betygsätts (Miller, Doh, 

Panuwatwanich & van Oers, 2015). Några av de vanligaste certifieringarna är LEED, 

BREEAM, Miljöbyggnad och GreenBuilding (SGBC, 2016).  

1.2 Problembeskrivning 
Företag måste minska sin negativa påverkan på miljön för att komma under den kritiska 

nivån för planetens gränsvärde och ändra riktning på utvecklingen (Hörisch et al., 

2015). Bygg- och konstruktionsbranschen står för 40 % av världens energikonsumtion 

(Carreras, Boer, Cabeza, Jiménez & Guillén-Gosálbez, 2016) och samma siffror gäller 

i Sverige, där branschen dessutom står för 25 % av koldioxidutsläppen (Gohardani, 

2014). Höga energikostnader och ökade miljöproblem har verkat som en katalysator för 

krav på hållbara byggnationer med låg miljöpåverkan (Asdrubali, Baldinelli, Bianchi 

& Sambuco, 2015). För att uppnå kraven ligger stort fokus på Green Buildings där 

aspekter som energieffektivitet, minskad resurs-, vatten- och materialanvändning samt 

minskad påverkan på människors hälsa och omgivande miljö under byggnadens 

livscykel, studeras (Asdrubali et al., 2015).  

Det finns flera miljöcertifieringssystem som bedömer och betygsätter en byggnad 

utifrån olika kategorier (Miller et al., 2015), dels i syfte att analysera aspekter som 

påverkar prestandan för byggnaden i sig, samt i vissa fall även dess påverkan på 

omgivningen runt byggnaden (Suzer, 2015). På grund av klimat, geografiskt läge, 

ekonomisk välfärd och kultur pågår en debatt gällande effektiviteten hos internationella 

miljöcertifieringsverktygs förmåga att bedöma byggnadens prestation utanför det land 

där certifieringen skapades (Banani, Vahdati, Shahrestani & Clements-Croome, 2016). 

De vanligaste certifieringarna globalt är BREEAM och LEED (Castellano et al., 2016), 
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dessa nyttjas även till viss grad i Sverige, där Miljöbyggnad dock är det vanligaste 

förekommande miljöcertifieringssystemet (SGBC, 2016).  

Både Suzer (2015) och Gohardani (2014) är eniga om att insatserna för att skapa ett bra 

byggprojekt bör sättas in i ett tidigt skede. Byggnadens prestanda bör utvärderas utifrån 

ett miljömässigt perspektiv (Suzer, 2015) i en tidig fas då det märkbart kan komma att 

påverka både kostnader och effektiviteten för efterföljande faser (Gohardani, 2014). För 

att kunna ta bra beslut är det därför viktigt att ekonomi och miljöpåverkan inte bedöms 

separat, utan integreras med varandra (Zuo et al., 2017) och att rätt information 

tillhandahålls till projektet (Vardon, Burnett & Dovers, 2016). Anbudsprocessen är ett 

viktigt skede tidigt i ett projekt och har direkt påverkan på dess slutliga resultat (Agung 

Wibowo, Nyoman Yudha Astana & Rusdi, 2015). För att nå framgång är det viktigt att 

överväga aspekter som pris, kvalité och miljöpåverkan, med målsättning att vinna 

anbudet (Agung Wibowo et al., 2015). Detta examensarbete fokuserar därför på att se 

hur anbudsprocessen på en kalkylavdelning påverkas av de krav som ställs på hållbar 

utveckling och miljöcertifiering inom byggbranschen. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att undersöka hur ett projekt klassat enligt Miljöbyggnad Silver påverkar en 

byggentreprenads kalkylarbete, i jämförelse med ett likadant projekt utan miljö-

certifieringskrav.  

Frågeställningar: 

● På vilket sätt påverkar kraven enligt Miljöbyggnad Silver kalkylarbetet?  

 

● Vad blir skillnaden i kalkylarbetet mellan ett projekt utan miljöcertifieringskrav 

och ett projekt med miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver? 

 

● Hur påverkas kalkylingenjörerna, beträffande kompetens och kunskapsnivå, vid 

krav på miljöcertifiering?  

1.4 Avgränsningar 
Avgränsning har gjorts och endast en typ av miljöcertifiering, Miljöbyggnad, 

studerades då den är anpassad efter svenska förhållanden och lagstiftning. Serneke 

Bygg i Göteborg (hädanefter kallat Serneke) fanns med som hjälp under 

examensarbetet och med hänsyn till deras vanligaste projekt studerades endast 

nyproduktion med fokus på Miljöbyggnad Silver. Ytterligare avgränsades studien till 

granskning av ett flerbostadsprojekt enligt utförandeentreprenad, vilket anses vara 

representativt för flera liknande flerbostadsprojekt. I arbetets valda projekt fanns åtta 

huskroppar, endast en av dessa studerades. 
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1.5 Disposition 
Figur 1 ger en översiktlig bild över rapportens disposition.  

 

Figur 1. Rapportens disposition (figur av författarna). 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet beskriver undersökningsstrategi samt vetenskapliga metoder som använts för 

att angripa problemet och frågeställningarna. En översiktlig bild av arbetets 

genomförande fås och insamling av empiri beskrivs. Avslutningsvis förs en diskussion 

angående trovärdigheten. 

2.1 Undersökningsstrategi 
En kvalitativ metod, i form av en fallstudie, används för att angripa problemet och 

besvara frågeställningarna. Yin (2006) menar att fallstudier är användbart när forskaren 

står utanför och betraktar ett aktuellt skeende utan möjlighet att påverka de studerades 

beteende. Empiri till studien samlades in från kalkylavdelningen på ett 

entreprenadföretag, där ett representativt referensobjekt studerades och analyserades. 

Enligt Yin (2006) är styrkan med en fallstudie att flera olika slags empiriskt material 

kan användas.  

2.2 Valda metoder för datainsamling 
För att besvara frågeställningarna valdes tre metoder; litteraturstudie, dokumentanalys 

samt intervjuer. Genom att använda flera olika metoder för insamling av data kan 

eventuella svagheter hos en metod täckas upp av en annan. Det ger styrka till fallstudien 

och ökar chansen att skapa en djupare förståelse för området som ämnas undersökas 

(Merriam, 1998).  

 Litteraturstudie 
Det finns olika litteraturstudier beroende på om de är baserade på 

forskningsinformation eller inte. Litteraturstudien syftar till att sammanställa forskning 

som finns inom området (Merriam, 1988), vilket ligger till grund för arbetets 

problembeskrivning. Den ger även läsaren grundläggande kunskap om de områden som 

studien behandlar (Merriam, 1988), nämligen anbudsskedet, Miljöbyggnad samt 

kopplingen däremellan. 

 Dokumentanalys 
Ett dokument är enligt Merriam (1988) en källa uttryckt i skrift eller tryckt format. 

Arbetets dokument är i direkt anslutning till undersökningsobjektet, vilket innebär att 

det är en primärkälla. De är dock inte framtagna i syfte att påverka någons åsikt, vilket 

enligt Bell (2006) gör dem mer tillförlitliga.  

 Intervjuer 
Enligt Merriam (1988) är intervjuer en vanlig insamlingsmetod vid kvalitativa 

fallstudier med syfte att få insikt och förståelse för en respondents situation. Huruvida 

intervjuer bör användas som metod grundar sig i frågeställningarna och de data som 

behövs för att besvara dem. Det finns olika typer av intervjuer där skillnaden är graden 

av struktur gällande frågor och upplägg (Merriam, 1988). Semistrukturerade intervjuer 

är vanliga vid kvalitativa fallstudier och denna typ lämpar sig väl när respondenterna 

har större kunskap om ämnet än forskarna. Intervjumetoden används i syfte att få 

information om företeelsen som studeras, utan att styra i för hög utsträckning (Dalen, 

2015). Enligt Dalen (2015) bör en intervjuguide användas som är frågor baserade på en 

indelning av arbetets problembeskrivning. Frågorna används som hjälpmedel under 

intervjun, men det är samtalet med respondenten och de svar som han/hon ger som 

påverkar intervjuns utformning (Merriam, 1988). 
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Samspelet mellan intervjuaren och respondenten påverkar om intervjun blir lyckad 

(Merriam, 1988). Enligt Dexter (1970) finns tre väsentliga variabler som påverkar 

samspelet: 

1. Intervjuarens personlighet och färdigheter 

2. Respondentens attityd och inriktning 

3. Hur parterna definierar situationen 

Det är viktigt att respondenten blir informerad om vad undersökningen handlar om, vad 

den har för syfte och vad materialet kommer att användas till. Om respondenten önskar 

ska den få vara anonym och all information ska behandlas med sekretess och 

konfidentialitet (Dalen, 2015). Vid genomförandet bör intervjuaren lyssna 

uppmärksamt, ha en neutral och icke-bedömande inställning, undvika ledande frågor 

samt att skicka subtila signaler om dennes egna tankar och åsikter (Merriam, 

1988).  Intresse bör visas genom ögonkontakt, nickningar och verbala kommentarer 

som uppmuntrar respondenten till att fortsätta berätta (Dalen, 2015).  

Ett av de vanligaste sätten att dokumentera information under intervju är inspelning via 

ljudupptagning. Detta är bra då intervjuaren inte behöver fokusera på att anteckna, utan 

kan lägga fullt fokus på samtalet (Merriam, 1988). Dessutom minskar risken för att 

missa något som sägs (Dalen, 2015).  

2.3 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Nedan beskrivs vilka metoder som användes för respektive frågeställning och varför 

dessa valdes. 

På vilket sätt påverkar kraven enligt Miljöbyggnad Silver kalkylarbetet?  

Frågeställningen besvarades med hjälp av litteraturstudie, dokumentanalys och 

intervjuer. De krav som ställs för certifiering enligt Miljöbyggnad Silver studerades 

samt vetenskapliga artiklar och litteratur om miljöcertifierings påverkan inom 

byggprocessen. Dokument från ett genomfört referensprojekt som ej är miljöcertifierat 

studerades samt analyserades om hur det hade påverkats av en miljöklassning enligt 

Miljöbyggnad Silver. Därutöver hölls semistrukturerade intervjuer med 

kalkylingenjörer på Serneke för att få en uppfattning om deras åsikter och tankar.  

Vad blir skillnaden i kalkylarbetet mellan ett projekt utan miljöcertifieringskrav och ett 

projekt med miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver? 

Denna frågeställning besvarades med samma dokumentanalys och litteraturstudie som 

till frågeställning ett. Genom kunskap om kraven för miljöcertifiering samt de ingående 

komponenterna i ett anbud kunde förståelse fås för om, och i så fall, vilka delar av 

kalkylen som påverkats. 

Hur påverkas kalkylingenjörerna, beträffande kompetens och kunskapsnivå, vid krav 

på miljöcertifiering?  

Frågeställning tre besvarades med hjälp av intervjuerna samt genom en kvalificerad 

bedömning av resultatet från frågeställning ett och två för att undersöka vilka krav som 

bör ställas på kalkylingenjörerna.  
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2.4 Arbetsgång 
Här beskrivs tillvägagångssättet för datainsamlingen samt hur den har bearbetats och 

analyserats. Arbetsprocessen har följt en tidsplan och regelbundna möten har hållits 

med handledare på skolan samt på Serneke.  

 Litteraturstudie 
Databaserna Diva och ScienceDirect användes för att söka efter 

forskningspublikationer, riktade mot miljöcertifieringar och miljö överlag inom 

byggbranschen samt mot upphandling och anbudsprocessen. För att kartlägga 

forskningsläget användes sökorden:  

Miljöbyggnad, Swedish Green Building Council, Environmental impacts, 

Sustainable buildings, Environmental change, Environmental problems, 

Building design, Financial calculations, Environmental certification, Climate 

change, Tender, Bidding process, Bid, Bidding. 

Översiktlig uppfattning om innehållet i publikationerna erhölls genom att läsa inledning 

och slutsats för bedömning av eventuell djupare granskning. Informationen som 

samlades in sammanställdes i kapitel 1 och 3. Utöver publikationerna har kurslitteratur 

knuten till utbildningen använts till kapitel 3 som teoretisk grund för efterföljande 

kapitel. 

 Dokumentanalys 
Syftet med dokumentanalysen var att studera ett projekt utan miljöcertifiering och 

därefter applicera Miljöbyggnad Silver för att se vilka förändringar som behövde 

genomföras för att klara certifiering. Serneke valde ett referensprojekt, Kv. Borgen, 

som låg till grund för dokumentanalysen. Samtliga dokument som tillhandahölls av 

Serneke hade de fått inför samt tagit fram under anbudsprocessen. Dessa var bland 

annat föreskrifter, ritningar, beskrivningar, planer samt mängdning, anbudskalkyl och 

slutsida. En förteckning över samtliga dokument finns i bilaga 1. Utöver dessa nyttjades 

Sweden Green Building Councils (hädanefter kallat SGBC) manualer och verktyg för 

Miljöbyggnad. Som komplement till dokumentanalysen har även information erhållits 

via mailkontakt med projektledare för Kv. Borgen.  

Första steget av dokumentanalysen var att göra en bedömning utifrån indikatorer i 

Miljöbyggnad för att ta fram byggnadens betyg. Därefter genomfördes nödvändiga 

förändringar för att nå byggnadsbetyget Silver. Efter förändringarna analyserades 

resultatet för att se vilka indikatorer som är relevanta för kalkylingenjörernas arbete.  

 Intervjuer  
Intervjuer genomfördes med sju av Sernekes kalkylingenjörer och de hölls i ett 

konferensrum på Sernekes huvudkontor i Göteborg. För att få god uppfattning av 

respondentens kunnande, åsikter och tankar ställdes öppna frågor. Båda författarna 

deltog under intervjutillfällena; en ställde frågor, medan den andra förde anteckningar 

och kom med eventuella kompletterande frågor. Alla intervjuer spelades in efter 

respondenternas godkännande, för att inte missa väsentlig information. Intervjusvaren 

sammanställdes från anteckningar och ljudinspelning för vidare analys. En presentation 

av examensarbetet genomfördes på Sernekes huvudkontor där sammanställningen och 

analysen redovisades för merparten av respondenterna och de fick chans att 

kommentera samt ställa frågor.  
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2.5 Trovärdighet 
För att en studie ska uppnå hög trovärdighet är det viktigt att den har god validitet och 

reliabilitet. Detta ställer krav på arbetets utförande och de metoder som använts för 

datainsamlingen. Med validitet menas ett mätinstruments förmåga att mäta det som 

avses mätas och reliabilitet är om mätinstrumentet ger tillförlitliga och stabila utslag 

(Patel & Davidsson, 2011).   

En studie med hög validitet uppnår resultat som kan appliceras på andra fall utöver det 

som undersökts (Yin, 2006). Referensprojektet för dokumentanalysen är jämförbart 

med liknande projekt utförda av andra entreprenadföretag, vilket ökar studiens 

generaliserbarhet. Validitet uppnåddes genom att dokument om Miljöbyggnad från 

SGBC användes som mall, vilket innebar att endast nödvändig information samlades in 

till dokumentanalysen. För litteraturstudien nyttjades relevant kurslitteratur för att 

understödja det teoretiska ramverket. I syfte att ta fram information om det aktuella 

forskningsläget användes endast högst 5 år gamla forskningspublikationer. 

Undersökningsstrategin är kvalitativ och för att få en djup inblick i respondenternas 

tankar och åsikter användes en semistrukturerade frågemall, vilket tillät samtalen att 

utvecklas beroende på respondenternas svar. Sammanställning samt analys redovisades 

för merparten av respondenterna, vilket bidrar till ökad validitet.    

God reliabilitet uppnåddes då arbetet utgick från Miljöbyggnads standardiserade 

manualer och verktyg. Oavsett byggnad görs bedömning alltid från samma indikatorer 

vars betyg förhåller sig till BBR. Det är viktigt att manualerna används på rätt sätt, det 

finns dock alltid risk för feltolkning. Detta minimerades genom att noggrant studera 

manualerna och byggnadsprojektets handlingar vilket gav ett pålitligt och tillförlitligt 

resultat. De sökord som användes för litteraturstudien har listats och arbetsgången för 

hur information hämtades ur artiklarna har beskrivits. Samtliga intervjuer genomfördes 

av samma person, medan den andra tog anteckningar och skötte ljudinspelningen, detta 

för att öka reliabiliteten genom att ha samma utgångsläge. Under studiens gång har två 

handledare blivit uppdaterade, vilket har krävt noggrann dokumentering och 

redovisning från författarnas sida. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel beskriver de teorier som bildar den vetenskapliga grunden till arbetets 

problem. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Nedan visas schematisk hur frågeställningarna är kopplade till teorierna (figur 2). 

 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och teorier (figur av författarna). 

3.2 Anbudsskedet 
Enligt Révai (2012) har entreprenören som ansvar att i anbudsskedet bedöma tid och 

kostnad för att uppfylla beställarens krav och önskemål för projektet. För att en 

byggentreprenör ska vara konkurrenskraftig på marknaden bör uppdrag som möter 

företagets kompetens och kunskapsnivå väljas. Detta görs genom att analysera 

förutsättningarna för byggobjektet samt beakta följande faktorer; om objektet passar 

företagets inriktning, om det kan bli lönsamt, hur relationen med beställaren är och om 

de har en fastställd kreditvärdighet. Bedöms objektet lämpligt efter analysen beställs 

förfrågningsunderlaget (FFU) som ligger till grund för kommande arbete i 

anbudsskedet (Révai, 2012). I FFU framgår samtliga kriterier gällande projektet och 

hur prövning kommer genomföras (Söderberg, 2013). Arbetet i kalkylskedet är baserat 

på FFU och beskrivs närmare i 3.2.1.  

Under anbudsskedet sker en stor del av planeringen inför produktion vilket kan påverka 

det slutliga resultatet. Produktionsplanering redan i kalkylskedet är viktigt för att bland 

annat kunna ta fram rätt enhetstider för aktiviteterna som utförs av entreprenadens egna 

anställda, göra bedömningar av materialkostnader, ta fram FFU till eventuella 

underentreprenörer samt bedöma resursbehovet på arbetsplatsen. Vid lämnande av 
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anbud är det vanligt att en översiktlig tidplan tas fram där byggentreprenören 

presenterar hur de tänkt att produktion ska genomföras (Révai, 2012). Vid avtal mellan 

beställare och entreprenör utgör anbudet en av de viktigaste kontraktshandlingarna 

(Lundgren, 2011).  

 Kalkylskedet 
Vanligtvis består kalkylskedet av följande faser: 

● Inläsning av handlingar och okulärbesiktning 

● Byggmetod  

● Mängdberäkning 

● Kalkylering och tidsberäkning  

 

Inläsning av handlingar och okulärbesiktning 

Det första steget är att noggrant studera handlingarna som ingår i FFU för att få kunskap 

om byggobjektet. Administrativa föreskrifter beskriver vad som gäller för 

upphandlingen, tider att förhålla sig till, entreprenad- och ersättningsform samt vilka 

förutsättningar som finns för bygget. Utöver administrativa föreskrifter redovisas 

tidsvillkor för projektet samt ritningar, specifikationer och beskrivningar för 

byggobjektet. En okulärbesiktning bör göras på den tänkta byggplatsen, dvs. platsen 

besöks och dess omgivning studeras. Detta för att kontrollera att verkligheten stämmer 

överens med beskrivna förutsättningar, samt fundera över disponering av bland annat 

bodar, transportvägar samt anslutningspunkter för el, vatten och avlopp (Révai, 2012).  

Byggmetod 

Det är viktigt att välja byggmetoden i kalkylarbetet. Till en början diskuteras olika idéer 

och frågor berörs gällande lämplig produktionsmetod, markförhållandena, om 

byggdelarna bör uppföras i en viss ordning, vilka arbeten som kräver 

underentreprenörer med mera (Révai, 2012). Finns det flera val används 

alternativkalkyler för att bedöma vilken metod som är mest lämplig (Andersson, 2013). 

Om valet av byggmetod är självklart fortsätter man att räkna på endast det alternativet 

(Révai, 2012).  

Mängdberäkning 

I ett byggprojekt behövs uppgifter om hur mycket arbetskraft och material som krävs, 

därför genomförs en mängdberäkning (Révai, 2012). Framtagning av mängderna kan 

göras med hjälp av datorprogram, exempelvis Bluebeam Revu, där mätningar görs 

direkt på inlagda ritningar i programmet (Bluebeam, 2017). Mängderna som tagits fram 

sammanställs i en mängdförteckning som ligger till grund för kostnader för eget arbete, 

underentreprenörer och material (Révai, 2012).  

Kalkylering och tidsberäkning 

Kostnader för material tas fram genom utskick av FFU till leverantörer för att begära in 

offerter (Révai, 2012) eller genom nyttjande av mallar med standardkostnader 

(Andersson, 2013). Det ena sättet utesluter inte det andra. Underentreprenörer tar 

vanligtvis hand om både material, leverans och montering där pris erhålls via anbud 

som ansvariga i kalkylgruppen granskar för att säkerställa att kraven uppfylls. Anbudet 

med det förmånligaste anbudspriset förs in i kalkylen. Mängdförteckningen och vald 

byggmetod ligger även till grund för beräkning av kostnader och tidsåtgång för 

entreprenadföretagets egna arbeten (Révai, 2012).  
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3.3 Miljöbyggnad 
Information nedan är från SGBC (2016), om inte annat anges. 

 

SGBC är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande och erbjuder 

fyra certifieringssystem för byggnader. Det vanligaste certifieringssystemet i Sverige 

är Miljöbyggnad som är en utveckling av Miljöklassad byggnad, grundat 2009. 

Certifieringen är ett hjälpmedel för att nå Sveriges 16 miljökvalitetsmål framarbetad av 

svensk bygg- och fastighetsbransch, myndigheter, banker, försäkringsbolag, högskolor 

och universitet (Miljömål, 2016).  

Certifieringssystemet Miljöbyggnad bedömer tre områden; energi, innemiljö och 

material och utgår från 16 indikatorer där de första 15 gäller nyproduktion, medan 

befintlig byggnad omfattar 1-14 samt 16. Indikatorerna hör till en viss aspekt som 

vidare hör till ett område (Tabell 1). De flesta indikatorer bedömer byggnaden som 

helhet, medan vissa bedöms på rumsnivå. Utifrån indikatorbetygen genereras ett 

byggnadsbetyg; Brons, Silver eller Guld. Certifieringssystemet kan användas för 

byggnader i olika storlekar och för olika verksamheter. 

Tabell 1. Samtliga indikationer med tillhörande aspekt och område för 

Miljöbyggnad (SGBC, 2016) 

 

 Betygsättning  
Varje indikator bedöms med Klassad, Brons, Silver eller Guld. Klassad visar att 

indikatorn är kontrollerad men ej uppfyller Miljöbyggnads grundkrav. Brons är ett 
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bevis på att indikatorn klarar grundkraven enligt BBR. Först vid betyget Silver har 

indikatorn uppnått en högre ambitionsnivå och Guld kan endast nås vid särskild 

miljömässigt god teknik samt efter att enkätundersökning genomförts och godkänts 

angående brukarnas upplevelse av inomhusmiljön. I Tabell 2 ges exempel på betygen 

för några indikatorer. 

Tabell 2. Exempel på betygsättning för indikator 1, 3 och 6 (SGBC, 2016) 

 

Energi, inomhusmiljö och material har samma inbördes påverkan för en byggnads 

slutgiltiga betyg. Ett område med högt betyg kan inte kompensera för ett lågt vilket 

betyder att det lägsta styr byggnadens slutbetyg. Därför måste alla delar upprätthålla 

hög standard för att byggnaden som helhet ska uppnå ett högt betyg.   

 Betygsaggregering 
I Miljöbyggnad betygssätts byggnaden utifrån tre eller fyra steg (Tabell 3).  

● Från rumsbetyg till indikatorbetyg 

● Från indikatorbetyg till aspektbetyg 

● Från aspektbetyg till områdesbetyg 

● Från områdesbetyg till slutgiltigt byggnadsbetyg  

 

Tabell 3. Ett exempel på hur betygsättning kan se ut från indikator till 

byggnadsbetyg (SGBC, 2016) 
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Från rumsbetyg till indikatorbetyg 

Indikatorerna 3, 10, 11 och 12 bedöms på rumsnivå där varje rum får ett rumsbetyg. 

Därefter summeras rumsareorna för respektive rumsbetyg för att generera 

indikatorbetyget (Tabell 4). Det lägsta rumsbetyget styr, dock får indikatorbetyget höjas 

ett steg om minst hälften av sammanlagd area har ett högre rumsbetyg.  

Tabell 4. I det övre fallet blir indikatorbetyget Silver eftersom mer än hälften 

av den bedömda arean har högre rumsbetyg. I den nedre tabellen kan betyget 

Brons ej höjas, med anledning till övriga areor (SGBC, 2016) 

 

Från indikatorbetyg till aspektbetyg 

Den indikatorn med sämst betyg bestämmer slutgiltigt aspektbetyg (Tabell 5).  

Tabell 5. Exempel på aspekten Luftkvalitet som betygssätts utifrån det lägsta 

indikatorbetyget, alltså Silver (SGBC, 2016) 

 

Från aspektbetyg till områdesbetyg 

Energi, innemiljö och material utgår från den aspekten med lägst betyg inom respektive 

område. Dock får betyget höjas ett steg om minst hälften av aspekterna har ett högre 

betyg (Tabell 6). 
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Tabell 6. Innemiljö bedöms utifrån fem aspekter där Brons får höjas ett steg 

eftersom hälften av de övriga aspekterna har ett högre betyg (SGBC, 2016) 

 

Från områdesbetyg till byggnadsbetyg 

Byggnadens slutgiltiga betyg (Tabell 7) bedöms utifrån det område med lägst betyg 

utan möjlighet till höjning. 

Tabell 7. Byggnadens slutgiltiga betyg bestäms av områdesbetyget Silver för 

innemiljö (SGBC, 2016) 
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Val av rum och våningsplan vid bedömning av byggnad 

Vid granskning av en byggnad bedöms de rum som anses vara mest kritiska. Ett eller 

flera våningsplan väljs, beroende på dess representativitet för respektive indikator. För 

rumsbetyg väljs minst 20% av de mest kritiska vistelserummen på vald våning. Enligt 

BBR (2015) definieras vistelserum som ”utrymmen där människor vistas mer än 

tillfälligt” (s. 7).  

Hjälpmedel och bedömningsmetoder 

Olika metoder och hjälpmedel kan användas för bedömning av varje indikator, Tabell 

8 visar de som används vid nyproduktion. Tabell 7 ovan, visar ett Excel-dokument som 

kan användas för att ta fram en byggnads slutgiltiga betyg. Det är uppbyggt med en 

algoritm, som efter att indikatorsbetygen förts in manuellt, genererar betyg för aspekt, 

område och slutligen byggnad. 

Tabell 8. Översikt av metoderna för bedömning av respektive indikator vid 

nyproduktion (SGBC, 2016) 

 

Certifieringsansökan 

Ansökan för certifiering kan göras redan i samband med projekteringshandlingar, dock 

krävs en slutgiltig bedömning vid färdig byggnad för att verifiera att funktionerna lever 

upp till ansökan. Detta ställer krav på byggentreprenören att föra över korrekt 

information genom alla skeden; från projektering och produktion till överlämnande och 

förvaltning. Certifieringen kan verifieras tidigast ett år efter färdig byggnad och senast 

inom två år. Den gäller i tio år eller tills betydande förändring eller ombyggnation 

genomförs. 

Miljöbyggnad 3.0 

I maj 2017 släpptes en ny version, Miljöbyggnad 3.0, med syfte att möta nya politiska 



Teoretiskt ramverk 

 15  

beslut, nyttja ny teknik samt möta kraven i BBR:s nya version. Denna version behandlas 

ej i detta arbete och påverkar därför ej resultatet.  

3.4 Samband mellan miljö, kostnader, information och beslut 
Studier visar att ökad information är länken till lyckade beslut. I takt med ökat 

medvetande och hållbart byggande krävs kopplingar mellan miljö och kostnader 

(Vardon, Burnett & Dovers, 2016). Inom kalkylarbetet ligger fokus i att hitta så låga 

priser som möjligt på marknaden för att nå ett konkurrenskraftigt slutresultat. Samtidigt 

ska byggnaden uppnå god kvalité, vilket kan innebära en särskild miljöcertifiering. För 

att genomföra ett effektivt arbete krävs information och kunskap hos yrkesarbetarna 

samt att de får tillgång till nödvändiga hjälpmedel, vilket blir extra viktigt då särskilda 

miljökrav finns (Hörisch et al., 2015).  

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
De tre teorier som valts stöttar empirin som presenteras i kapitel 4. Avsnittet om 

anbudsskedet beskriver de arbetsprocesser på kalkylavdelningen som studerats i 

fallstudien. Miljöbyggnad är den miljöcertifiering som därefter applicerades på 

arbetsprocessen. Den tredje teorin skapar en förståelse för sambandet mellan de två 

förstnämnda teorierna och varför de är viktiga för arbetet (Figur 3).  

 

Figur 3. Sambandet mellan teorierna (figur av författarna). 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras de empiriska data som samlats in. Dels från dokumentanalys 

av en byggnad utifrån Miljöbyggnads indikatorer samt via intervjuer med 

kalkylingenjörer på Serneke.  

4.1 Dokumentanalys 
Analysen är baserad på dokument för ett referensprojekt, Kv. Borgen, tillhandahållna 

av Serneke. 

 Kvarteret Borgen 

Kv. Borgen är ett nytt bostadsprojekt i Halmstad som består av åtta huskroppar med 

totalt 179 lägenheter (Figur 4). Samtliga byggnader har källare och garage där teknik, 

förråd och cykelförvaring placerats. Projektet skulle följa Halmstad Fastigheter AB:s 

miljöpolicy där minskad energianvändning, vattenbesparing och avfallshantering 

premieras för långsiktig hållbarhet. Utformning skulle ske i enlighet med lagstiftning 

och föreskrifter samt projektets specifika handlingar. Halmstad ligger i zon IV enligt 

BBR (2015).  

 

Figur 4. Kv. Borgen (Serneke, 2017). 

 Kv. Borgen i förhållande till Miljöbyggnads 15 indikatorer   
Nedan beskrivs Miljöbyggnads 15 indikatorer och informationen kommer från 

Miljöbyggnads Manual 2.2 för nyproducerade byggnader (SGBC, 2016). 

Förutsättningar för byggnaden, enligt erhållna dokument från Serneke (se bilaga 1), 

beskrivs som krav från beställare under respektive indikator. Empirin är grunden för 

kommande analys och resultat.  

Indikator 1 – energianvändning 

Denna indikator bedömer byggnadens årliga specifika energianvändning 

(kWh/m2,Atemp) i relation till gällande krav enligt BBR (Tabell 9 och Tabell 10). Det 

finns kriterier och aspekter som påverkar beräkningen; typ av byggnad, geografisk 
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placering (zon enligt BBR) samt om den är eluppvärmd eller ej. Beräkningar görs på 

levererad energi till byggnaden för: 

● uppvärmning 

● varmvattenberedning 

● komfortkyla 

● fastighetsenergi, oftast fastighetsel 

● golvvärme då det påverkar värme- och komfortkylbehov 

 

(SGBC, 2016) 

Krav från beställare: 

● Maximal förbrukning av köpt energi under ett normalår: 55 kWh/m2,Atemp. I 

detta inkluderas energianvändning för värme, varmvatten och fastighetsel.  

● Klimatskal mot garage skall dimensioneras för en temperatur i garaget enligt 

nästa punkt.  

● Temperaturer: lägenheter +21°C, trapphus och källare +18°C, garage ±0°C.  

● Varmvattenförbrukning sätts till 20 kWh/m2,Atemp vid beräkning och skall 

produceras i fjärrvärmeväxlare.  

● Vattenförbrukning i fastighetsbeståndet skall max uppgå till 1280 l/m2 BOA. 

● Värme skall produceras i fjärrvärmeväxlare. 

● Krav på ventilation: Temperaturverkningsgraden för värmeåtervinning skall 

vara > 82 %. SFP-värde för luftbehandlingsaggregat får inte överskrida 1,5 

kW/m³/s vid maximalt flöde. 

 

Tabell 9. Byggnader som har annat uppvärmningssätt än elvärme, zon IV 

(Boverket, 2015) 
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Tabell 10. Betygskriterier för energianvändning (SGBC, 2016) 

 

Indikator 2 – värmeeffektbehov 

Värmeeffektbehovet beräknas i W/m2,Atemp för DVUT. Det finns olika betygskriterier 

beroende på om byggnaden värms upp av el eller ej, samt vilken klimatzon den ligger 

i (Tabell 11). Värmeeffektbehovet, Ptot, definieras i Miljöbyggnad som värmeförluster 

på grund av transmission, luftläckage och ventilation fördelat på byggnadens Atemp.  

(SGBC, 2016). 

Krav från beställare: 

● Klimatskal skall utföras med en lufttäthet på högst 0,25 l/s,m2 dvs. 0,05 oms/h, 

vid 50 Pa. 

● Krav på ventilation, se indikator 7.  

● Temperaturer, se indikator 1.  

 

Tabell 11. Betygskriterier för värmeeffektbehov (SGBC, 2016) 

 

Indikator 3 – solvärmelast 

Syftet är att begränsa solvärmetillskottet under den varma årstiden, vilket i 

förlängningen minskar behovet av komfortkyla. Det som bedöms är solvärmelasten, 

SVL, i W/m2,golv (Tabell 12).   

(SGBC, 2016).  

Krav från beställare: 

● Fönstren ska ha g-värde 32%, dagsljusinsläpp skall dock vara över 58%.  
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Tabell 12. Betygskriterier för solvärmelast (SGBC, 2016) 

 

Indikator 4 – energislag 

Det som bedöms är hur den årliga energianvändningen fördelas på olika typer av 

energikällor (Tabell 13), enligt Miljökategorierna nedan. Kategorier skiljer sig åt 

gällande om energikällan är förnyelsebar, flödande samt om den ger upphov till avfall, 

föroreningar eller ytterligare problem vid hantering.  

Miljökategori 1 

● Solenergi. 

● El från vind- och vattenkraft. 

● Industriell spillvärme som saknar försäljningsvärde och som outnyttjad skulle 

gå förlorad. 

Miljökategori 2 

● Energi från biobränsle i värme- och kraftvärmeverk. 

● Miljöprövad biobränslepanna. 

Miljökategori 3 - endast aktuell i befintliga byggnader 

Miljökategori 4  

● Energi som ej är förnybar eller flödande, till exempel naturgas, kol, olja, torv 

och kärnkraft (uran).  

(SGBC, 2016).  

Krav från beställare: 

● Fjärrvärme ska användas. 

Tabell 13. Betygskriterier för energislag (SGBC, 2016) 
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Indikator 5 – ljudmiljö 

Bedömning av ljudmiljön för bostäder (Tabell 14) sker enligt den svenska 

ljudstandarden SS25267 och i Miljöbyggnad bedöms följande akustiska parametrar: 

● Ljud från installationer inomhus 

● Luftljudsisolering 

● Stegljudsisolering 

● Ljud utifrån, till exempel från trafik eller andra ljudkällor 

(SGBC, 2016). 

Krav från beställare:  

● Ljudklasser enligt SS 25267–2004 skall gälla för entreprenaden.  

● Byggnaden skall utföras i ljudklass B. Avsteg för stegljud i badrum, tamburdörr 

samt med krav på tyst sovrum.  

● Spillvattenrör skall vara utförda för att klara ljudklass B. Rör som inte gjuts in 

skall ha ljudklass minst motsvarande för gjutjärnsrör.  

 

Tabell 14. Betygskriterier för ljudmiljö (SGBC, 2016) 

 

Indikator 6 – radon 

Radonhalten bedöms inomhus i Bq/m3 och syftet är att ha en låg halt. Ett antal punkter 

mäts i marken och det högsta värdet i vistelsezonen styr betyget (Tabell 15).  

(SGBC, 2016). 

Krav från beställare: 

• Mål att radonhalten skall klara Socialstyrelsens riktvärde på 200 Bq/m3 luft. 

 

Tabell 15. Betygskriterier för radon (SGBC, 2016) 

 

Indikator 7 – ventilationsstandard 

Det som bedöms är ventilationslösningen och i förlängningen luftkvaliteten. För 

bostäder ligger dimensionerande uteluftsflöde samt forceringsflödena i kök och badrum 
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till grund för betyget (Tabell 16).  

(SGBC, 2016). 

Krav från beställare: 

● Mekanisk till- och frånluftssystem med värmeåtervinning.  

 

Tabell 16. Betygskriterier för ventilationsstandard (SGBC, 2016) 

 

Indikator 8 – kvävedioxid 

Halten kvävedioxid i inomhusluften mäts i µg/m3 (Tabell 17). Det bör kartläggas om 

byggnaden ligger i närheten av trafikerade vägar då det ökar risken för att ha en hög 

halt kvävedioxid i luften. Byggnaden ska utformas med hänsyn till de trafikerade 

gatorna och med uteluftintag som vetter från riskområden.  

(SGBC, 2016).  

Krav från beställare: 

● Uteluft skall hämtas från innergården och inte mot den vältrafikerade Södra 

vägen. 

 

Tabell 17. Betygskriterier för kvävedioxid (SGBC, 2016) 

 
 

Indikator 9 – fuktsäkerhet 

Indikatorn syftar till att minska risken för vattenläckage samt fukt- och mögelskador i 

den färdiga byggnaden. Detta bör beaktas under alla skeden i byggprocessen för att 

identifiera kritiska konstruktioner, moment och material. Bedömning görs utifrån 

användande av branschregler för utförande av våtrum, dokument från Bygga F eller 

motsvarande vid fuktsäkerhetsprojektering samt om fuktmätningar enligt RBK 

genomförs under produktionen (Tabell 18). 

(SGBC, 2016). 
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Krav från beställare: 

• VS-installationer skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation. 

• Fuktmätning i betong utförs av Polygon (J. Wästerwall, personlig 

kommunikation, 5 april, 2017). 

 

Tabell 18. Betygskriterier för fuktsäkerhet (SGBC, 2016) 

 

Indikator 10 - termiskt klimat vinter 

Denna indikator premierar ett bra termiskt inneklimat under vintertid och bedöms i 

vistelserum. Bedömningen kan ske med hjälp av datorsimuleringar som jämförs med 

PPD-krav eller genom beräkning av transmissionsfaktor (TF) (Tabell 19). Värden som 

behövs vid beräkning och bedömning är: 

• u-värde 

• glasarea 

• golvarea 

 

 (SGBC, 2016).  

 

Krav från beställare: 

 

• U-värde 0,9 W/m2,°C 

 

Tabell 19. Betygskriterier för termiskt klimat vinter (SGBC, 2016) 

 



Empiri 

 23  

Indikator 11 - termiskt klimat sommar 

Indikatorn bedömer termiskt inneklimat under sommartid, vilket utförs antingen med 

datorsimuleringar och PPD-krav eller genom beräkning av solvärmefaktor (SVF) 

(Tabell 20). Värden som behövs vid beräkning och bedömning är: 

• g-värde 

• glasarea 

• golvarea 

• om fönstren är öppningsbara eller ej 

 

(SGBC, 2016). 

Krav från beställare: 

• G-värde, 32%. 

 

Tabell 20. Betygskriterier för termiskt klimat sommar (SGBC, 2016) 

 

Indikator 12 – dagsljus 

Denna indikator syftar till att få god tillgång till dagsljus och kan bedömas genom 

dagsljusfaktor (DF), fönsterglasandel (AF) (Tabell 21) eller utblick. För 

fönsterglasandel och utblick beaktas endast fönsterarea och golvarea. För bedömning 

genom dagsljusfaktor har däremot valet av ljustransmission på fönsterglasen betydelse. 

(SGBC, 2016).  

Tabell 21. Betygskriterier för dagsljus utifrån AF (SGBC, 2016) 

 

Indikator 13 – legionella 

För denna indikator bedöms åtgärder för att minska risken av tillväxt och spridning av 

legionellabakterier i och från tappvattensystemet. Det är viktigt att VS-installatören 

beaktar kraven för respektive betyg (Tabell 22) och utför ett vattensystem som möter 

dessa.  

(SGBC, 2016). 
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Krav från beställare:  

• VS-installationer skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation. 

• Tappvarmvatten; 60°C. 

 

Tabell 22. Betygskriterier för legionella (SGBC, 2016) 

 

Indikator 14 - dokumentation av byggvaror 

Indikatorn premierar dokumentation av inbyggda byggvaror och byggnadsmaterial 

under produktionsstadiet. En loggbok skall upprättas över byggvaror i 

grundkonstruktion, stomme, ytterväggar, yttertak och innerväggar och som ingår i elva 

av produktkategorierna från BSAB 96. Betyg sätts utifrån vad som finns med i 

loggboken, om den är digital eller inte samt eventuell dokumentering av byggvarors 

placering (Tabell 23).  

(SGBC, 2016). 

 

Krav från beställare:  

• Endast användning av material och varor som är godkända enligt SundaHus. 

• SundaHus är åtkomlig digitalt för fastighetsägaren (Jimmy Wästervall, 

personlig kommunikation, 5 april, 2017). 
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Tabell 23. Betygskriterier för dokumentation av byggvaror (SGBC, 2016) 

 

Indikator 15 - utfasning av farliga ämnen  

Indikator 15 bedömer de dokumenterade byggvarorna från indikator 14, utifrån 

förekomst och omfattning av utfasningsämnen, enligt Kemikalieinspektionens (KEMI) 

definition (Tabell 24). KEMI erhåller kriterier för särskilt farliga ämnen och dess 

acceptabla haltgränser. Produktdatabaser som BASTA, Byggvarubedömningen eller 

SundaHus bedömer byggvaror som möter KEMIs kriterier och är ett hjälpmedel som 

underlättar vid val. 

(SGBC, 2016). 

Krav från beställare: 

• Material som väljs av entreprenören ska granskas innan inköp och 

dokumenteras i databasen Sunda Hus.  

• Användningen och förekomsten av miljöskadliga ämnen ska minimeras. 

• Produkter som ej är klassade eller håller rätt nivå dokumenteras i en 

avvikelselista (Jimmy Wästervall, personlig kommunikation, 5 april, 2017).  

 

Tabell 24. Betygskriterier för utfasning av farliga ämnen (SGBC, 2016) 
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4.2 Intervjuer 

Sammanställning av svar från intervjuer med de sju respondenterna på Sernekes 

kalkylavdelning, indelat under fem kategorier. Frågorna som låg till grund för 

intervjuerna finns i bilaga 2. 

Respondenterna 

Respondenterna är kvinnor och män mellan 24 – 40 år med examen inom lantmäteri, 

affärsutveckling och entreprenörskap inom bygg eller som högskoleingenjör. Deras 

anställning som kalkylingenjörer på Serneke varierar mellan 0,5 - 5 år. En respondent 

har tidigare erfarenhet som projektledare på annat företag och en annan har tidigare 

arbetat en kort period som arbetsledare. Två av respondenterna har nyligen blivit 

anbudsledare och fått mer övergripande ansvar för projekten, samt att en fått 

befattningen entreprenadingenjör. Vid projekt arbetar de oftast två och två, där en har 

hand om mängdning och den andra om förfrågningar. Huvuduppgiften är att få fram en 

”vettig” anbudssumma. 

Kompetens 

Ingen av respondenterna har genomgått utbildning eller liknande för miljöcertifiering. 

Samtliga säger att de känner till Miljöbyggnad, men kan inte nämna vilka indikationer 

som ingår, förutom de två anbudsledarna som hade koll på några. Den gemensamma 

uppfattningen är att kunskapen finns inom företaget, men inte hos varje enskild 

kalkylingenjör. Flera av respondenterna menar att de kan vända sig till kalkylchefen, 

arbetsledare, platschefer, arbetschefer samt till de mer erfarna kalkylingenjörerna i 

gruppen för att få information. De som arbetat en längre tid på kalkyl samt med 

Miljöbyggnadsprojekt känner sig säkrare på vart man ska leta efter information jämfört 

med nybörjare. 

Vad de upplevt  

Samtliga nämner att en extern miljökonsult kan tas in vid Miljöbyggnadsprojekt, vissa 

säger att detta bara görs vid större projekt och att det vid mindre räcker med en 

uppskattad riskpeng i slutsidan av anbudet. I jämförelse med projekt utan 

miljöcertifiering uppskattas val av material vara det som påverkas mest samt 

konstruktion för väggar, tak och fönster. Underentreprenörer och leverantörer ansvarar 

för att deras offerter möter kraven inom Miljöbyggnad för bland annat ventilation, el 

och u-värde på fönster. I de flesta fall finns konstruktionsritningar för tak och väggar 

bland handlingarna, om inte tas en konsult in som tar fram en konstruktion som uppnår 

Miljöbyggnad.  

Två respondenter nämnde att poster som solavskärmning och persienner har betydelse 

men säger samtidigt att det förutsätts finnas med i handlingarna. En erfaren respondent 

ansåg att eftersom Miljöbyggnad inte är en vidare extrem certifiering används ungefär 

samma väggar, tak och fönster som vid andra projekt. I kontrast till detta nämndes, av 

en anbudsledare, en kalkylmiss då fönsterleverantör missat Miljöbyggnadskravet på u-

värde 0,9 och lämnat offert på standardvärde 1,1 vilket resulterade i merkostnader vid 

produktion. Flertalet respondenter nämner att även projekt utan certifiering har höga 

krav från beställare gällande materialval, miljö och kvalité. 

Deras åsikter om sina upplevelser 

Uppfattningen är att respondenterna förlitar sig på handlingarna och de förutsätter att 

de skall vara välarbetade utifrån Miljöbyggnad Silver, vilket oftast också är fallet. 
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Skulle däremot handlingarna vara bristfälliga är de flesta överens om att det blir 

klurigare att kalkylera. Betydelsen av materialval verkar inte vara av stor vikt eftersom 

de flesta material på marknaden är godkända enligt SundaHus och liknande portaler 

samt att det handlar om små summor. Respondenterna nämner att noggrannare kalkyl 

samt fastställande av beslut görs vid projektering efter vunnet anbud. Respondenten 

som nämnde missen med fel u-värde på fönster uppskattar att liknande fel kan uppstå 

igen av en oerfaren kalkylingenjör. Dessutom säger två erfarna att skillnad i u-värde 

kan innebära stora prisskillnader och är därför en viktig post att få med. 

Angående saknade konstruktionsritningar är uppfattningen att en konsult tas in vare sig 

det är ett projekt med eller utan certifiering eftersom de ändå måste beräknas för 

bärighet samt att det oftast finns energikrav. Vid de fåtalen fall det inte är några krav 

nämner en respondent att det blir enklare att bestämma väggkonstruktion själv med 

hänsyn endast till bärighet. 

Två stycken nämner risken med att lämna ett för högt anbud på grund av okunskap och 

acceptans av orimlig offert från miljökonsult eller genom en överskattad riskpeng i 

slutsidan. 

Erfordrad kunskap 

För att kalkylera enligt Miljöbyggnad tittar respondenterna på tidigare projekt och 

kopierar recept, detta kräver dock erfarenhet och kännedom om vilka projekt som 

passar. För en oerfaren blir alternativet att fråga eller arbeta tillsammans med en erfaren 

kalkylingenjör. Hälften av respondenterna säger att de googlar för information och en 

person har en egen handbok till hjälp. Alla känner sig mer eller mindre okunniga, men 

de är samtidigt osäkra på vilken samt hur mycket kunskap som krävs. Hälften ger 

förslag på halvdagskurs, en har funderat på ökat samarbete med KMA och en annan 

föreslår en handbok framarbetad av gruppen som hjälpmedel. 

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Den insamlade empirin består av tre delar; information gällande Miljöbyggnads 15 

indikatorer, kraven från referensprojektets beställare samt intervjusvaren från anställda 

på Sernekes kalkylavdelning (Figur 5). Den förstnämnda la grunden för bedömningen 

av dokumentanalysen medan kraven från beställaren är det som faktiskt bedömts för att 

nå ett resultat. Respondenternas svar är i sig fristående från det studerade 

referensprojektet, dock finns kopplingen i och med att de i varje projekt arbetar utifrån 

ställda krav från beställare för att ta fram ett anbud. Även Miljöbyggnads 15 indikatorer 

kopplar an till svaren från respondenterna eftersom deras syn på miljöcertifieringar, och 

speciellt Miljöbyggnad, var en del utav det som intervjuerna syftade till att besvara.  
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Figur 5. Huvudområdena Miljöbyggnad och anbudsskedet, med tillhörande 

insamlad empiri (figur av författarna). 
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5 Analys och resultat 
Resultat och analys utfördes på insamlad empiri utifrån studiens teoretiska ramverk. 

Dels för att besvara frågeställningarna samt visa på koppling till arbetets övergripande 

mål.  

5.1 Resultat dokumentanalys 
Empirin från dokumentanalysen har satts i relation till Miljöbyggnads krav. 

Beräkningar samt bedömningar utifrån projektets ursprungliga förutsättningar har 

genomförts för respektive indikator och ett byggnadsbetyg har erhållits. Slutligen har 

förslag på förändringar tagits fram för att uppnå Miljöbyggnad Silver. 

 Miljöbyggnad 
Indikator 1 – energianvändning 

Enligt tillhandahållen energiberäkning uppgick den totala specifika energi-

användningen till 54,93 kWh/m2,år. Något som noterades var att köldbryggor ej tagits 

med för samtliga byggnadsdelar vilket påverkar resultatet. För att besvara arbetets 

frågeställning ansågs dock extra beräkningar ej behöva göras och därför användes 

energiberäkningens resultat som innehöll följande värden: 

Um-värde: 0,325 W/(m2K) 

Specifik energianvändning: 49,53 kWh/(m2, år) 

SFP: 1,5 kW/(m3/s) 

Ett schablonpåslag för vädring tillkom med 3 kWh/m2, år (jämkat mht ytor) samt VVC 

förluster på 2,4 kWh/m2, år. 

Detta gav en total energianvändning på: 49,53 + 3 + 2,4 = 54,93 kWh/m2, år. 

Kraven från BBR för byggnader i zon IV med annat uppvärmningssätt än elvärme är 

75 kWh/m2, Atemp och år (Tabell 9). Energianvändningen för byggnaden i förhållande 

till BBR är: 

54,93/75 = 0,73 dvs. 73%.  

Det innebär att indikatorn får betyget Silver enligt Tabell 10. 

Indikator 2 – värmeeffektbehov 

Vid framtagning av byggnadens värmeeffektbehov användes ett beräkningsverktyg 

från Miljöbyggnad (Tabell 25) där följande värden behövdes: 

• Ptransmission: U-värden, klimatskalets delareor, köldbryggor 

• Pluftläckage: luftläckageflöde vid normal tryckskillnad över klimatskalet 

• Pventilation: ventilationsflöde, värmeåtervinnings temperaturverkningsgrad 

• Inomhus lufttemperatur 

• DVUT 

Inmatade värden till beräkning hämtades från tillhandahållna handlingar. DVUT för 

Halmstad hämtades i rapport framtagen av SMHI på uppdrag av Boverket (2016). 

Verktyget innehåller en algoritm som automatiskt genererar byggnadens 

värmeeffektbehov som uppgick till 36 W/m2,Atemp vilket ger betyg Silver (Tabell 11).  
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Tabell 25. Beräkningsverktyg för värmeeffektbehov (tabell av författarna) 

 

Indikator 3 – solvärmelast 

Vid bedömning samt beräkning av SVL har representativt och kritiskt våningsplan samt 

vistelserum valts enligt Miljöbyggnads manual Metodik (SGBC, 2016). Ju högre upp i 

byggnaden desto mer utsatta är rummen för solvärme. Därför valdes vistelserum på 

våning 6 (Figur 6) med fönster mot öst, syd och väst (Figur 7, Figur 8 och Figur 9). 

Areor för samtliga rum och fönster har mätts i programvaran Bluebeam Revu. Utförliga 

beräkningar återfinns i bilaga 3.  
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Figur 6. Areor för tre vistelserum (figur av författarna). 

 

Figur 7. Fasad mot öster med markerade fönster (figur av författarna). 
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Figur 8. Fasad mot söder med markerade fönster (figur av författarna). 

 

Figur 9. Fasad mot väster med markerade fönster (figur av författarna). 

Enligt beräkningarna har varje rum fått ett SVL-tal och ett rumsbetyg (Tabell 26) enligt 

Miljöbyggnads betygskriterier (Tabell 12).  

Tabell 26. Rummens area, SVL samt rumsbetyg (tabell av författarna) 

 

I detta fall fås betyget Brons då flest rum samt största area får det betyget (Tabell 27). 
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Tabell 27. Slutgiltigt betyg för indikator 3 (tabell av författarna) 

 

Indikator 4 – energislag 

Beräkningsverktyg från SGBC (2016) har använts för att ta fram indikatorbetyg. För 

verksamhetsel och fastighetsel valdes Nordisk elmix då ingen specifik miljömärkt 

energikälla fanns angiven från beställare samt att leverantör av verksamhetsel beror på 

brukarna. Nordisk elmix är en blandning mellan förnybar energi, kärnkraft och fossila 

bränslen (Affärsverken, 2016). Figur 10 visar en del av energiberäkningsrapporten där 

siffror från årlig energianvändning redovisas. De värden som användes för 

bedömningen är markerade och fördes in i beräkningsverktyget.  

 

Figur 10. Energiberäkning för Kv. Borgen erhållet från Serneke. 

Spillvärme från verksamhetsenergi ligger vanligtvis på 70% (Nollhus, 2013) och 

hushålls- och verksamhetsel beräknas genom: 

18,30/0,7 = 26,1 kWh/m2. 

Efter insättning av värdena erhöll indikatorn betyget Brons (Figur 11). 
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Figur 11. Beräkningsverktyg från SGBC (2016) med insatta värden från 

energiberäkningen (figur av författarna). 

Indikator 5 – ljudmiljö 

Enligt krav från beställaren skall byggnaden uppnå ljudklass B med undantaget från tre 

delar där ljudklass C räcker. Detta betyder att byggnaden uppnår betyget Silver enligt 

Tabell 14. 

Indikator 6 – radon 

Förutsatt att målet på 200 Bq/m3 luft uppnås fås betyget Brons (Tabell 15). 

Indikator 7 - ventilationsstandard  

Då mekaniskt till- och frånluftsystem används finns möjlighet till forcering av 

frånluftsflöde. Enligt BBR (2015) bör frånluftsdon placeras i kök och badrum vilket är 

fallet i byggnaden. Det innebär att indikatorn får betyget Silver (Tabell 16). 

Indikator 8 – kvävedioxid 

Det finns ingen miniminivå för kvävedixoidhalten enligt Miljöbyggnad och då ingen 

information erhållits gällande uppmätta värden fås betyget Brons (Tabell 17).  

Indikator 9 – fuktsäkerhet 

Krav var att utföra VS-installationer enligt Säker Vatteninstallation med tillhörande 

dokumentation, vilket motsvarar Bygga F. I projektet fanns en konsult som arbetade 

med fukt och tätning. Fuktmätningar i betongen utfördes av Polygon som använde 

samma mätinstrument som vid en RBK-mätning och resultaten prokollfördes. Utifrån 

detta nås Silver (Tabell 18). 

Indikator 10 - termiskt klimat vinter 

För indikator 10 valdes, enligt Miljöbyggnad, vistelserummen med störst fönsterarea i 

förhållande till golvarea (Figur 12). I Figur 13, Figur 14 och Figur 15 har areor för 

fönster tillhörande respektive vistelserum markerats. Bedömningen gjordes med hjälp 
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av TF och beräkningar visas i bilaga 3. De resulterande värdena för respektive 

vistelserum visas i Tabell 28. 

Tabell 28. Beräkning av TF samt erhållet betyg för respektive rum (tabell av 

författarna) 

 

Slutligt betyg utgår från det rum med lägst betyg, men får höjas om mer än hälften av 

den totala bedömda arean har ett högre betyg. Enligt Tabell 29 uppnås därför Silver. 

Antagande görs att värmekälla är placerad under fönster.  

Tabell 29. Bedömd rumsarea samt indikatorbetyg (tabell av författarna) 

 

 

 

 

 

Figur 12. Vistelserum våning 2 för indikator 10 och 11 (figur av författarna). 
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Figur 13. Fasad mot öster med markerade fönster (figur av författarna). 

 

Figur 14. Fasad mot söder med markerade fönster (figur av författarna). 

 

Figur 15. Fasad mot norr med markerat fönster (figur av författarna). 
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Indikator 11 - termiskt klimat sommar 

Bedömning gjordes enligt metoden SVF och beräkningar återfinns i bilaga 3. För 

indikatorn användes samma vistelserum som för indikator 10. Värdena som erhölls från 

beräkningarna visas i Tabell 30.  Indikatorn blir Klassad då ingen av betygskriterierna 

för SVF uppfylls (Tabell 20). 

Tabell 30. Beräkning av SVF samt rumsbetyg (tabell av författarna) 

 

Indikator 12 – dagsljus 

Vid bedömningen av Kv. Borgen användes metoden AF och nedersta våningsplan då 

där är svårast att få in dagsljus samt vistelserum med lägst glasarea i förhållande till 

golvarea (Figur 16). Genomförda beräkningar återfinns i bilaga 3, betygskriterier i 

Tabell 21. 

 

Figur 16. Vistelserum på våning 1 (figur av författarna). 

Sovrum 3 och 4 nådde ej kraven för dagsljus, utan bedöms som Klassad (Tabell 31).  

Tabell 31. Rummens areor, AF samt rumsbetyg (tabell av författarna) 
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Alla rum måste uppnå Brons för att bli godkänt (SGBC, 2016), därför blir indikatorn 

Klassad enligt Tabell 32. 

Tabell 32. Indikatorbetyg för dagsljus (tabell av författarna) 

 

Indikator 13 – legionella 

Enligt kraven från beställare uppnås betygsnivå Silver (Tabell 22).  

Indikator 14 – dokumentation av byggvaror 

Beställarens krav på digital loggbok upprättad enligt SundaHus har efterföljts och ger 

betyget Silver (Tabell 23). 

Indikator 15 - utfasning av farliga ämnen  

Material granskade i SundaHus valdes och eventuella produkter som ej uppfyllde 

kraven dokumenterades i en avvikelselista, vilket ger betyg Silver (Tabell 24). 

Byggnadsbetyg 

Två av indikatorerna; termiskt klimat sommar (11) och dagsljus (12), fick bedömningen 

Klassad, vilket innebär att byggnaden som helhet inte får något byggnadsbetyg (Tabell 

33). 

Tabell 33. Betygssammanställning för samtliga indikatorer (tabell av 

författarna) 
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 Förbättringsförslag  
För att uppnå byggnadsbetyg Silver måste samtliga områden ha minst betyget Silver, 

vilket innebär att område energi och innemiljö måste höjas. De indikatorer som ska 

höjas för Kv. Borgen, samt hur, listas nedan under respektive område. I Tabell 34 och 

Tabell 35 visas resultatet av förändringarna för indikatorerna. Utförliga beräkningar 

återfinns i bilaga 4.   

Energi 

För att uppnå områdesbetyg Silver behöver solvärmelast eller energislag höjas. 

● Solvärmelast (3) – kalkyl kan påverka g-värdet på fönstren, men inte fönster- 

och golvarea. Det krävs en sänkning av g-värde till 31% i kök alternativt till 

24% i vardagsrummet.  

● Energislag (4) – byggnaden måste försörjas av mer miljövänliga energikällor. 

Antingen genom att fastighets- och hushållsel försörjs med miljömärkt el, sol-, 

vind- eller vattenenergi, vilket ställer krav på fastighetsägaren och brukare. 

Alternativt att använda mindre fjärrvärme med solceller/solfångare som 

komplement. 

 

Innemiljö 

Termiskt klimat sommar och dagsljus måste uppfylla kraven för Brons vilket då ger 

områdesbetyget Silver.  

● Termiskt klimat sommar (11) – med den bestämda fönster- och golvarea som 

Kv. Borgen har måste en sänkning av g-värdet göras i två av rummen. Antingen 

till 17% i rum 1, 24% i rum 2 och/eller 31% i rum 3.  

● Dagsljus (12) – för att nå BBR-kraven, dvs. Brons, måste fönsterarean ökas, 

vilket projekteras av arkitekten.  

 

Material 

Silver uppnås redan. 
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Tabell 34. Byggnadsbetyg Silver uppnås om indikator 3 höjs till Silver och 

indikatorerna 11 och 12 till Brons (tabell av författarna) 

 

Tabell 35. Byggnadsbetyg Silver uppnås om indikator 4 höjs till Silver och 

indikatorerna 11 och 12 till Brons (tabell av författarna) 

 

5.2 Analys 
Resultaten analyserades i syfte att kartlägga hur kalkylingenjörerna kan påverka 

indikatorbetygen. Det gjordes även en analys av intervjuerna angående 

kalkylingenjörernas egna uppfattningar.  

 Hur indikatorerna kan påverkas i kalkylskedet 
Tabell 36 visar hur en kalkylingenjör kan påverka Miljöbyggnads 15 indikatorer.  
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Tabell 36. Hur en kalkylingenjör kan samt inte kan påverka varje indikator 

(tabell av författarna) 

 

 Analys av intervjuer 
Från sammanställningen av respondenternas svar valdes intressanta delar ut under fyra 

kategorier och analyserades.  

Kompetens 

Den gemensamma uppfattningen är att kunskap finns inom företaget, dock ej hos varje 

enskild kalkylingenjör. Detta kan vara problematiskt då de ej har en klar bild över vem 
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inom företaget som kan vad. Risken finns att kunskap missas samt att onödiga och 

ibland kostsamma fel görs för att inte “rätt” person tillfrågas.  

Vad de upplevt 

Vid miljöcertifierade projekt lägger respondenterna vanligtvis in en kostnad för en 

miljökonsult i kalkylen som kommer vara delaktig i kommande skeden, dvs. 

projektering, produktion samt certifieringsarbete. Under kalkylskedet har de alltså 

ingen som de samarbetar med eller tar hjälp av i sitt arbete.  

Det som de tror påverkar mest vid certifiering är materialval samt konstruktionsdelar. 

Vid framtagning av kalkylen använder de informationen från handlingarna alternativt 

från tidigare projekt. Ett stort ansvar läggs även på att leverantörer och 

underentreprenörer ska leverera produkter som följer uppställda krav. Genom att inte 

fundera djupare över valda material samt konstruktionslösningar, i och med okunskap 

om vad som krävs, ökar risken för att projektet blir dyrare längre fram om förändringar 

måste göras. Det är osäkert om kalkylingenjörerna har tillräckliga kunskaper för att 

kunna bedöma om inkomna offerter möter kraven för Miljöbyggnad.  

Deras åsikter om sina upplevelser 

Samtliga respondenter förlitar sig på att handlingarna är välarbetade och att väsentlig 

information finns med. Om det exempelvis saknas ritningar för konstruktion tas en 

konsult oftast in oavsett om det är miljöcertifiering eller ej, därför blir det ingen 

skillnad.  

Brist på kunskap kan leda till att onödiga risktillägg eller en orimligt hög offert från en 

miljökonsult accepteras, vilket kan resultera i en för hög anbudssumma och att projektet 

förloras. Om istället otillräckliga konstruktioner kalkyleras tillkommer kostnader i 

vidare projektering och risk finns att kontraktssumman överstigs.   

Erfordrad kunskap 

Respondenterna känner att de är mer eller mindre okunniga om Miljöbyggnad, men har 

svårt att veta vilken eller hur mycket kunskap som krävs. Förslag ges på halvdagskurser, 

ökat samarbete med KMA eller möjligtvis en handbok. Hur grundligt insatta 

kalkylingenjörerna ska vara i Miljöbyggnad är dock upp till företaget beroende på hur 

väl de vill att anbudet ska stämma överens med det som används vid produktion. De får 

besluta om de anser att ökad kunskap tillför ett tillräckligt högt värde i detta skede, i 

förhållande till kostnaden för vidareutbildning samt tidsåtgången för arbetet. 

 Koppling mellan 5.2.1 och 5.2.2 
Utav de aspekter som en kalkylingenjör kan påverka (Tabell 36) nämner 

respondenterna endast: 

● U-värde för fönster 

● Väggar och klimatskal 

● Materialval  

 

Dessa tre punkter måste givetvis beaktas men räcker inte för att uppnå Silver. 

Exempelvis hade lägre g-värde på fönster samt mer miljövänliga energislag krävts för 

att Kv. Borgen skulle uppnå Silver. 
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Efter analysen av respondenternas svar görs reflektionen att de är motsägelsefulla i flera 

avseenden. De säger bland annat att de själva inte har utbildning eller djupare kunskap, 

men att det finns inom företaget. De tycker att det vore bra med en halvdagskurs om 

Miljöbyggnad, men egentligen känner ingen av dem att de behöver veta mer. De anser 

att de klarar sig med varandras hjälp eftersom Miljöbyggnad inte är en “extrem” 

miljöcertifiering. Trots att de inte anser sig behöva mer kunskap och endast nämner ett 

fåtal viktiga aspekter som de tror att de kan påverka visar Tabell 36 att det finns mer 

som de skulle kunna göra för att säkerställa att certifiering uppnås, om de hade haft 

kompetensen.  

5.3 På vilket sätt påverkar kraven på miljöcertifiering, enligt 
Miljöbyggnad Silver, kalkylarbetet? 

Enligt respondenterna blir det ingen märkbar skillnad i arbete och tid. De utgår alltid 

ifrån de tillhandahållna handlingarna och förlitar sig på att de är korrekt projekterade 

enligt Miljöbyggnad Silver. Om de skulle vara bristfälliga, vilket är ovanligt, händer 

det att de tar hjälp av en kollega eller tittar på tidigare genomförda referensprojekt. De 

skickar antingen ut en kostnadsförfrågan till en Miljökonsult eller lägger på en riskpeng 

på projektet. 

5.4 Vad blir skillnaden i kalkylarbetet mellan ett projekt utan 
miljöcertifieringskrav och ett projekt med miljöcertifiering 
Miljöbyggnad Silver? 

Denna frågeställning har fått två olika resultat utifrån datainsamlingsmetoderna. Enligt 

kalkylingenjörerna blir det ingen större skillnad då de förlitar sig på handlingarna och 

följer dem. Förfrågningar med beställarens krav måste skickas till leverantörer och 

underentreprenörer och kontroll att offerter stämmer måste göras, oavsett certifiering 

eller inte. Dokumentanalysen visar däremot att flertalet aspekter går att påverka under 

kalkylarbetet. Om dessa beaktats hade kalkylingenjörernas arbete förändrats genom 

ökad tidsåtgång för att kontrollera att indikatorerna uppfyller önskad nivå.   

5.5 Hur påverkas kalkylingenjörerna, beträffande kompetens 
och kunskapsnivå, vid krav på miljöcertifiering?  

Enligt dokumentanalysens utslag bör respondenterna känna till och förstå hur 

Miljöbyggnads indikatorer uppnås samt vilka aspekter som de kan påverka. 

Respondenterna själva anser däremot inte att någon speciellt grundlig kunskap är 

nödvändig, men de är inte främmande för att lära sig lite mer och föreslår en 

halvdagskurs.   

I vilken grad kalkylingenjörerna ska vara insatta i miljöcertifieringssystem 

Miljöbyggnad beror på entreprenadföretagets inställning. Om de är intresserade att 

redan i kalkylskedet uppfylla samtliga indikatorer kan de antingen ställa krav på varje 

kalkylingenjörs kompetens och kunskap eller ha en sakkunnig anställd som arbetar med 

certifieringsfrågor och ger stöd till kalkylingenjörerna. I det senare fallet ställs inte lika 

höga krav på varje anställd. Ett annat, enklare alternativ är en checklista med de punkter 

kalkyl kan påverka i anbudsskedet.  

5.6 Koppling till målet 
Både intervjuer och dokumentanalys visar att det inte är stor skillnad mellan ett projekt 

med miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver och ett projekt utan certifieringskrav. Detta 
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då Miljöbyggnad Silver är relativt enkel att uppnå och ett projekt utan certifiering oftast 

har höga kvalitets- och miljökrav ändå. Respondenterna anser att det inte blir någon 

märkbar skillnad i arbete, tid och kunskap vid Miljöbyggnad Silver, dokumentanalysen 

visar dock aspekter som kalkylingenjörerna kan beakta. Enligt besvarande av 

frågeställning tre är kunskap nödvändig om man redan i kalkylskedet vill säkerställa att 

anbudet möter kraven enligt Miljöbyggnad Silver, vilket i så fall medför att 

arbetsprocessen påverkas i och med ett ökat kunskapsbehov.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras arbetets resultat, metodval samt valda begränsningar. 

Avslutningsvis kommer slutsatser samt förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet skilde sig mellan intervjuer och dokumentanalys, men gemensamt var att ett 

projekt enligt miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver överlag påverkar en 

byggentreprenads kalkylarbete i liten omfattning enligt nuvarande arbetssätt. Däremot 

fanns aspekter för indikatorerna som kan beaktas av kalkylingenjörerna. Om detta ska 

göras beror på företagets inställning till ambitionsnivån i kalkylskedet, vilket då kan 

komma att påverka arbetsprocessen och tidsaspekten. Det faktum att projektet redan 

hade höga kvalitets- och miljökrav har givetvis påverkat resultatet, däremot har 

indikatorernas generella påverkan på kalkylingenjörernas arbete ändå kunnat 

fastställas. 

Intervjufrågorna utformades för att kunna besvara frågeställningarna och svaren 

spelades in, vilket medfört god validitet. Eftersom respondenterna har varierande 

erfarenhet erhölls ett täckande underlag vilket anses ha givit ett tillförlitligt utfall och 

reliabilitet till studien. I efterhand hade det varit intressant att intervjua kalkylchefen för 

att jämföra hans syn, gällande kunskapskrav och förväntan på kalkylingenjörernas 

kompetens och arbete, med deras egen uppfattning. Detta insågs först då analysen och 

resultat medförde en förståelse om att entreprenadföretagets inställning och 

ambitionsnivå påverkar kalkylavdelning.  

För att få ett bredare och mer generaliserbart utslag hade dokumentanalysen kunnat 

göras på fler projekt, med andra beställare och entreprenadföretag. Detta hade visat 

vilka variationer som finns bland olika projekt och vad de hade fått för byggnadsbetyg 

enligt Miljöbyggnad. Däremot är aspekterna som kalkyl kan påverka samma oavsett 

projektens byggnadsbetyg, vilket gör att resultatet är användbart för fler företag än det 

som studerats. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna som använts anses vara lämpliga för att besvara frågeställningarna samt 

uppnå studiens mål. Litteraturstudien lade grunden för det teoretiska ramverk som 

behövdes för att kunna genomföra resterande undersökningar. För att kunna genomföra 

dokumentanalysen tillhandahölls handlingar från kalkylavdelningen samt projektledare 

för Kv. Borgen. Både dokumentanalysen och intervjuerna var nödvändiga för att kunna 

undersöka hur ett projekt klassat enligt miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver påverkar 

en byggentreprenads kalkylarbete. Andra metoder som observation och 

enkätundersökningar övervägdes men ansågs inte tillföra en tillräckligt djup inblick i 

kalkylskedet. Detsamma gäller för aktionsforskning, vilket även hade krävt att 

forskarna deltagit i det vardagliga kalkylarbetet. 

Eftersom intervjuerna var semistrukturerade utvecklades intervjusamtalen för att få en 

förståelse för respondenternas åsikter. Som nämnts kunde kalkylchefen intervjuats samt 

möjligtvis andra företag för att göra en jämförelse och få ett bredare underlag.  

Från början var tanken att även studera ett projekt klassat enligt Miljöbyggnad Silver 

för jämförelse med Kv. Borgen. Detta ansågs dock i slutändan inte tillföra något till 

arbetets mål och frågeställningar.  
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6.3 Begränsningar 
De avgränsningar som valdes bedöms relevanta då resultatet från Kv. Borgen anses 

vara applicerbart på kalkylavdelningar på liknande byggföretag. Miljöcertifieringen 

Miljöbyggnad valdes då det är anpassat efter svenska förhållanden och BBR samt 

certifieringsnivån Silver eftersom det är den vanligast förekommande.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
● Flera projekt utan miljöcertifiering innehåller kvalitets- och miljökrav vilket 

innebär att skillnaden mellan ett projekt utan och ett med miljöcertifiering 

Miljöbyggnad Silver inte blir nämnvärt stor. 

 

● Vid certifiering enligt Miljöbyggnad Silver visar dokumentanalysen vissa 

aspekter som går att påverka av kalkyl. Respondenterna saknar dock kunskap 

för att kunna bedöma ett anbud utifrån Miljöbyggnads indikatorer och därmed 

säkerställa att det uppnår Silver. 

 

● Miljöbyggnad bör beaktas under alla skeden i byggprocessen, vilket ställer krav 

på att även i anbudsskedet aktivt arbeta mot miljöcertifieringen. Beräkningar av 

kalkylingenjörerna bestämmer kontraktssumman vilket är en viktig del för 

slutproduktens vinstresultat, som kan komma att minskas eller ökas beroende 

på genomförande i enlighet med anbudet. 

 

● Huruvida punkt två och tre hanteras beror på företagets ambitionsnivå gällande 

noggrannheten i anbudet enligt Miljöbyggnads indikatorer. Utfallet av deras 

hantering kommer ha betydelse för hur arbetsprocessen och tidsaspekten 

påverkas i och med eventuellt ökat krav på kunskap.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
För vidare forskning hade det varit intressant att studera hur anbudet som tagits fram i 

kalkylskedet följs i produktion. Används den konstruktion och de material som valts av 

kalkyl? Räcker underlaget för att klara Miljöbyggnad eller tillkommer arbete och 

kostnader?  

Ett annat intressant ämne är om erfarenhetsåterföring angående Miljöbyggnad sker 

mellan produktion och kalkyl. Om inte, hade det varit värt att börja med? 

Ett tredje förslag är att studera om det hade varit kostnadseffektivt om en/flera 

kalkylingenjörer genomfört beräkningar för att få fram ett korrekt byggnadsbetyg enligt 

Miljöbyggnad. Alternativt att ta in en konsult i kalkylskedet som gör det åt dem. 
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Bilaga 1 

Förteckning  

Dokument till Kvarteret Borgen erhållna från Serneke. 

Från Beställare: 

● Administrativa föreskrifter 

● A-ritningar 

Rambeskrivning 

● Markplaneringsplan – ritning över fastigheten 

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik och markmiljö – utförd av Sweco 

Etableringsskötsel – från Halmstad Fastigheter  

● Detaljplan – ritning över området 

Planbeskrivning – redovisar de förutsättningar och syften planen har 

CAD-manual – hur cad-samordning och ritningshantering skall bedrivas 

 

Kompletterande handlingar:  

● K-ritningar - Ottosson & Wolrath Byggkonsult AB 

● Tekniskbeskrivning av stomme och klimatskal - Ottosson & Wolrath Byggkonsult AB 

● Yttrande förorenad mark – Länsstyrelsen Hallands Län 

● Kompletterande markundersökningsrapport – Ramböll 

● Dokument med frågor och svar 

● Energiberäkning för Kv Borgen, Halmstad - Ottosson & Wolrath Byggkonsult AB 

 

Framtaget av Serneke 

● Mängdning av material och byggdelar 

● Förfrågningar samt förfrågningsunderlag till underentreprenörer och 

materialleverantörer 

● Offerter från underentreprenörer och materialleverantörer 

● Anbudskalkyl i Sektionsdata 

● Slutsida (sammanställning av samtliga kostnader, mängder, enhetstider och resurser) 

● Utvärdering av anbudsprojekt från slutmöte 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Nedan följer en intervjuguide med frågor som författarna utgick ifrån.  

Innan intervjun började fick respondenterna information om arbetets bakgrund och mål, samt 

hur respondenternas svar kommer att bidra och hur de kan ta del av materialet. Respondenterna 

fick godkänna att intervjun spelades in samt om de ville nämnas vid namn.  

● Berätta om dig själv och ditt arbete.  

o Tid och arbetserfarenhet inom kalkyl? 

o Enbart Serneke? Andra företag? 

o Utbildning? Internutbildningar?  

o Räknat på projekt med Miljöbyggnad? Om ja, hur många?  

o Berätta om dessa projekt och arbetet som utfördes? 

 

● Finns det skillnader mellan projekt certifierade enligt Miljöbyggnad och projekt utan 

certifiering?  

 

● Hur uppskattar du tidsaspekten vid projekt med Miljöbyggnad? Tror du att den 

påverkas? 

 

● Är det några komponenter/aspekter i projektet som du tror påverkas av 

miljöcertifieringar? Specifikt Miljöbyggnad för betyget Silver? 

 

● Vet du vilka kraven är för certifiering av Miljöbyggnad Silver? Om nej, hur skulle du 

gå tillväga för att ta reda på dem?  

 

● Har ni något arbetssätt eller manual som ni arbetar utifrån i dagsläget? 

 

● Används konsulter? 

 

● Tror du att det behövs någon speciell kunskap/kompetens när man räknar på projekt 

med Miljöbyggnad Silver? Hur skulle du i så fall gå tillväga för att få denna kunskap? 

Är det något du vill att företaget ska erbjuda? 

 

● Har du arbetat med projekt med någon annan typ av certifiering? Skillnad/likheter? 
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Bilaga 3 
 

Beräkningar för indikatorer  

Indikator 3 – Solvärmelast 

För beräkning av solvärmelast (SVL) används de två formlerna nedan. Den första gäller där 

samtliga fönster i rummet är placerad åt samma väderstreck och den andra där fönster finns i 

två väderstreck.  

 

 

gsyst   = sammanvägt g-värde för fönsterglas och solskydd 

Aglas = glasad del av fönster, dörrar och glaspartier 

Arum = golvarea i det bedömda rummet, inklusive yta under till exempel köksinredning och 

           garderober.  

 

Minst 20% av våningsplanets golvyta har valts för beräkning enligt Miljöbyggnads manual. G-

värde för fönster är 0,32 enligt offert från Elit glas. 

Beräkning för byggnaden:  

• Sovrum - fönster mot öster och söder 

                         1,67                          0,56  

Rum 1: SVL = 560*0,32*   15,55 + 560*0,32*  15,55    = 25,7 W/m2 

• Matplats och kök - fönster mot söder och väster 

 

Rum 3: SVL = 560*0,32*(1,06/18,91) + 560*0,32*(2,10/18,91) = 30,0 W/m2 

55,45/234,31 = 24% av våningsplanet 

• Vardagsrum - endast fönster mot söder  

                                   3,2  

Rum 2: SVL = 800*0,32* 20,99 = 39,0 W/m2 
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Indikator 10 – termiskt klimat vinter 

För beräkning av det termiska klimatet vintertid med metoden transmissionsfaktor, TF, används 

formeln nedan: 

 
 

Uglas = U-värde i glasets mitt (W/m2 ,K)  
Afönster = fönsterarea, alltså glasdel + karm + båge (m2 )  
Agolv = golvarea (m2 ) inklusive yta under till exempel köksinredning och garderober  

 

Minst 20% av våningsplanets golvyta har valts för beräkning enligt Miljöbyggnads manual. U-

värde för fönster: 0,9 enligt offert från Elit glas. 

            (2 + 2,05 + 1,28) 

Rum 1: TF =  0,9 *           15,55             = 0,308 W/m2 

            (2 + 2,05 + 1,28) 

Rum 2: TF =  0,9 *           21,35             = 0,225 W/m2 

                 (2 + 2,05) 

Rum 3: TF =  0,9 *          20, 99             = 0,173 W/m2 
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Indikator 11 – termiskt klimat sommar 

Det termiska klimatet på sommaren beräknas med formeln:  

 

 

gsyst = sammanvägt g-värde för fönsterglas och solskydd 

Aglas = glasarea i fönster, dörrar och glaspartier 

Arum = golvarea (m2) i det bedömda rummet, inklusive yta under till exempel köksinredning 

           och garderober 

Minst 20% av våningsplanets golvyta har valts för beräkning enligt Miljöbyggnads manual. G-

värde för fönster är 0,32 enligt offert från Elit glas. 

SVF för de tre valda rummen: 

                  (1,53 + 1,68 + 1,06) 

Rum 1: SVF =  0,32 *           15,55                   = 0,067 

              (1,53 + 1,68 + 1,06) 

Rum 2: SVF = 0,32 *          21,35                     = 0,064 

              (1,53 + 1,68) 
Rum 3: SVF = 0,32 *     20,99            = 0,049 
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Indikator 12 – dagsljus 

Dagsljus för byggnaden beräknas med formeln:  

 

    

 

 

 

Minst 20% av våningsplanets golvyta har valts för beräkning enligt Miljöbyggnads manual. 

                                    (1,06) 

Sovrum 1 & 2: AF =   (8,19)  * 100  = 12,8 

                                    (1,06)  

Sovrum 3 & 4: AF =  (11,72)  * 100  = 9,04 

                                    (1,06) 

Sovrum 5 & 6: AF =   (9,36)  * 100  = 11,32 
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Bilaga 4 

Beräkningar förbättringsförslag 

Indikator 3 

Matplats och Kök: 

SVL = 560*g-värde*(1,06/18,91) + 560*g-värde*(2,10/18,91) = 29,0 W/m2 

g-värde = 0,31 = 31 % 

Vardagsrum:  

                                3,2 

SVL = 800 * g-värde * 20,99 = 29,0 W/m2 

g-värde = 0,24 = 24 %  

 

 

Indikator 11 – termiskt klimat sommar 

För att uppnå brons måste ett SVF-värde på 0,048 nås 

                        (1,53 + 1,68 + 1,06) 

Rum 1: SVF =  g-värde  *           15,55                   = 0,048 

g-värde = 0,17=17% 

 

                      (1,53 + 1,68 + 1,06) 

Rum 2: SVF = g-värde  *           21,35                     = 0,048 

g-värde = 0,24=24% 

                     (1,53 + 1,68) 
Rum 3: SVF = g-värde  *       20,99            = 0,048 

g-värde = 0,31=31% 
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