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Abstract 
Purpose: Environmental certifications strengthens a contractors environmental profile 
and means sustainability in regards to the environment. It is of interest to establish 
which obstacles and differences in workflow that environmental certifications can 
cause and thereby imply challenges in construction. The purpose with this paper is to 
examine what impact the environmental certification Miljöbyggnad Silver has on a 
contractors work in the construction stage with focus on structure and framework 
supplement. 

Method: To reach the purpose of this paper empirical data have been collected through 
interviews, private documents, and observations of building construction. This research 
employs a qualitative method to get a comprehensive understanding of Miljöbyggnad 
in construction, where respondents with different occupations and extents of experience 
with Miljöbyggnad have been chosen for interviews. 

Findings: This research shows that the indicators in Miljöbyggnad that mainly have an 
impact on construction is Moisture safety, Documentation of building material and 
Phasing-out of harmful substances. The research shows that the biggest difference 
between conventional construction and construction with Miljöbyggnad is the amount 
of documentation that is needed. Construction with Miljöbyggnad also differs 
depending on what occupation one has. 

Implications: The conclusion of this research is that there are no great obstacles with 
Miljöbyggnad Silver in construction. Indicators from Miljöbyggnad impacts 
construction with additional obligations for site management and does not implicate a 
difference in already established ones. Recommendations following this research is to 
involve and encourage Miljöbyggnad for everyone involved in construction. 

Limitations: This research is limited to big contractors and the environmental 
certification Miljöbyggnad Silver where focus have been structure and framework 
supplement. Through analyses of indicators and interviews the authors have concluded 
that it is structure and framework supplement where impact following Miljöbyggnad 
exists. The result of this research and its conclusions are considered to apply with other 
contractors with similar routines and work flow. 

Keywords: Environmental certifications, Sustainable construction, Impact, 
Miljöbyggnad, Indicators, Criteria. 
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Sammanfattning 
Syfte: Miljöcertifieringar innebär stärkt miljöprofil för företag och hållbart arbete med 
hänsyn till miljön. Det är av intresse att fastställa vilka hinder och skillnader i 
arbetsgång som miljöcertifieringar kan vara orsak till och därmed innebära utmaningar 
för produktionen. Målet med studien är att undersöka vilken påverkan miljöcertifiering 
Miljöbyggnad Silver innebär för byggentreprenörers arbete i produktionsskedet med 
fokus på stombyggnad och stomkomplettering. 

Metod: För att nå målet med studien har empirisk data samlats in genom intervjuer, 
analys av interndokument, och observation av byggproduktion. Studien har en 
kvalitativ karaktär för att ge en bredare förståelse av Miljöbyggnad i produktion, där 
personer med olika yrkesroller och erfarenhet av Miljöbyggnad valts att intervjuas. 

Resultat: Undersökningen visar att de indikatorer från Miljöbyggnad som främst 
påverkar produktionen är Fuktsäkerhet, Dokumentation av byggvaror och Utfasning av 
farliga ämnen. Studien visar på att den största skillnaden mellan konventionellt 
byggande och projekt med Miljöbyggnad är mängden dokumentation. Arbetet med 
Miljöbyggnad ser också olika ut beroende på vilken befattning man har. 

Konsekvenser: Slutsatsen är att det inte har identifierats några hinder i produktion för 
arbete med Miljöbyggnad Silver. Indikatorer i Miljöbyggnad påverkar produktion 
genom extra arbetsåtaganden för platsledning och innebär inte en ändring av 
arbetsgång. Rekommendationer till följd av studien blir att involvera och motivera 
arbetet med Miljöbyggnad för alla involverade i produktion.  

Begränsningar: Studien är begränsad till större entreprenadföretag och 
miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver där fokus varit stombyggnad och 
stomkomplettering. Utifrån analys av indikatorer och intervjuer har författarna kommit 
fram till att det enbart är i stadie stombyggnad och stomkomplettering som påverkan i 
och med Miljöbyggnad sker. Studiens resultat och slutsatser anses kunna appliceras på 
andra företag om de har liknande rutiner och inarbetade arbetssätt.  

Nyckelord: Miljöcertifiering, Hållbar byggproduktion, Påverkan, Miljöbyggnad, 
Indikatorer, Kriterier. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras studiens bakgrund, problembeskrivning, dess mål och 
frågeställningar. Därefter beskrivs studiens avgränsningar och rapportens disposition 
av följande kapitel. Denna rapport är skriven som ett avslutande moment på 
högskoleutbildning inom Byggnadsteknik (180 högskolepoäng) på Jönköpings 
Tekniska Högskola. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och har skrivits i samarbete 
med Peab i Jönköping. Detta arbete fokuserar på hur miljöcertifiering Miljöbyggnad 
påverkar entreprenörens arbete i byggproduktionen. 

1.1 Bakgrund 
Under 1990-talet började en internationell utveckling av miljöklassning av byggnader. 
Detta har resulterat i att det idag finns ett flertal olika system med såväl smala som 
breda inriktningar i sin betygssättning. Efterfrågan på miljöcertifiering av byggnader 
ökade under 2010-talets början (Boverket, 2012) och vid skrivandets stund finns 1408 
byggnader certifierade av Swedish Green Building Council (SGBC) varav 890 stycken 
är certifierade enligt Miljöbyggnad och resterande enligt LEED och GreenBuilding 
(SGBC, 2017a). 

SGBC skriver “Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest 
använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige.” (2016b). Detta innebär att 
Miljöbyggnad har bred relevans för flertalet entreprenörer. 

Miljöcertifieringar lägger mest fokus på den uppförda byggnadens energiåtgång 
(Malmqvist, 2008; Dodge, 2016), som analyseras noggrant vid projektering. Syftet med 
detta examensarbete är istället att undersöka vilka utmaningar som kan förekomma i 
produktionen i samband med arbete med miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver. 

1.2 Problembeskrivning 
Med miljöcertifieringar kontrolleras byggnader i utförande och uppförande mot 
hållbara kriterier. Miljöcertifieringar och kriterierna som uppfylls är en samhällsnytta 
och dess utbredning bör främjas och arbete förenklas. Enligt Bloom och Wheelock 
(2010) väntas certifierade byggnader internationellt uppgå mot 4600 miljoner 
kvadratmeter vid 2020. Vilket stöds av en internationell studie där 37% av utfrågade 
företag uppskattar att 60% av deras byggnadsprojekt ska certifieras eller byggas enligt 
miljöcertifieringar vid 2018 (Dodge, 2016). Båda studierna tyder på ämnets relevans i 
tiden. 

Boverket (2012) skriver att miljöcertifieringar innebär hållbart arbete med hänsyn till 
miljön och ett kommersiellt intresse från företagens sida till följd av stärkt miljöprofil. 
Huvudsakligen har byggnaders miljöinriktning haft fokus på minskning av 
koldioxidutsläpp med hjälp av minskad energiåtgång (Dodge, 2016). Men 
inomhusmiljö och material har också sin plats i bedömningen (SGBC, 2016a). 

Fokus i bedömningskriterier har tidigare ifrågasatts (Cole, 2000) och ifrågasättandet är 
mer aktuellt idag i och med att produktionen ansvarar för större andel av miljöpåverkan 
i takt med att andelen i förvaltning minskas (Nässen, Holmberg, Nyman & Wadeskog, 
2007).  

Tidigare undersökningar har visat på att internationella certifieringsverktyg, LEED och 
BREEAM, innebär påverkan på byggproduktion i jämförelse med konventionell 
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produktion (Schweber, 2013; Syal, Mago & Moody, 2007). Dock har jämförelse av 
internationella LEED och BREEAM med svenska Miljöbyggnad visat att både LEED 
och BREEAM som verktyg har mer tyngd i kriterier som kan kopplas till 
byggproduktion (Lilliehorn, 2013). 

I en undersökning av hinder med hållbart byggande och design har en tendens att hålla 
sig till likartade arbetsmoment, samt bristande kunskap hos underentreprenörer, funnits 
ha stor inverkan i byggproduktion (Han Ahn, Pearce, Y. Wang & G. Wang, 2013). 
Miljöbyggnad har flertal kriterier vilka skulle kunna innebära extra åtaganden i 
produktionsskedet, genom att bland annat frångå etablerad arbetsgång. Utifrån kriterier 
i Miljöbyggnad (SGBC, 2014) antas eventuell påverkan ske i samband med indikatorer 
gällande Ljudmiljö, Fuktsäkerhet och Dokumentation av byggvaror med Utfasning av 
farliga ämnen. Med över 60% av certifieringar i Miljöbyggnad enligt betyg Silver 
(SGBC, 2017a) och stomkompletteringsarbetets relevans för bättre hushållning med 
energi (Révai, 2012) följer en avgränsning till dessa områden. 

Byggsektorn påstås vara projektbaserad och ha försvårad erfarenhetsåterföring 
(Kadefors, 2011). Det är därför av intresse att fastställa vilka utmaningar och skillnader 
i produktion som miljöcertifieringar kan vara orsak till. Det här arbetet ska undersöka 
vilka återkommande åtaganden som Miljöbyggnad Silver vanligtvis innebär och hur 
dessa uppfattas i olika befattningar hos företaget. 

Byggsektorn påstås vara projektbaserad och ha försvårad erfarenhetsåterföring 
(Kadefors, 2011). Det är därför av intresse att fastställa vilka utmaningar och skillnader 
i produktion som miljöcertifieringar kan vara orsak till. Det här arbetet ska undersöka 
vilka återkommande åtaganden som Miljöbyggnad Silver vanligtvis innebär och hur 
dessa uppfattas i olika befattningar hos företaget. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med detta examensarbete är att undersöka vilken påverkan miljöcertifiering 
Miljöbyggnad Silver innebär för byggentreprenörers arbete i produktionsskedet med 
fokus på stombyggnad och stomkomplettering. För att uppnå målet besvaras följande 
frågeställningar: 

§ Vilken påverkan innebär bedömningskriterier i Miljöbyggnad Silver på 
arbetsgång i produktion vid stombyggnad och stomkomplettering? 

§ Vilken skillnad upplevs av involverade i byggproduktion för projekt med 
Miljöbyggnad Silver? 

§ Hur påverkas arbetet beträffande kunskap i produktion gällande projekt med 
Miljöbyggnad Silver? 

1.4 Avgränsningar 
Huvudsaklig avgränsning är byggproduktion, avgränsningen ger utrymme till att 
undersöka möjliga ändringar som införts i projektering till följd av erfarenheter från 
produktion i tidigare projekt. För att begränsa omfattning är produktionsskedet 
begränsat till stombyggnad och stomkomplettering med motiveringen att fuktsäkerhet 
är omfattande arbete i stombyggnad och materialval lika så i stomkomplettering. Peab 
är ett av de tre stora entreprenadföretagen i Sverige (Sveriges Byggindustrier, 2015) 
och det företag vars erfarenheter arbetet baseras på. Arbetet är därför avgränsat till stora 
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entreprenadföretag och påståenden i arbetet appliceras inte på små och medelstora 
entreprenörer. 

1.5 Disposition 
Rapportens första kapitel beskriver det valda problemet och dess bakgrund som leder 
fram till målet och frågeställningarna till studien. Därefter presenteras i kapitel två de 
metoder som har använts för att nå målet, samt hur frågeställningarna kopplas samman 
med dessa, och en beskrivning av rapportens trovärdighet. Kapitel tre behandlar de 
valda teorierna och dess koppling till frågeställningarna. Teorierna utvecklas sedan 
under respektive underrubrik. Därefter beskrivs det i kapitel fyra vilken empirisk data 
som samlats in. Detta kommer främst att göras genom intervjuer och dokumentanalys. 
Kapitel fem sammanslår teorierna och empirin med en analys och därefter redovisas 
resultat för varje frågeställning. Rapporten avslutas sedan med kapitel sex som 
innehåller diskussion och slutsatser kring studien i sin helhet och förslag på fortsatta 
studier. 
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs den strategi och de metoder som har använts genom arbetets 
utförande. Det görs en koppling mellan metoderna och respektive frågeställning, samt 
en presentation av studiens arbetsgång. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion kring 
arbetets trovärdighet, baserat på validitet och reliabilitet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) skriver om kvantitativ 
innehållsanalys som en undersökning där analysen till följd av mängden data kan göras 
med siffror. Detta verktyg är användbart i undersökningar där meningen är att ta reda 
på hur ofta eller hur frekvent en företeelse är. Kvalitativ dataanalys innebär istället att 
det genom noggrann läsning tas fram viktiga innehåll och sammanhang för att se 
företeelser och fenomen. Denna strategi är användbar när forskaren vill undersöka 
något djupare än summan av dessa delar. Enligt Eliasson (2006) används kvalitativa 
metoder vid djupgående undersökningar och när  allmänna slutsatser kan dras inom en 
viss grupp eller miljö. Ahrne och Svensson (2015) beskriver att kvalitativa metoder 
används för att samla data till beskrivning av exempelvis en händelse och för att studera 
upplevelser och intentioner. Detta har varit av betydelse i denna studie då personer med 
olika befattningar har intervjuats vars upplevelser är avgörande för att kunna besvara 
vilken skillnad olika personer med olika erfarenheter har i projekt med och utan 
miljöcertifiering Miljöbyggnad. En kvalitativ undersökning är lämplig för detta arbete 
då eventuell påverkan av miljöcertifieringar behöver identifieras innan en koppling kan 
göras till specifika kravställningar. 

Esaiasson, et al. (2012) skriver att den kvalitativa dataanalysen kan delas upp genom 
att systematisera innehållet eller genom att kritiskt granska innehållet. En typ av 
systematiserad undersökning kan vara att klargöra strukturen hos de deltagande 
aktörerna och synliggöra avgörande innehåll i relevant data. Tillämpad strategi för 
arbetet var att kritiskt granska det innehåll som intervjuer resulterade i och klargöra den 
struktur som finns i produktion för miljöcertifiering Miljöbyggnad. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Frågeställning 1 
Vilken påverkan innebär bedömningskriterier i Miljöbyggnad Silver på arbetsgång i 
produktion vid stombyggnad och stomkomplettering? 

Frågeställningen har besvarats med en analys av kriterier och interndokument 
relaterade till Miljöbyggnad. Som extra grund undersöktes även teorier av för ämnet 
relevanta vetenskapliga referenser. Dessa kopplas sedan samman med arbetsgång som 
förmedlats genom kvalitativa intervjuer. 
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2.2.2 Frågeställning 2 
Vilken skillnad upplevs av involverade i byggproduktion för projekt med Miljöbyggnad 
Silver? 

Frågeställningen besvaras med kvalitativa intervjuer med respondenterna: projektchef, 
installationsledare, platschef, arbetsledare, miljöbyggnadssakkunnig och 
miljösamordnare. Olika yrkesroller har intervjuats för att undersöka upplevelsen av 
Miljöbyggnad Silver i produktion utifrån olika perspektiv. Intervjufrågor har 
formulerats med bakgrund i litteratur, artiklar och dokument från Miljöbyggnad. 

2.2.3 Frågeställning 3 
Hur påverkas arbetet beträffande kunskap i produktion gällande projekt med 
Miljöbyggnad Silver? 

Frågeställningen besvaras genom kvalitativa intervjuer med ett flertal yrkesroller. 
Denna data kopplas med metodik i Miljöbyggnad för att relatera till specifika 
indikatorers kravställning om specialkompetens. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Intervjuer 
Empirin samlas in med hjälp av kvalitativa intervjuer. Intervju som metod är lämplig 
då man vill undersöka ett visst fenomen och upptäcka nya perspektiv av det studerade 
området, där eventuell koppling och sammanhang av fenomenet inte är fullt fastställda 
(Yin, 2009). De kvalitativa intervjuerna kan vara antingen strukturerade eller 
ostrukturerade, där en ostrukturerad intervju har ett område eller ämne som skall 
diskuteras, den innehåller inte specificerade frågor utan fungerar som en öppen 
förutsättningslös diskussion om ett ämne. Den strukturerade intervjun är istället 
uppbyggd på ett flertal ämnesområden med specifika frågor och vanligt är att man 
skriver en tillhörande intervjuguide som används som vägledning under själva intervjun 
(Blomkvist & Hallin, 2014).  

En tredje typ av intervju är en så kallad semistrukturerad intervju eller delvis 
strukturerad intervju. En sådan intervju är indelad efter bestämda ämnen som forskaren 
tagit fram innan intervjutillfället (Dalen, 2015). Till forskarens hjälp kan man använda 
en intervjuguide med ämnesområden och tillhörande relevanta frågor. Denna guide ska 
dock inte vara alltför detaljerad och frågorna kan komma i den ordning som känns mest 
naturlig under intervjun (Blomkvist & Hallin, 2014). 

Studien har baserats på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med projektchef, 
installationsledare, miljöbyggnadssakkunnig, miljösamordnare, platschef och 
arbetsledare, alla med olika bakgrund. Detta för att belysa ämnet från olika perspektiv 
och få en bredare bild av Miljöbyggnad i produktion för att därmed kunna besvara 
frågeställningarna. 

2.3.2 Observation 
I denna studie har även observation av byggproduktion genomförts. Blomkvist & Hallin 
(2014) beskriver att denna metod är lämplig då frågorna grundar sig i hur människor 
agerar och hur det dagliga arbetet organiseras. De beskriver de två vanligaste 
observatörsrollerna som deltagande observatör och observerande deltagare. Där den 
deltagande observatören deltar i det arbete som utförs samtidigt som man observerar, 



Metod och genomförande 

6 

medan man som observerande deltagare främst observerar arbetsgång på avstånd samt 
diskuterar med de observerade, utan att störa något pågående arbete. För att skapa bättre 
förståelse om byggproduktion hos författarna har författarna varit observerande 
deltagare på byggarbetsplats tillsammans med arbetsledare för ett 
Miljöbyggnadsprojekt. 

2.3.3 Dokumentanalys 
Davidson & Patel (2011) skriver att dokumentanalyser med fördel används för att 
förklara frågor kring individers upplevelser och faktiska skeenden. Samtidigt 
poängteras tyngden av att analysens koppling ska vara konsekvent med verkliga 
upplevelser. Kvalitativa data har hämtats från analys av samarbetsföretagets interna 
dokument gällande arbetsgång och manualer för Miljöbyggnad. 

2.4 Arbetsgång 
Efter ett första urval av teorier kring problembeskrivning och frågeställningar lades 
grunden för fortsatt arbete med det teoretiska ramverket. För vidare sökning har 
vetenskapliga artiklar och böcker hämtats från Jönköping Universitys 
biblioteksdatabas. Sökord som har använts är exempelvis: construction process, 
environmental certification, impact, production, green building, sustainable building, 
framework, och sustainable building delivery. Till hjälp och vägledning har även 
tidigare examensarbeten använts för undersökning av upplägg och ytterligare relevant 
litteratur. Utifrån detta har sedan intervjufrågor tagit sin form. För att kunna skapa en 
diskussion under intervjuerna har frågorna formulerats som öppna enligt en 
semistrukturerad intervju.  

För att få en bättre sammanfattad bild av det valda problemet och få med så många 
perspektiv som möjligt har intervjuerna gjorts med olika yrkeskategorier inom 
samarbetsföretaget. Då samarbetsföretaget har sitt kontor i Jönköping utfördes 
intervjuerna där eller ute på byggarbetsplats i närområdet. Intervjun med 
miljösamordnaren genomfördes via telefon då respondenten har sitt kontor i Blekinge 
och är den enda intervjuperson som inte arbetar för samarbetsföretaget. Vid 
intervjutillfällena fördes ljuddokumentation i form av ljudinspelning via mobiltelefon 
där ena författaren ställde frågor och den andra förde anteckningar för att möjliggöra 
bättre transkribering. Alla intervjuer varade mellan 40-50 minuter och transkriberades 
senast dagen efter. Transkribering sammanfattades sedan och skickades ut till 
respektive intervjuperson som fick bekräfta tolkningar eller komma med 
förtydliganden. Se bilagor 2 - 6 för intervjusammanfattningar. 

Företaget har även delat med sig av interndokument som har analyserats och 
sammanfattats utifrån de områden som är relevanta för arbetets avgränsning. 
Observation har gjorts i den mån det varit möjligt och förhoppningen var att författarna 
av platsbesök skulle få djupare kunskap om byggproduktion och vad byggproduktion 
av projekt med Miljöbyggnad innebär. 

Data i form av vetenskapliga referenser och empiriskt material som samlats in har 
kategoriserats för att analyseras tillsammans inom relevanta områden. Kategoriseringen 
har tydliggjort vilken relevans som insamlad data haft till syftet. 
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Tabell 1. Tabell med respondenter (Andreasson & Sparring, 2017) 

Yrkesroll Yrkeserfarenhet Miljöbyggnadsprojekt 
Miljösamordnare Miljöcertifieringar sedan 2010 15 aktuella 
Miljöbyggnadssakkunnig 1 år som miljöbyggnadssakkunnig 4 projekt 3 total 1 general 
Arbetsledare 2 år 2 projekt 
Platschef >10 år 2 projekt 
Installationsledare Tidigare entreprenadingenjör 10-15 projekt 
Projektchef Tjänsteman sedan 2005 

Yrkesarbetare 1978-1999 
3 projekt vara 1 pågående 

2.5 Trovärdighet 

2.5.1 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett begrepp som förklarar om insamlat material kommer att tolkas på ett 
likvärdigt sätt oberoende vem som läser det. Undersökningen ska konstrueras på ett 
sådant sätt att alla medverkande är medvetna om hur det kommer att gå till och på så 
vis minimera missförstånd (Blomkvist & Hallin, 2014). Det handlar även om huruvida 
själva undersökningen är pålitlig eller ej - kommer undersökningen att ge ett likvärdigt 
resultat om den görs om under likartade förhållanden? Vid kvalitativa undersökningar 
behöver man se till att uppgifterna är pålitliga. För att uppnå detta krävs det struktur för 
att minimera risken för missförstånd av en person eller en källa. För att uppnå hög 
reliabilitet ska de delaktiga ges mycket god förståelse för syftet med arbetet för att 
säkerställa att intervjufrågor besvaras utifrån samma grund. Osäkerhet minimeras med 
konsekventa upplägg av intervjuer (Eliasson, 2006). 

Inför intervjuerna gjordes en kort sammanfattning av studiens syfte som tillsammans 
med en intervjuguide (se bilaga 1) skickades ut till respektive intervjuperson som 
förberedelse. Under intervjuerna ställde en av författarna frågor och den andra förde 
anteckningar. Intervjuerna spelades in, transkriberades och sammanfattades. För att 
kontrollera denna skrift jämfördes den återigen med inspelningen och skickades sedan 
till de intervjuade som fick bekräfta eller korrigera informationen. 

2.5.2 Validitet 
Validitet syftar på en datas relevans till det som studeras. Det handlar om att materialet 
ska ge svar på de ställda frågeställningarna. För att uppnå hög validitet ska källorna 
passa till undersökningens syfte och frågeställningar (Blomkvist & Hallin, 2014). Vid 
datainsamling är det av värde att i så stor utsträckning som möjligt kontrollera att 
informationen är giltig. För kvalitativa forskare handlar det även om att kunna 
generalisera resultatet och kunna applicera det i andra miljöer (Eliasson, 2006).  

För att uppnå hög validitet har personer med olika arbetslivserfarenheter och 
yrkesbefattningar intervjuats. Denna intervjudata med olika perspektiv av 
byggproduktion har utvecklat det teoretiska ramverket genom att klargöra relevanta 
inriktningar. Flera perspektiv ger bredare grund och gör att studien enklare kan 
tillämpas i annan miljö.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Teoretiska ramverket nedan är ordnat efter ämnesområden nödvändiga för att uppfylla 
syftet med arbetet. För att kunna svara på vilken påverkan som sker i byggproduktion 
behövdes en grund i vilka områden av produktion som relaterar till hållbart byggande 
samt vilken problematik som det tidigare inneburit. Även kriterier från Miljöbyggnad 
framgår i detta kapitel.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och teori (Andreasson & Sparring, 
2017) 

3.2 Byggproduktion och speciellt miljövänlig 
byggproduktion 

Vid leverans av högpresterande hållbara byggnader med nya tekniska och unika 
leveranskrav är det viktigt att entreprenörer administrerar verksamheten tydligt för de 
egna yrkesarbetarna, underentreprenörerna samt leverantörerna (Kibert, 2016). 
Produktivitet och grad av hållbarhet beror bland annat på ledningens kompetens samt 
styrning av projektet och involverade i produktion (Tabassi et al., 2016). Révai (2012) 
skriver att det finns goda anledningar till att inkludera yrkesarbetare i 
produktionsplaneringen, där det utöver kunskaper om utförande i produktion innebär 
en ökad motivation i arbetet. Enligt Kibert (2016) är det år 2016 vanligare för 
entreprenören att anlita många underentreprenörer till byggproduktionen, det är därför 
viktigt att underentreprenörer görs medvetna om hur byggprojekt med hållbara krav 
skiljer sig från konventionellt byggande. Kibert (2016) anmärker samtidigt på att 
hållbara byggmaterial kan innebära ytterligare risker på grund av okända ledtider och 
underentreprenörers kompetens och menar att det krävs extra hänsyn för att hantera 
dessa typer av osäkerheter. 

Nordstrand (2008) sammanställer en lista på viktiga miljöaspekter som bör beaktas vid 
byggproduktion bortsett från miljöcertifieringar. Listan innefattar avfallshantering, 
miljödokumentation, anskaffning av material, den tillfälliga fabrikens miljöpåverkan 

Byggproduktion och speciellt 
miljövänlig byggproduktion. 

Vilken påverkan innebär 
bedömningskriterier i Miljöbyggnad 
Silver på arbetsgång i produktion vid 
stombyggnad och 
stomkomplettering? 

Vilken skillnad upplevs av 
involverade i byggproduktion för 
projekt med Miljöbyggnad Silver? 

Hur påverkas arbetet beträffande 
kunskap i produktion gällande 
projekt med Miljöbyggnad Silver? 

Metodik och kriterier från 
Miljöbyggnad. 

Branschens dokumenterade 
problematik inom hållbart 
byggande. 

Frågeställningar Teori 
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och att “miljö behandlas som en särskild punkt vid alla typer av arbetsplatsmöten” 
(Nordstrand, 2008, s.179). 

Kriterierna i Miljöbyggnad har bland annat indirekt påverkan i arbetsåtaganden. 
Energianvändning förutsätter ett mycket lågt luftläckage som i sin tur ställer krav på 
konstruktionslösningar som innebär lufttäta klimatskal (Sandberg, Sikander, Wahlgren, 
& Larsson, 2007). 

Bristande arbetsmetoder i produktion innebär risker till följd av bland annat fukt 
(Kibert, 2016). Dessa risker innebär bland annat mögel och ökade emissioner från 
byggmaterial (Bokalders & Block, 2009). Därför skall branschstandard kring 
fuktsäkerhet uppfyllas vid byggproduktion vilket innebär att kritiska fuktnivåer i 
byggnadselement ska vara projekterade, samt kontrollerade och provade därefter 
(Sikander, 2005). Som branschstandard innebär det därför att det gäller byggproduktion 
överlag. Det relateras till hållbar byggproduktion genom uppföljning och legitimerad 
fuktsäkerhetsansvarig (SGBC, 2014). 

3.3 Branschens dokumenterade problematik inom hållbart 
byggande 

Hållbara och miljövänliga aspekter innebär ytterligare en nivå av komplexitet utöver 
det som en projektbaserad byggproduktion själv medför (Jonasson, Danielski, 
Mikaelsson, & Fröling, 2014).  

Persson och Grönkvist (2015) skriver att stora entreprenadföretag har överhanden på 
grund av genomarbetade förhållningssätt och protokoll för produktion. Där följer 
samma fördel i arbete med och utveckling av hållbar byggproduktion, och resultatet är 
specifika förhållningssätt och manualer beroende på ett projekts ambitioner mot 
miljöcertifiering och vilken miljöcertifiering det gäller. För entreprenörer med 
begränsad erfarenhet av hållbart byggande gjordes kostsamma misstag som 
respondenter hävdade kunde ha minskats eller undvikits med relevant utbildning innan 
påbörjad produktion (Persson & Grönkvist, 2015). 

Vid en tidigare undersökning av skillnader i ett hållbart byggprojekt med bland annat 
ambition Miljöbyggnad fanns skilda åsikter och erfarenheter i hur byggproduktion 
specifikt påverkades. Två utfrågade entreprenörer hade motsatta ståndpunkter gällande 
påverkan, där en entreprenör menade att den var obefintlig och andra att projektet var 
unikt i sig och att det var svårt att avgöra vilket som berodde på hållbara aspekter. Det 
konstateras att hållbarhetsprogrammet påverkade projekteringen men att det borde vara 
en större påverkan i produktion än vad som förmedlades av entreprenörerna. Detta 
påstods kunna bero på en svårighet att identifiera om skillnader beror på hållbara krav 
eller projektet överlag. (Jonasson, Danielski, Mikaelsson, & Fröling, 2016) 

Utmaningar för projektledningen vid hållbart byggande har i en undersökning av 
Hwang och Ng (2013) sammanställts i tio punkter i ordning efter störst inverkan där 
första punkt ansågs vara den extra tidsåtgång som behövs i projektering. De två följande 
punkterna relaterar till produktion och gällde svårigheten i att välja underentreprenörer 
som tillhandahåller tjänster inom hållbar byggproduktion och en osäkerhet med 
hållbara byggmaterial. Samtidigt anmärker de på ett positivt samband mellan ökad 
erfarenhet i hållbara byggprojekt och utmaningen med dem (Hwang & Ng, 2013). 
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3.4 Metodik och kriterier från Miljöbyggnad 
Certifieringssystemet Miljöbyggnad är utvecklat efter svenska förhållanden och är det 
system som används flitigast bland certifieringar av byggnader i Sverige (SGBC, 
2017a). Den gällande bedömningsmanualen är version 2.2 och kan användas för alla 
typer av byggnader, både nyproducerade och befintliga. Byggnaderna bedöms därefter 
inom tre områden: energi, inomhusmiljö och material. För nyproducerade byggnader 
används 15 indikatorer och dessa klassas sedan efter betygen Klassad, Brons, Silver 
eller Guld (SGBC, 2016a). Brons har kravställning i nivå med BBR medan Silver och 
Guld har gradvis hårdare kravställning. Exempelvis gäller det procentuellt för 
energianvändning och ytterligare moment för fuktsäkerhet (SGBC, 2014). 

Miljöbyggnadskriterier och samtal med samarbetsföretaget ger avgränsningområdena 
stombyggnad och stomkomplettering då exempelvis fuktsäkerhet är gällande i 
stombyggnad, och stomkompletteringens utförande likaså för energianvändning. 
Följande indikatorers koppling till produktion är av speciellt intresse: 

3.4.1 Indikator 1: Energianvändning 
Miljöbyggnads krav på energianvändning är baserade på Boverkets byggregler (BBR) 
krav på årlig energianvändning. Beräkning av byggnadens årliga energianvändning i 
kWh/m2, Atemp ska ske med hjälp av ett datorprogram för ökad noggrannhet och sedan 
jämföras med kraven i BBR. Miljöbyggnad Silver får maximalt använda 75% av kravet 
från BBR (SGBC, 2014). Energianvändningen definieras enligt BBR (2015) som den 
levererade energin för uppvärmning, varmvattenberedning, komfortkyla och 
fastighetsenergi. BBR (2011) skriver också att mätningar av energianvändningen ska 
ske under en 12-månadersperiod och att dessa mätningar ska avslutas senast 24 månader 
efter att byggnaden tagits i bruk. 

3.4.2 Indikator 5: Ljudmiljö 
För bostäder bedöms ljudmiljön efter den svenska ljudstandarden SS 25267. Minst två 
av standardens parametrar ska uppfylla ljudklass B eller högre för att uppnå 
Miljöbyggnad Silver. Resterande parametrar ska minst uppfylla ljudklass C. 
“I Miljöbyggnad bedöms ljudmiljön inomhus efter parametrarna: 

§ Ljud från installationer inomhus 
§ Luftljudsisolering 
§ Stegljudsisolering 
§ Ljud utifrån, exempelvis från trafik eller från andra ljudkällor” 

(SGBC, 2014, s.21) 
Kravnivåerna för nyproducerade byggnader bedöms efter ljudklasserna A-C, där 
ljudklass C har lägst krav, ljudklass B har tydligt högre krav och ljudklass A innebär 
mycket goda ljudförhållanden. Under projektering och byggskede skall det finnas en 
ljudsakkunnig som säkerställer att lösningarna gällande ljud i det aktuella projektet 
samt genomförandet uppfyller ställda krav. Dokumentation ska ske i en specifik 
ljudbeskrivning, programhandling eller “i den omfattningen i respektive projektörs 
beskrivning så byggnaden utformas efter aktuella ljudkrav” (SGBC, 2014,  s. 21). Alla 
parametrar i SS 25267 ingår år 2014 inte i Miljöbyggnads bedömningsunderlag, 
exempelvis ingår inte efterklangstiden då den till stor del beror av brukarnas 
inredning  (SGBC, 2014). 
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3.4.3 Indikator 9: Fuktsäkerhet 
När en byggnad ska certifieras med Miljöbyggnad Silver ska den uppfylla kraven för 
certifiering Brons och ytterligare några krav. Vid fukt ska man använda sig av aktuella 
branschregler för våtrum, fuktsäkerhetsprojektering enligt Bygga F eller motsvarande 
och fuktmätningar i betong ska utföras enligt Rådet för Byggkompetens (RBK) (SGBC, 
2014). Bygga F är en branschstandard som är menad att användas genom hela 
byggprocessen (Fuktcentrum, 2015). Enligt denna standard ska man utse en 
fuktsäkerhetsansvarig produktion som är ansvarig för att fuktsäkerhetsarbetet i 
produktionsskedet utförs, dokumenteras och redovisas för byggherren och dess 
fuktsakkunnige (Fuktcentrum, 2013). Kraven skall dokumenteras i program- och 
projekteringshandlingar i form av fuktsäkerhetsbeskrivningar, hur dessa är tänkta att 
följas och hur arbetet från projektering till färdigställande skall dokumenteras. Risk för 
vattenläckage, fukt- och mögelskador i byggnadens kritiska konstruktioner skall 
uppmärksammas i ett tidigt stadie (SGBC, 2014). 

3.4.4 Indikator 14: Dokumentation av byggvaror 
Dokumentation av byggvaror ska göras i form av en digital loggbok som administreras 
av fastighetsägaren. Denna loggbok kan vara antingen en excelfil eller också 
dokumenterad enligt något av verktygen: BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus, 
VGV, eller motsvarande. Loggboken ska innefatta byggvaror som ansluter byggnaden 
eller byggs in i grundkonstruktion, stomme, ytterväggar, yttertak och innerväggar och 
ordnas efter produktkategorierna i BSAB 96.  Byggvaror med Byggvarudeklarationer 
(BVD) ska prioriteras och dess innehållsdeklarationer ska motsvara BVD3. Loggboken 
har till syfte att registrera mängd och placering av material för att underlätta vid 
eventuell framtida sanering (SGBC, 2014). 

3.4.5 Indikator 15: Utfasning av farliga ämnen 
Samtliga byggvaror som dokumenteras i loggboken tillhörande indikator 14 skall också 
bedömas utifrån innehåll och halt av utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens 
(KEMIs) kriterier. KEMI har tagit fram en lista på dessa kriterier och byggvarorna får 
inte innehålla högre halter av utfasningsämnen än vad listan tillåter för att vara 
godkända. För att göra arbetet enklare kan istället produktdatabaser som BASTA, 
Byggvarubedömningen eller SundaHus användas (SGBC, 2014). “Dessa databaser 
bedömer byggvaror utifrån olika kriterier men ingen accepterar egenskaper, risker och 
halter enligt KEMIs kriterier vad gäller utfasningsämnen.” (SGBC, 2014, s. 55).   

Det finns även möjlighet att använda material som inte är redovisade i någon av 
databaserna, men det måste då redovisas underlag för bedömning. För betyg Silver 
enligt Miljöbyggnad får byggvaror med utfasningsämnen förekomma i mindre 
utsträckning och redovisas i en speciell avvikelselista. När byggnaden ska verifieras 
kontrolleras uppgifterna om utfasningsämnen och att halterna inte överstiger KEMIs 
kriterier (SGBC, 2014).  
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3.4.6 Remiss Miljöbyggnad 3.0 
I remissen för Miljöbyggnad 3.0 har indikatorerna gjorts om och det har tillkommit nya 
varav nr 15 gäller Stommen och grundens klimatpåverkan. Tanken med den nya 
indikatorn är att öka kunskapen om stommen och grundens klimatpåverkan sett från ett 
livscykelperspektiv. SGBC erbjuder ett beräkningsverktyg eller också accepteras andra 
verktyg så länge de följer svensk standard för hållbarhet hos byggnadsverk (SS EN 
15804). Införandet av detta kommer att öka tillgången på EPD:er (Environmental 
Product Declaration) vilket är den engelska förkortningen för miljövarudeklarationer. 
EPD:er som används i Miljöbyggnad skall följa ISO 14025 och EN 15804. För 
Miljöbyggnad Silver behöver “minst 50% av klimatpåverkan för tillverkning av 
byggvarorna baseras på produktspecifika EPD:er” (SGBC, 2017b, s. 53). Det ska 
också framgå vilken klimatpåverkan transporter har i form av transportsätt och de 
faktiska transportsträckorna (SGBC, 2017b). 

3.4.7 Instruktioner och egenkontroll för verifiering i Miljöbyggnad 
Vid verifiering av en byggnad kontrolleras uppgifterna från den godkända ansökan för 
den preliminära certifieringen. Bedömningskriterierna, manualer och svar på frågor 
från SGBC som var aktuella vid preliminärcertifiering gäller även vid verifieringen, 
oavsett vilken version av Miljöbyggnad som råder. Det som verifieras är uppgifterna 
från preliminärcertifieringen (SGBC, 2016c). 
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3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Hållbar byggproduktion avgörs av många faktorer. Nationella och internationella 
miljöcertifieringar betygsätter dessutom olika faktorer i olika mån. Byggproduktion är 
i stor utsträckning projektspecifik och utöver den utmaningen innebär 
miljöcertifieringar ytterligare utmaningar med fler aspekter i åtanke. Det finns ett 
samband mellan projektets styrning och grad av uppnådd hållbarhet och 
rekommendationen är att involvera underentreprenörer och yrkesarbetare ytterligare 
vid hållbar byggproduktion. Miljöcertifieringar påstås kunna påverka byggproduktion 
genom exempelvis ledtider för hållbara material. Därtill kan felaktiga utföranden i 
produktion resultera i icke uppfyllda kriterier hos miljöcertifieringar. 

Miljöbyggnad finns för befintliga såväl som nyproducerade byggnader och bedöms 
inom energi, inomhusmiljö och material efter betygen Klassad, Brons, Silver eller Guld. 
Miljöbyggnad som är utvecklat efter svenska förhållanden jämförs inte sällan med 
internationella miljöcertifieringar som LEED och BREEAM. Båda har flera år av 
utveckling och påstås ha flera faktorer relaterade till byggproduktion i jämförelse med 
Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är som andra miljöcertifieringar under fortsatt utveckling 
och ska i kommande version addera en faktor gällande stommen och grundens 
klimatpåverkan. I aktuell version 2.2 kan eventuell påverkan på produktion vara 
indirekt eller direkt. Krav om Energianvändning förutsätter lufttäta klimatskal, krav om 
Fuktsäkerhet med ökad dokumentation i produktion kan ställa ytterligare krav på 
kompetens, och krav om byggvarudokumentation adderar ett direkt arbetsåtagande och 
kräver större översyn kring material. 

I tidigare undersökningar av hållbar byggproduktion är åsikter delade gällande 
påverkan som följd av miljöambitioner för ett specifikt projekt. Uppgifter som enligt 
Jonasson et al. (2016) berodde på en utmaning i att fastställa om arbetsåtagande var till 
följd av miljöcertifiering. Det finns ett övertag hos större entreprenörer med manualer 
för projekt efter dess miljöambitioner, och det finns redovisade misstag för 
entreprenörer med begränsad erfarenhet. Miljöcertifieringar har fått mer relevans hos 
större entreprenadföretag på senare år och det finns följder som ännu inte är undersökta. 
Se figur 2 för koppling mellan ämnen i teoretiskt ramverk. 

 

 

 

 

Figur 2. Samband mellan teorier (Andreasson & Sparring, 2017) 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras studiens empiriska data som sedan ligger till grund för 
resultat av frågeställningar, mål och slutsatser. 

Här sammanfattas intervjuerna som gjorts med sex olika personer och befattningar som 
är involverade i byggproduktion med erfarenhet av Miljöbyggnad på ett eller annat sätt. 
Det har ställts frågor kring hur samarbetsföretaget arbetar med rubrikerna enligt nedan 
och det har undersökts om de upplevt någon skillnad mellan projekt med eller utan 
miljöcertifiering Miljöbyggnad. Även dokumentanalys och observationsmaterial 
kommer att presenteras under dessa rubriker. Följande yrkesroller har intervjuats: 

§ Miljösamordnare 
§ Miljöbyggnadssakkunnig 
§ Arbetsledare 
§ Platschef 
§ Installationsledare 
§ Projektchef 

4.1 Dokumentanalys 
Samarbetsföretaget har tagit fram ett dokument med instruktioner för styrning och 
uppföljning av Miljöbyggnad, syftet med dokumentet är att fungera som stöd i 
produktionsförberedelser och insamling av dokumentation. Dokumentet är framtaget 
med grund i Miljöbyggnads dokument “Egenkontroll och instruktioner, för verifiering 
i Miljöbyggnad” och har för varje indikator en egenkontroll. Dokumentet gör klart 
vilken uppföljning som krävs per indikator och betyg samt vilket skede i projektet den 
dokumentationen kopplas till. Skedena är indelade i Projektering, Produktion och Drift 
där majoriteten av dokumentationen sker i Projektering. Dokumentet hänvisar också 
till Formellt skede för arbete mot SGBC som endast är intresserade av dokumentation 
vid antingen Verifiering eller Ansökan av en certifiering enligt Miljöbyggnad. 
Dokumentet visar resulterande totalbetyg av specifika betyg per indikator. Det klargörs 
att totalbetyg kan vara Silver för ett projekt som har indikatorer med lägre och högre 
betyg. 

Av de dokument som hämtas från produktion finns ett antal vars utförande sker 
parallellt med produktionen men inte av tjänstemän i produktion eller yrkesarbetare. 
Exempelvis relationshandlingar som först kan samlas in från projektörer efter färdig 
produktion på grund av eventuella revideringar. Annan dokumentation som sker i 
samband med produktion är bland annat insamling av orderbekräftelse och 
produktdatablad som specificerar relevanta värden, som till exempel U- och LT-värden 
för fönster. 

De indikatorer som i checklistan kräver dokumentation som är kopplad till utförande i 
produktion är 5 Ljudmiljö, 9 Fuktsäkerhet, 14 Dokumentation av byggvaror och 15 
Utfasning av farliga ämnen. För Ljudmiljö dokumenteras ljudmätningar, Fuktsäkerhet 
dokumenteras med fuktsäkerhetsplan som innefattar fuktronder och RBK-mätningar av 
fukt, och indikator 14 dokumenteras med loggbok av produkter som byggts in under 
produktion där det för indikator 15 inkluderas tillhörande miljöbedömning för 
produkten. 
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I checklistan finns det för varje indikator förslag på ansvarig part till projektering där 
entreprenör endast föreslås som ansvarig i indikator Dokumentation av byggvaror och 
Utfasning av farliga ämnen. Medan ansvarig för resterande indikatorer föreslås vara 
olika projektörer, exempelvis ljudsakkunnig för Ljudmiljö och fuktsakkunnig för 
Fuktsäkerhet. 

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Miljöcertifieringar för involverade 
Miljösamordnare anser att det märks tidigt vilken inställning ansvariga i produktion har 
till miljöcertifieringar. Är de mindre engagerade kan det ibland behövas mer 
påstridighet för att få nödvändiga arbetsmoment utförda. Då behöver miljösamordnare 
tillsammans med ansvariga i produktion gå igenom vad det är som krävs därför att de 
inte tar på sig ansvaret själva. Vissa är tydligt mer engagerade än andra och det speglas 
hos yrkesarbetarna hur engagerade produktionsledningen är. Respondenterna anser 
därför att ledningen bör visa en positiv inställning till miljöcertifiering och förmedla 
nyttan med arbetet. 

Installationsledaren anser att involverade i produktion generellt sett är ganska 
omedvetna om att Miljöbyggnad gäller men att information kring miljöcertifieringar 
kan innebära ökat engagemang och ökad förståelse. Samt att det i sig skulle kunna höja 
resultatet av vissa åtaganden över marginalvärden. Medvetenhet kan innebära en extra 
tanke och en motivering till att inte göra som det alltid gjorts. Installationsledaren anser 
samtidigt att det behövs en allmän kunskap kring miljöcertifieringar som inte har nått 
ut till produktion. Där uppfattningen är att de flesta tjänstemän troligtvis vet vad det 
innebär men att yrkesarbetares inställning generellt är ‘extra pappersarbete’ enligt både 
installationsledare och miljöbyggnadssakkunnig. 

Arbetsledaren berättar att det presenteras för yrkesarbetare och underentreprenörer att 
projektet skall miljöcertifieras, men inte för att det gör stor skillnad hantverksmässigt. 
En eventuell hantverksmässig skillnad förmedlas i bygghandlingar men kopplas inte till 
indikatorer. Även arbetsledare anser att det är nödvändigt att involverade är medvetna 
om ambitionen Miljöbyggnad, med hänvisning till noggrannhet i utförandet. “Ibland 
måste man trycka på vikten av att saker och ting måste utföras ordentligt” säger 
platschefen och hänvisar till ett fall där ljudklass inte uppfylldes på grund av att 
underentreprenören inte följde handlingar och arbetet fick göras om. 
Miljöbyggnadssakkunnig bekräftar arbetsledarens påstående med att det kan krävas 
extra information för involverade, exempelvis underentreprenörer. Då för att fastställa 
vilka åtaganden som är nödvändiga för Miljöbyggnad så att det utförs enligt handlingar. 

En platschef påstår att det generellt för branschen gäller att motivera åtaganden och visa 
på nyttan med det, och att samma princip bör gälla för Miljöbyggnad “Annars är det 
ingen som bryr sig” avslutar hen. 

Platsledning inkluderas vid slutet av projekteringen och har god insikt i hur man arbetar 
med Miljöbyggnad och de har även kontinuerlig kontakt med miljöbyggnadssakkunnig. 
Yrkesarbetare blir inte involverade i projektets ambition kring Miljöbyggnad på samma 
sätt som platsledningen, här anser miljöbyggnadssakkunnig att det inte är nödvändigt 
och att intresset av det inte finns, det motiveras med att utförandet inte väntas påverkas 
av det. Samtidigt anser hen att det kan vara givande och fungera som motivering till 
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Miljöbyggnad överlag att involvera yrkesarbetare i projektets ambitioner med 
miljöcertifiering. 

Projektchefen anser att det är viktigt att involverad platsledning vet vilka regler som 
gäller och vilka krav som är ställda för exempelvis materialinköp. Dock förutsätter hen 
att projektets villkor och ambitioner kring Miljöbyggnad är välkända hos ansvariga för 
produktion. Projektchef anser att yrkesarbetare inte behöver samma kunskap, bland 
annat för att de inte hanterar något inköp och ska kunna följa handlingar och 
instruktioner. Hen tillägger dock att det skulle kunna fungera som en extra säkerhet mot 
exempelvis felaktiga materialval om yrkesarbetare hade haft den kunskapen. 

4.2.2 Arbete i produktion 
För byggproduktion är ambitionen att handlingar ska förmedla alla arbetsåtaganden till 
involverade. För arbetsledare och platschefer görs sällan en koppling mellan 
arbetsåtaganden och specifika leveranskrav, exempelvis till följd av Miljöbyggnad. 

“Tanken med, alltså den som är ute på fältet och bygger, [är att hen] ska bygga 
efter handlingarna och handlingarna ska vara av sådan kvalité, även om det är 
en totalentreprenad så att de inte ska behöva tänka själva i stort sett, utan bara 
bygga. Det är ambitionen.” (Arbetschef, personlig kommunikation, 14 mars, 
2017) 

Miljöbyggnadssakkunnig och miljösamordnare är eniga om att dokumentation av 
byggvaror enligt indikator 14 skiljer sig mellan projekt med och utan Miljöbyggnad och 
att detta i regel hanteras av arbetsledare ute i produktion. Det hanteras oftast av någon 
i produktion som har koll på vilka inköp som görs förtydligar miljösamordnare. 
Projektörer har i projekt kunnat frångå att registrera byggvaror när de inte specificerat 
material i projektering. I de fallen har det inneburit ytterligare arbetsbelastning hos 
arbetsledare som registrerat byggvarorna först då de byggts in. 

Projektchefen anser att Miljöbyggnad kan försvåra materialval då betyg Silver har krav 
om Utfasning av farliga ämnen. Material som uppfyller kriterier kan vara svåra att få 
tag på och innebära längre leveranstider eller inköp från utlandet. Men att det i tidigare 
projekt inte behövts beakta extra tid och motiverar det med att extra resurser kan 
tillsättas om nödvändigt. Platschef påstår att man till följd av Miljöbyggnad i vissa fall 
inte kan välja material man är van vid då det inte ingår i system för 
materialdokumentation. Enligt projektchef föreskrivs underentreprenörer att sköta 
dokumentation av egna byggvaror. 

En övergripande skillnad som platschef upplevt är mängden som dokumenteras. BBR 
kräver redan fuktsäker projektering men Miljöbyggnad adderar krav kring uppföljning 
med dokumentation av fuktsäkerhetsarbetet påpekar installationsledare. Där 
installationsledare och miljösamordnare båda har erfarenhet kring projekt där BBR inte 
varit en självklarhet. Miljöbyggnad anses av installationsledare ha bidragit med ändring 
i produktion uppföljningsmässigt, det har tidigare inte funnits samma garanti i 
branschen att Boverkets byggregler blivit uppfyllda. Miljöbyggnad anses vara en 
kvalitetsökning och en kvalitetsförsäkran med tredje part som granskar 
dokumentationen.  
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Platschef och arbetsledare berättar om ett exempel då Ljudmiljö enligt Miljöbyggnad 
inte uppnåddes vid golvläggning, där handlingarna var projekterade korrekt men 
utförandet var felaktigt. Detta märktes först vid ljudmätningar. 

Dokumentation skall ske av fuktkritiska moment där en fuktsäkerhetsplan är framtagen 
som underlag av fuktsäkerhetsansvarig projekterat enligt Bygga F. Fuktronder som 
dokumenteras i certifieringsarbete anses av installationsledare vara nytt för produktion. 
Fuktmätningar utförs enligt RBK i betong- och trästomme där fuktnivåer i betong alltid 
genomförs av extern konsult och konstruktionselement i trä kan utföras av arbetsledare 
med nödvändig utbildning. 

Lufttäthet är en förutsättning för begränsad energiåtgång som uppkom i samband med 
att energikrav skärptes i BBR skilt från Miljöbyggnad. Samarbetsföretaget har ett 
inarbetat arbetssätt för lufttäthet och projekt utförs med lufttäta klimatskal oavsett 
miljöcertifiering. Installationsledaren nämner att lufttäthet indirekt kan kopplas till 
Energianvändning och att det gäller att det projekteras rätt och att arbetsberedningen är 
täckande. Arbetsberedning tillsammans med arbetsledare och yrkesarbetare svarar på 
vilka material, skydd och verktyg som gäller för relevanta åtaganden som lufttäthet. 

Arbetsledare och platschef poängterar att mätningar som kan påverkas av produktion 
anpassas efter produktionen, där exempelvis ljudmätningar genomförs när 
störningsmoment inte pågår. Krav som innebär mätningar har egna protokoll. 
Uppföljning och kontroller sker kontinuerligt med följesedlar, egenkontroller och 
ritningar. 

4.2.3 Kunskap kring Miljöbyggnad 
Indikatorer innebär generellt sett inte krav som är unika för Miljöbyggnad, mycket 
följer istället BBR vilket innebär att kompetensen alltså ska finnas. Till skillnad från 
BBR så följs det upp och verifieras med dokumentation i Miljöbyggnad. Samtliga 
respondenter medger att yrkesarbetare inte behöver extra kompetens till följd av 
Miljöbyggnad för att utföra sina arbetsuppgifter. Projekterade bygghandlingar ska 
räcka och respondenterna anser att de oftast gör det. Arbetsberedningen är det moment 
där yrkesarbetare förbereds för eventuella nya åtaganden, det klassas inte som en typ 
av utbildning och är inte extra omfattande vid Miljöbyggnad. Nödvändiga 
konstruktionslösningar som är förutsättningar för att uppfylla leveranskrav enligt 
Miljöbyggnad i exempelvis ljudmiljö och lufttäthet finns färdiga att projekteras och ses 
över i arbetsberedningen med yrkesarbetare om nödvändigt. 

I produktion är det platschef och arbetsledare som kontrollerar att alla moment utförs 
som projekterat och oftast ser till att dokumentera alla byggvaror i aktuellt system, som 
BASTA, SundaHus eller Byggvarubedömningen. Platsledning utbildas för att ha rätt 
kompetens som krävs för dokumentation av byggvaror och för att få utföra fuktmätning 
av specifika konstruktionselement. Där miljöbyggnadssakkunnig utöver det finns 
tillgänglig för platsledning ifall det uppstår osäkerhet med Miljöbyggnad. Tilldelad 
platsledning för projekt har därför inte påverkats av att projektet skall miljöcertifieras.  

Miljösamordnare har erfarenhet av att arbeta med olika stora entreprenörer och enligt 
hen beror inte hanteringen av miljöcertifiering av storlek på företaget. Det är helt på 
personnivå hur engagerad man är i de olika frågorna, där inställningen ibland kan vara 
att Miljöbyggnad bara innebär extra dokumenthantering. Miljöbyggnadssakkunnig 
anser att det saknas en generell kunskap om Miljöbyggnad och att det är många 
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involverade som inte vet varför man använder sig av certifiering vilket speglas i attityd 
mot miljöcertifieringar med en koppling mellan kunskap och positiv inställning. Med 
ökad kunskap kring miljöcertifieringar skulle det för miljösamordnare inte behövas 
samma nivå av kontroll. Miljöcertifiering innebär en inlärningsprocess och efter antal 
gånger med ett sådant projekt är det mer känt hur ett sådant projekt fungerar. 

4.3 Observation byggproduktion 
Observation genomfördes i ett aktuellt byggprojekt Madängen i Huskvarna, där 
byggnad uppfördes till två hyresgäster. Hyresgästerna hade specificerat olika gällande 
Miljöbyggnad där endast en utav dem skulle certifiera medan andra enbart skulle bygga 
enligt Miljöbyggnad men inte certifiera genom SGBC. Byggnaden befann sig vid besök 
i stadiet för stomkomplettering där indikator om Ljudmiljö var aktuellt. Ansvarig 
arbetsledare kommenterade på att ljudkraven var ovanligt hårda men att 
konstruktionslösningar för dessa finns redovisade i handlingar som var tillgängliga vid 
uppförande av väggar. Resterande indikatorer hade redan tagits om hand och 
arbetsledare hade inte upplevt någon påverkan av de tidigare hanterade indikatorerna 
från Miljöbyggnad. 
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4.4 Sammanfattande tabell 
Nedan redovisas en sammanfattning för vad respektive respondent har sagt om sex olika 
ämnesområden (se Tabell 2). 

Tabell 2. Sammanfattande ordtabell per respondent (Andreasson & Sparring, 
2017) 

 Arbete i produktion 
Miljösamordnare Det är ibland osäkert om fuktkritiska moment är en pappersprodukt eller ifall folk 

gör som det specificeras. Dokumentation av byggvaror hamnar ofta på någon 
ansvarig som har full koll på inköp av Material. 

Miljöbyggnadssakkunnig Bygga F är inarbetat i alla projekt. 
Arbetsledare Beroende på projekt sköts dokumentation av byggvaror antingen av oss i 

produktion eller av extern person som det skickas till. 
Platschef Rent hantverksmässigt är det inte så stor skillnad och extra tid för produktion 

beaktas inte. 
Installationsledare Generellt utförs arbete med Miljöbyggnad i produktion parallellt och ingen extra 

tid beaktas. 
Projektchef Någon kan få mer ansvar i produktion att hantera de här bitarna. Blir det för 

mycket så kan extra resurser tillsättas. 
 Inställning 
Miljösamordnare Miljöbyggnad är ett bra verktyg och nästan ett måste i branschen. 
Miljöbyggnadssakkunnig Det är ett bra verktyg men egentligen borde lagkrav enligt BBR räcka, det gör de 

tyvärr inte. Beställarna vet att de får ett bra bygge om de bygger enligt 
Miljöbyggnad. 

Arbetsledare Det blir en försäkran av bra kvalitet för beställaren men det är ibland 
överreklamerat och onödigt fördyrande. 

Platschef “Varför ska det finnas?” 
Installationsledare En skeptiskt positiv inställning till Miljöbyggnad. Brons är BBR, Guld är svårt, då 

går man på Silver. 
Projektchef Skeptisk inställning, material kan godkänns av beställaren trots utfasning. “Ska 

man inte använda det fullt ut så behöver man inte göra det alls.” 
 Påverkan i produktion 
Miljösamordnare Materialgranskningar görs vanligtvis inte på samma sätt i andra projekt som inte 

miljöcertifieras. 
Miljöbyggnadssakkunnig Det kan hända att underentreprenörer tar genvägar eller väljer en annan lösning än 

den som är föreskriven. 
Arbetsledare Det är redan projekterat för hur det ska göras. 
Platschef Det är inte alltid man kan välja material som man är van vid för att det inte ingår i 

det specifika systemet. Mätningar som påverkas av produktion anpassas efter 
produktion. 

Installationsledare Det har blivit en viss skillnad i produktionen uppföljningsmässigt. Gör branschen 
bara enligt krav är det inga problem, men historiskt kanske branschen inte uppfyllt 
BBR. 

Projektchef Vissa material kan vara svåra att få tag på. Dock kan det inte påstås att materialen 
är svårare att hantera i produktion. 
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 Miljöcertifiering för involverade 
Miljösamordnare Man kan ibland behöva vara påstridig för att få nödvändiga moment utförda. 
Miljöbyggnadssakkunnig Miljöbyggnad styr upp och skapar rutiner men sen kan det fortfarande slarvas. 
Arbetsledare Man hänvisar inte till Miljöbyggnad, allt är redan projekterat och vi gör det vad vi 

ska. 
Platschef Generellt för branschen gäller det att motivera åtaganden och visa på nyttan med 

det, detta gäller också för Miljöbyggnad. 
Installationsledare Involverade i produktion är generellt sett ganska omedvetna om att Miljöbyggnad 

gäller, annars är upplevelsen att det blir jobbigt att exempelvis registrera material. 
Projektchef Underentreprenörer sköter sin registrering av material och får tillgång till aktuellt 

system. 
 Kunskap 
Miljösamordnare Mycket som Miljöbyggnad kräver är BBR-krav, sen blir det högre krav för högre 

betyg 
Miljöbyggnadssakkunnig Certifierad enligt Miljöbyggnad hos SGBC. 
Arbetsledare Internutbildning gällande dokumentation av byggvaror och fuktkontroll för att få 

behörighet att mäta fuktnivåer i träkonstruktioner. 
Platschef För att utföra arbetet i produktion saknas det ingen kunskap. 
Installationsledare Arbetsberedningen ska svara på detaljer kring utförande men klassas inte som 

någon utbildning. 
Projektchef Det finns internutbildningar för tjänstemän som ska hantera exempelvis 

materialdokumentation. 
 Information till produktion 
Miljösamordnare Det skulle vara bra men det är inte nödvändigt att alla är pålästa och engagerade i 

miljöcertifieringar och intresset finns inte hos någon majoritet av involverade i 
produktion. 

Miljöbyggnadssakkunnig Det saknas en generell kunskap. Det är inte många som vet varför man använder 
certifiering. 

Arbetsledare Det presenteras för yrkesarbetare och underentreprenörer att projektet skall 
miljöcertifieras, men inte för att det gör stor skillnad hantverksmässigt. 

Platschef Energikrav har som exempel länge varit aktuellt och folk är inkörda på relaterade 
moment. 

Installationsledare Medvetenhet kring miljöcertifieringar kan innebära en extra tanke och motivering 
till att inte göra som de alltid gjort. 

Projektchef Projektets förutsättningar är väl kända hos ansvariga för produktion och då också 
ambition kring Miljöbyggnad. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras den tidigare presenterade empirin i relation till det teoretiska 
ramverket. Därefter presenteras resultatet av studiens frågeställningar och mål. 

5.1 Analys 
Som det framgår av empiriavsnittet ansåg respondenterna att det främst är indikatorerna 
Ljudmiljö, Fuktsäkerhet, Dokumentation av byggvaror och Utfasning av farliga ämnen 
som påverkar produktionen. Det är kring dessa indikatorer som det upplevs störst 
skillnad i jämförelse med konventionella projekt. Det framgår också att BBR kräver till 
exempel fuktsäker projektering men att det först vid Miljöbyggnad finns krav på 
dokumentation, uppföljning och särskild kompetens. Respondenter hänvisar till 
uppföljning och dokumentation i och med Miljöbyggnad som en kvalitetsförsäkran för 
beställare, där det annars inte finns samma bevis på att ställda krav uppfylls och att 
regler följs. 

Det påstås både att involverade i produktion generellt sett inte är speciellt medvetna om 
att Miljöbyggnad gäller och att platsledningen ska ha koll på projektets alla 
specifikationer inklusive Miljöbyggnad. Arbete med Miljöbyggnad i produktion skiljer 
sig alltså mellan projekt, entreprenör och tilldelad platsledning. Det stärks med att 
respondenter anser att inställningen till Miljöbyggnad antingen är positiv eller innebär 
onödigt extra pappersarbete med en majoritet av den sistnämnda. Miljösamordnare med 
erfarenhet av fler entreprenörer har uppmärksammat att det tidigt märks vilken 
inställning ledningen har till miljöcertifiering och att det speglas i yrkesarbetarna. 
Därför anser hen att ledningen bör visa en positiv inställning till miljöcertifieringar och 
förmedla nyttan med arbetet. Påståendet kring ledningens inställning stärks av Tabassi 
et al. (2016) som redovisar ett positivt samband mellan utfall i hållbara projekt och 
ledningens styrning av involverade. Andra respondenter menar att information om 
miljöcertifiering kan innebära ökat engagemang, ökad förståelse, en motivering till 
Miljöbyggnad överlag och bättre marginal i vissa resultat. 

Kibert (2016) skriver att det är viktigt att underentreprenörer får information om hur 
byggprojekt med hållbarhetskrav skiljer sig från konventionellt byggande. Detta 
påstående stärks av exemplet med underentreprenör som med genväg i utförandet inte 
uppfyllt ljudkrav enligt Miljöbyggnad och handlingar. Hwang och Ng (2013) antyder 
på en utmaning i att välja underentreprenörer, vilket inte återgetts av respondenter som 
på sin höjd hänvisar till dokumentation av byggvaror som ett ingrepp som behöver 
tryckas på med flera tillgängliga system som beror på projekt. Osäkerhet i byggmaterial 
har av respondenter endast återgetts som en utmaning i anskaffning av dessa, vilket 
bekräftar påståendet av Kibert (2016) om ledtider för hållbara byggmaterial.  

Eventuell miljöcertifiering presenteras för yrkesarbetare och underentreprenörer, men 
några respondenter tycker utöver det att en generell information kring 
miljöcertifieringar behövs. De menar att det skulle kunna uppmuntra till ytterligare 
noggrannhet och fastställa att nödvändiga arbetsåtaganden för Miljöbyggnad följs. 
Dock tyder inte empirin på att det är vanligt förekommande att handlingar inte följs 
eller att krav i Miljöbyggnad inte uppfylls på grund av utförande i produktion. Därför 
kan inte ett inkluderande av yrkesarbetare motiveras av den anledningen. 

Låg energianvändning förutsätter ett lufttätt klimatskal (Sandberg et al., 2007) och 
Miljöbyggnad kräver lägre energianvändning än BBR (SGBC, 2014b). 



Analys och resultat 

22 

Samarbetsföretaget har ett inarbetat arbetssätt för lufttäthet och byggprojekt utförs med 
lufttäta klimatskal oberoende miljöcertifiering och energikrav. Detta med hänvisning 
till det som en förberedelse för kommande åtstramningar i energianvändning. Därför 
kan det inte påstås att lufttäthet på grund av begränsad energianvändning skulle vara en 
påverkan på arbetsgång i produktion till följd av Miljöbyggnad för samarbetsföretaget. 
Miljösamordnare fastställer också att arbetet med lufttäthet blev aktuellt i och med 
åtstramningar av energianvändning i BBR som föregår Miljöbyggnad. Därför finns 
ingen självklar parallell mellan lufttäthet i produktion och Miljöbyggnad överlag. 

Miljösamordnare bekräftar att Miljöbyggnad huvudsakligen hänvisar till BBR och 
branschstandarder i sin kravställning, exempelvis Bygga F. Hen påstår att detta ska 
betyda att kompetensen för utförandet i produktion med Miljöbyggnad redan ska finnas. 
Samtliga respondenter är eniga i att yrkesarbetare inte behövt extra kompetens till följd 
av Miljöbyggnad Silver och flera hänvisar till arbetsberedningen som det förberedande 
moment som hanterar eventuella nya åtaganden. Respondenter påstår samtidigt att 
yrkesarbetare i produktion inte påverkas till följd av Miljöbyggnad med ändring av 
arbetsmoment, eller nya arbetsåtaganden. Interndokumentet ‘checklista’ och 
indikatorer i ‘metodik’ har inte heller visat på någonting som kräver att yrkesarbetare 
involveras i miljöcertifieringsarbetet för Miljöbyggnad. Miljöbyggnad i produktion för 
yrkesarbetare sammanfattas övergripande med att handlingar ska räcka för att kunna 
uppfylla leveranskrav och arbetsberedningen ska räcka för att kunna uppfylla 
handlingar.  

Hwang och Ng (2013) redovisade att övning ger färdighet med färre rapporterade 
utmaningar i hållbara byggprojekt till följd av mer erfarenhet. Där samarbetsföretagets 
arbete med manual för styrning av Miljöbyggnad är ett exempel på motverkande av 
utmaningar. Persson och Grönkvist (2015) skriver att stora entreprenadföretag har 
överhanden på grund av genomarbetade förhållningssätt och protokoll för produktion. 
Det gäller för samarbetsföretaget som tagit fram manual för styrning och uppföljning 
av Miljöbyggnad där det framgår vilken dokumentation som behövs för varje indikator 
och betyg. För samarbetsföretaget i projekt med Miljöbyggnad ger manualen som 
förslag att entreprenör hanterar indikator 14 och 15. Dessa arbetsåtaganden ställer krav 
på ett speciellt kunnande som i samarbetsföretagets fall ordnats via internutbildningar. 
Detsamma gäller för fuktsäkerhetsarbete som vid Miljöbyggnad inkluderar fuktronder 
som enligt installationsledare är ett nytt tillägg i produktion. Dessa anses vara korta 
utbildningar som ges samtliga arbetsledare i miljöbyggnadsprojekt och Miljöbyggnad 
har därför inte spelat roll vid tilldelad platsledning i projekt. 

Den tydligaste skillnaden mellan certifierade och ocertifierade projekt blir enligt 
respondenterna den uppföljning som certifieringsorganet kräver. De menar även att 
leveranskrav på handlingar sällan kopplas till en anledning, som miljöcertifiering. Det 
går i linje med påståendet av Jonasson et al. (2016), att skillnader i produktion mellan 
projekt inte enkelt kopplas till specifikationer. Flera respondenter delar åsikten om att 
en generell kunskap kring Miljöbyggnad och miljöcertifieringar överlag skulle vara en 
fördel i produktion. Där en menar att det hjälper att motivera varför vissa moment 
gäller, och en annan hävdar att det kan resultera i bättre marginal mot leveranskrav. För 
de respondenter vars yrkesroll innebär en större mängd miljöbyggnadsprojekt finns det 
en vinning i att motivera Miljöbyggnad hos produktion för att enklare kunna hämta det 
arbete som produktionen skapar. 



Analys och resultat 

23 

5.2 Resultat av frågeställning 1 
Vilken påverkan innebär bedömningskriterier i Miljöbyggnad Silver på arbetsgång i 
produktion vid stombyggnad och stomkomplettering? 

Utifrån metodik och kriterier från Miljöbyggnad samt interndokument har en tydlig bild 
av Miljöbyggnads påverkan tagit sin form. Påverkan som sker i produktion för 
Miljöbyggnad Silver har identifierats att gälla indikatorerna:  

§ Dokumentation av byggvaror 
§ Utfasning av farliga ämnen 
§ Fuktsäkerhet  

Det är en påverkan som främst visar sig i extra arbetsåtaganden för platsledning. Där 
Dokumentation av byggvaror och dokumentation relaterat till Utfasning av farliga 
ämnen i samarbetsföretagets fall huvudsakligen hanteras av arbetsledare i produktion. 
Fuktsäkerhet innebär ett mer omfattande arbete med dokumentation och fuktronder än 
aktuell kravställning i BBR. 

5.3 Resultat av frågeställning 2 
Vilken skillnad upplevs av involverade i byggproduktion för projekt med Miljöbyggnad 
Silver? 

Det beror till stor del på vilken befattning de involverade har. Yrkesarbetares 
arbetsuppgifter relaterar inte till Miljöbyggnad, medan platsledning påverkas i större 
grad. För samarbetsföretaget gäller ytterligare arbetsåtaganden för arbetsledare i och 
med Dokumentation av byggvaror, Utfasning av farliga ämnen samt Fuktsäkerhet. För 
miljösamordnare och miljöbyggnadssakkunnig påverkar platsledningens inställning till 
Miljöbyggnad deras möjlighet att samla dokumentation från produktion. Tidsåtgång 
påverkas inte nämnvärt, men platsledningen måste vara noga med dokument som ska 
in och mätningar som ska göras, vilket kan påverka deras arbetsmängd. 

Projekt med Miljöbyggnad som kontrollerande instans påstås ha en påverkan på 
produktion överlag då uppföljningen i sig innebär en kontroll på utfört arbete och 
leveranskrav som inte funnits tidigare. Utförandemässigt upplevs ingen skillnad, 
upplevd skillnad blir istället till följd av den dokumentation som Miljöbyggnad innebär. 

5.4 Resultat av frågeställning 3 
Hur påverkas arbetet beträffande kunskap i produktion gällande projekt med 
Miljöbyggnad Silver? 

I byggproduktion är det platsledningen och framförallt arbetsledaren som påverkas 
mest av Miljöbyggnad. I och med Miljöbyggnad Silver behöver platsledning utbildning 
inom till exempel fuktmätning av träkonstruktioner och dokumentation av byggvaror. 
Denna utbildning sker via internutbildning eller genom extern undervisning. Kunskap 
krävs dels för att kunna göra olika arbetsutföranden men också för att vara behörig att 
utföra vissa mätningar. Det framgår från samtliga respondenter att yrkesarbetare inte 
behöver någon speciell kompetens vid projekt med Miljöbyggnad då handlingar 
generellt sett är tillräckliga och platsledning skall veta vad Miljöbyggnad kräver från 
produktion. 
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5.5 Koppling till målet 
Målet med detta examensarbete är att undersöka vilken påverkan miljöcertifiering 
Miljöbyggnad Silver innebär för byggentreprenörers arbete i produktionsskedet med 
fokus på stombyggnad och stomkomplettering. 

För att nå målet med undersökningen har författarna utgått ifrån tre frågeställningar 
som undersöker indikatorers koppling till produktionen, de involverades upplevelser av 
indikatorerna, och vilken kunskap dessa förutsätter. 

Undersökningen visar att de indikatorer från Miljöbyggnad som främst påverkar 
produktionen är Fuktsäkerhet, Dokumentation av byggvaror och Utfasning av farliga 
ämnen. Men att denna påverkan är minimal. Studien visar också på att den största 
skillnaden mellan konventionellt byggande och projekt med Miljöbyggnad är mängden 
dokumentation som hämtas från produktion för verifiering av Miljöbyggnad. Det 
hämtas dokumentation till alla 15 indikatorer där dokumentation för ovanstående fyra 
främst ordnas i samband med produktion. 

Det har också framkommit att byggprojekt med dess leveranskrav inte enkelt kopplas 
till Miljöbyggnad och indikatorer då de är unika mellan projekt. Arbetet med 
Miljöbyggand Silver ser också olika ut beroende på vilken befattning de involverade 
har. Det ställs krav på att platsledningen ska ha en viss kunskap, dels för att kunna utföra 
vissa arbetsåtaganden men också för att vara behörig att utföra vissa mätningar. Det 
finns extra arbetsuppgifter som hamnar på arbetsledare men respondenter nämner att 
detta inte har någon påverkan på produktionens tidsåtgång. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel sker en diskussion kring resultat och metod för arbetet. Därefter beskrivs 
studiens begränsningar samt slutsatser och rekommendationer. Därtill redovisas förslag 
till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Utifrån koppling mellan teori och empiri har en analys författats och ett resultat för 
varje frågeställning tagit sin form. Från respondenter har det framgått att skillnaden i 
produktion främst är mer dokumentation i projekt med Miljöbyggnad än konventionella 
projekt. Dokumentation som certifieringsorganet SGBC använder vid verifiering av 
byggnaden. Förväntat utfall var att det skulle finnas större skillnader mellan 
byggprojekt med och utan miljöcertifiering Miljöbyggnad. Även om resultatet var det 
motsatta anses denna inställning ha hjälpt författarna att mer noggrant leta aspekter som 
skulle kunnat påverka produktion. 

Vid ett intervjutillfälle intervjuades två personer samtidigt vilket kan ha gjort att de 
anpassade sina svar efter varandra. Svaren anses ändå trovärdiga samt relevanta och har 
använts i analys och resultat. Några respondenter hade erfarenhet av ett färre antal 
projekt med Miljöbyggnad, det kan vara begränsande i samband med åtaganden i 
miljöbyggnadsprojekt men också stärkande i att projekten enklare urskiljs ur en större 
mängd.  

Om denna undersökning skulle göras om under likartade förhållanden förmodas 
resultatet bli likvärdigt. De referenser som använts har varit relevanta och tidsenliga där 
det handlat om tidskänsliga påståenden. Respondenterna har olika funktioner i 
byggproduktion och har därmed olika perspektiv på hur man arbetar med 
Miljöbyggnad. För samtliga intervjutillfällen användes en intervjuguide, som för en 
respondent anpassades i frågorna som specifikt rörde samarbetsföretaget. Denna 
intervjuguide anses vara bra då respondenterna förstod frågorna och kunde ge tydliga 
svar. Då respondenterna gav liknande svar på ett flertal frågor anses reliabiliteten vara 
uppnådd. Inspelning och anteckningar från intervjuerna bidrog även till ett noggrant 
och tillförlitligt empiriskt material. Olika yrkesroller har valts för att få en bredare bild 
av det specifika fallet och detta i kombination med relevanta teorier gör att studien 
uppnår hög validitet. Att teorin bekräftas med empirin gör att trovärdigheten till 
analysen ökar och att studien är mer tillämpbar i liknande miljöer. 

Indikator Ljudmiljö har inte ansetts ha en påverkan i produktion som det antogs, detta 
då konstruktionslösningar för stramare ljudkrav är väl dokumenterade och 
ljudmätningar ordnas efter produktion och görs i eget protokoll. 

Betygsättningen fungerar som en avvägning av indikatorers betyg mot slutbetyget och 
exempelvis finns det möjlighet att uppnå slutbetyg Silver för ett projekt som 
projekterats och uppförts med fuktsäkerhet på Brons-nivå. Då Brons i indikatorer och 
enligt respondenter fungerar som BBR blir skillnader bara dokumentation, den 
undersökta påverkan behöver alltså inte gälla alla projekt som uppnår Miljöbyggnad 
Silver. Arbetets undersökning av påverkan har kollat till separata indikatorers 
betygsättning Silver och vad de kraven innebär för produktionen. 
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6.2 Metoddiskussion 
Studien har haft en kvalitativ karaktär och metoderna som valts har kunnat tillämpas. 
Resultatet från empirin har tillsammans med det teoretiska ramverket kunnat besvara 
frågeställningarna och därmed har målet med studien uppnåtts.   

Inför intervjuerna har en intervjuguide skickats ut till respektive respondent för 
möjlighet till förberedelse. Intervjuerna har sedan spelats in och sammanfattats för att 
sedan skickas ut till respondenten för godkännande eller korrigering. Detta har gjorts 
för att minska risken för feltolkningar och validiteten anses därmed vara uppnådd. 
Däremot anser författarna att tydligare ämnesområden i intervjuguiden hade kunnat 
väljas för att få en enklare kategorisering av intervjusvaren. Metoden dokumentanalys 
har ökat förståelsen för hur samarbetsföretaget arbetar med Miljöbyggnad och har 
därmed fyllt sitt syfte. 

Författarna uppfattade tidigt i undersökningen att yrkesarbetare inte är involverade i 
arbetet med Miljöbyggnad. Arbetsledare arbetar däremot nära dem och har med 
säkerhet påstått att det inte var nödvändigt att inkludera yrkesarbetare i studien. För att 
få det bekräftat hade det varit säkrast att inkludera yrkesarbetare i studien. 

Observationen som gjordes gav inte det resultatet som förväntades. Samarbetsföretaget 
hade inte något ytterligare projekt med Miljöbyggnad Silver som var i stadie 
stombyggnad eller stomkomplettering. För att få ut mer av metoden observation hade 
författarna på annat håll kunnat försöka hitta ett projekt som var i ett lämpligt stadium. 
Det hade ökat trovärdigheten och en ännu tydligare koppling till arbetsgången hade 
kunnat dras, men då observationen som gjordes ansågs ge författarna förståelse för 
byggproduktion anses metoden ändå vara en bidragande faktor till studiens resultat. 

6.3 Begränsningar 
Studien är begränsad till större entreprenadföretag och miljöcertifiering Miljöbyggnad 
Silver. Det hade även varit intressant att undersöka betyg Guld med hårdare 
kravställning. Studiens resultat och slutsatser anses kunna appliceras på andra företag 
om de har liknande rutiner och inarbetade arbetssätt.  

Utifrån analys av indikatorer och intervjuer har författarna kommit fram till att det 
enbart är i stadie stombyggnad och stomkomplettering som påverkan i och med 
Miljöbyggnad sker. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Det har inte identifierats några hinder i produktion för arbete med Miljöbyggnad Silver. 
Indikatorer i Miljöbyggnad påverkar produktion genom extra arbetsåtaganden för 
platsledning och innebär inte en ändring av arbetsgång. 

Den påstådda påverkan i produktion av internationella verktyg som LEED och 
BREEAM kan inte hävdas hos Miljöbyggnad. Arbetsgång i produktion har inte visats 
påverkas av Miljöbyggnad på något anmärkningsvärt sätt. Miljöbyggnad fungerar som 
en utvecklad version av BBR där arbetet följs upp med kontroller. Rekommendationer 
till följd av studien blir att involvera och motivera arbetet med Miljöbyggnad för alla 
involverade i produktion.  
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Studiens ambition var att minska osäkerheten med arbeten i produktion kopplade till 
Miljöbyggnad. Detta kan fungera som en motivering till att utöka antal miljöcertifierade 
projekt och i förlängningen bidra till en mer hållbar byggproduktion. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag på vidare forskning är att undersöka påverkan av Miljöbyggnad hos mindre 
entreprenadföretag som inte har samma genomarbetade rutiner som större 
entreprenörer. 

Vidare finns utrymme att undersöka hur man kommunicerar ut krav på Miljöbyggnad 
till produktion och hur produktion redovisar till miljösamordnare samt hur detta 
kommunikationsarbetet kan förbättras. 

Det har uttryckts en osäkerhet i hur information delas mellan regioner för nationella 
företag. Där finns vidare forskning i erfarenhetsåterföring i och med Miljöbyggnad och 
hur information från byggproduktion når ledningen på lokal och nationell nivå. 

Ytterligare kan det undersökas vilket utvecklingsarbete som kan finnas för 
Miljöbyggnad i produktion att inkludera aspekter som relaterar till hållbarhet, 
exempelvis avfallshantering. 

Vidare forskning kan göras kring inställningen av egenkontroller i produktion med 
speciell inriktning mot egenkontroller i och med Miljöbyggnad. 
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Intervjuguide 
Intervjun blir en av flera som används som empiri till vårt examensarbete som undersöker hur 
miljöcertifieringar påverkar arbetsgång i produktion och specifikt Miljöbyggnad Silver. Att 
Miljöbyggnad som verktyg påverkar projektering är känt, men eventuell påverkan i produktion är inte 
undersökt i samma utsträckning. 

Innan intervjun drar igång vill vi kolla med dig ifall det är okej att vi spelar in, ifall du vill vara 
anonym och ifall du önskar att intervjun skall behandlas som sekretessbelagd. Intervjun kommer att 
sammanfattas och den sammanfattningen kommer att skickas till dig för att bekräfta vår tolkning av 
intervjusvaren. 
Vad är din befattning? 

• Vill du beskriva kort vad det är du gör? 
• Vilka tidigare yrkeserfarenheter har du? 

Har du arbetat i projekt med Miljöbyggnad, om ja, hur många? 
Vad är din inställning till miljöcertifieringar som verktyg? 
Hur jobbar du med miljöcertifieringar? 

• Hur skiljer sig det från ditt vanliga arbetssätt? 
• Har du kunskap om specifika indikatorer i Miljöbyggnad? 

Är det några aspekter i produktionen som du tror påverkas av miljöcertifieringar? 
• Varför? 

Påverkas arbetsberedningen av Miljöbyggnad? 
Hur välkänt är ett projekts ambitioner gällande miljöcertifieringar för de involverade i produktionen, 
exempelvis yrkesarbetare och ansvariga produktion? 

• Anser du att det är nödvändigt? 
• Vilken information får involverade, yrkesarbetare och ansvariga produktion, om projekt med 

miljöcertifieringar? 
o På vilket sätt? 

Vilka rutiner används för att följa upp Miljöbyggnad i produktionen? 
• Finns kontroller för projekt med Miljöbyggnad? Om ja, vilka? Om nej, varför inte? 

Har du fått utbildning inom arbete med fuktsäkerhet, lufttäthet, ljudkrav och/eller dokumentation av 
byggvaror? 

• Om ja, vad för något? 
• Om nej, känner du att du skulle behöva det? 

Har du fått reda på om yrkesarbetare upplevt skillnad i deras arbetsgång på grund av 
miljöcertifieringar?  

• Något specifikt exempel från projekt med Miljöbyggnad? 
• Har du upplevt att yrkesarbetare behöver förberedelse i form av utbildning, för projekt enligt 

Miljöbyggnad? 

Behövs några extra moment beaktas i tidsplan för produktion med Miljöbyggnad? 

Har du tidigare stött på att det behövts ta hänsyn till miljöcertifieringar i samtal och planering med 
underentreprenörer? 

• Specifikt gällande lufttäthet, fuktsäkerhet, ljudmiljö och dokumentation av byggvaror? 
o Vem skall detta ansvar ligga på? 

Anser du att någon kunskap relaterad till miljöcertifieringar saknas i produktionen? 
• På vilket sätt skulle en ökad kunskap om miljöcertifieringar i produktionen påverka din 

arbetsgång? 
o Hur kan man skapa kunskap kring Miljöbyggnad i produktionen?  
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Intervju med miljöbyggnadssakkunnig 
Miljöcertifiering för involverade 

Miljöbyggnad är ett bra verktyg. Lagkraven (BBR) ska räcka som standard och olika 
miljöcertifieringar ska utmana kraven. Med Miljöbyggnad ställs det främst krav på projektörer att 
kontrollera att det de ritar verkligen fungerar. 

Miljöbyggnad kan innebära extra information för involverade underentreprenörer för att fastställa 
vilka åtaganden som är nödvändiga för Miljöbyggnad så att det utförs enligt föreskrivet. 

Platsledningen har bra koll på hur projektet arbetar med Miljöbyggnad, de inkluderas vid slutet av 
projekteringen och har kontakt med miljöbyggnadssakkunnig. 

Yrkesarbetare blir inte involverade i projektets ambition kring Miljöbyggnad på samma sätt som 
platsledningen. Det anses inte nödvändigt och ett generellt intresse av det finns inte, utförandet väntas 
inte påverkas av det men det kan fungera som motivering till Miljöbyggnad överlag. 

Miljöbyggnad som system är relativt nytt och mer så i mindre städer. Eventuell påverkan på 
yrkesarbetare är svårt att se i ett så tidigt skede. 

Många beställare använder Miljöbyggnad som kvalitétsförsäkran. Exempel finns också där ett projekt 
byggs enligt Miljöbyggnad men ej certifieras. 

Många tycker att Miljöbyggnad innebär mycket pappersarbete. 

Arbete i produktion 

Miljöbyggnad som miljöcertifieringsverktyg har haft som syfte att följa med i byggprocessen utan att 
påverka för mycket. Miljöbyggnad och de krav som följer börjar anammas i branschen, där krav för 
betyget Guld i exempelvis ‘Legionella’ uppfylls som regel. 

Extra ansvar till följd av Miljöbyggnad i produktion som dokumentation av byggvaror och uppföljning 
av fukt och ljud fördelas till ansvariga. 

Registrering av material hanteras huvudsakligen i produktion. Exempel finns där projektörer (A och 
K) skippat att specificera material och registrera detta och därför hamnar det ansvaret hos produktion 
när elementet först byggs in. Registrering av byggvaror hanteras främst av arbetsledare. 

Platsledningen får reda på vilka krav som råder och hur handlingarna förmedlar detta. 

En fuktsakkunnig är delaktig från tidigt i projektering. Bygga F är inarbetat i alla projekt hos oss 
(Peab), men det behöver inte gälla alla entreprenörer. 

Miljöbyggnadssakkunnig har som ambition att arbeta med checklista för Miljöbyggnad. Rutiner 
fortsätter att utvecklas internt för att dokumentera Miljöbyggnad. 

Kunskap kring Miljöbyggnad 

Stramare energikrav är framtagna som lagkrav från och med BBR22 men var aktuella innan 
Miljöbyggnad, så den kompetensen finns. 

Miljöbyggnadssakkunnig är certifierad enligt Miljöbyggnad med utbildning i form av baskurs (B-kurs) 
och certifieringskurs (C-kurs). Utbildad i databaserna SundaHus och Byggvarubedömningen. BVB 
används av PEAB efter att de blivit delägare/medlemsföretag. 

Kring Miljöbyggnad saknas det en generell kunskap. Det är många involverade som inte vet varför 
man använder sig av certifiering och det speglar sig i en negativ inställning till miljöcertifiering, men 
många ändrar inställning till miljöcertifiering efter involvering i ett eller flera projekt.  
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Intervju med arbetsledare och platschef 
Miljöcertifiering för involverade 

Det presenteras för yrkesarbetare och underentreprenörer att projektet skall miljöcertifieras, men inte 
för att det gör stor skillnad hantverksmässigt, eventuell hantverksmässig skillnad förmedlas i 
bygghandlingar. 

Miljöbyggnad verkar som kvalitétsförsäkran för beställaren, men åsikt bland produktionen kan 
förenklas till fördyrande och meningslöst. 

Det anses nödvändigt att involverade är medvetna om ambition Miljöbyggnad, med hänvisning till 
noggrannhet i utförandet. “Ibland måste man trycka på vikten av att saker och ting måste utföras 
ordentligt.” 

Dokumentation av byggvaror kan många tycka är lite onödigt men det är samtidigt en kvalitet den 
dagen ett material kanske klassas som ett farligt ämne och man måste ta reda på vilka projekt som 
innehåller den produkten. 

Generellt för branschen gäller det att motivera åtaganden och visa på nyttan med det, detta gäller 
också för Miljöbyggnad “Annars är det ingen som bryr sig”. 

Relaterat till Miljöbyggnad anser arbetsledare att det saknas information kring nyttan med det, vad 
som händer efteråt exempelvis. 

Arbete i produktion 

Vissa punkter kan kopplas till Miljöbyggnad indirekt. För fuktsäkerhet genomfördes fuktmätningar 
enligt RBK i betong- och trästomme, fuktsäkerhetsplanen har flera punkter att följa och uttorkning är 
viktigt. Fuktnivåer i betong genomförs alltid av extern konsult. För att kontrollera 
konstruktionselement i trä behövs utbildning. 

För lufttäthet gäller krav om att täthetsprova 10% av lägenheterna. 

För ljudmiljö gäller ljudklasser efter utrymme och betyg, men ljudkrav är enklare att specificera i 
handlingar. Generellt ska handlingar vara tillräckligt, det görs sällan en koppling mellan åtaganden 
och anledningen till det, exempelvis Miljöbyggnad. Det är redan projekterat för hur det ska göras. 

Övrigt så gäller dokumentation av byggvaror.Generell skillnad i produktion idag mot tidigare är 
mängden som dokumenteras. 

Ett exempel på ett tidigare överraskningsmoment är hur projekterad ljudklass inte uppnåddes då 
golventreprenör inte byggde enligt handlingar och stegljud inte uppfylldes. 

Det finns skillnad mellan projekt där man ibland har extern konsult som sammanställer medan det 
ibland är vi (Peab) som gör det. Tidigare alternativ har varit att man skickar materialval till extern 
person. 

Det är inte alltid man kan välja material som man är van vid för att det inte ingår i det specifika 
systemet, så det är annorlunda. 

När det gäller uppföljning sker det med ritningar, fuktmätningar, egenkontroller och följesedlar till 
exempel när detta sammanställs för kontroll. De krav som innebär mätningar har egna protokoll. På 
sätt och vis sker det uppföljning och kontroller hela tiden.  

Mätningar som kan påverkas av produktion anpassas efter produktion. Ljudmätningar ordnas när 
störningsmoment inte är igång, exempelvis lunch och rast. Den enda gången som man stoppar 
produktion är om betongen ej nått fuktnivåer. 

För generalentreprenad som många Miljöbyggnadsprojekt byggs med hos PEAB fås handlingar 
färdiga. Behöver dessa revideras så ska produktionen stanna till dess att beställaren åtgärdat 
problemet. För totalentreprenad gäller frihet i lösningar. 
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Kunskap kring Miljöbyggnad 

Arbetsledare har fått en utbildning gällande fuktkontroll för att få behörighet i att mäta fuktnivåer i 
träkonstruktioner, samt för dokumentation av byggvaror. 

Det finns olika konstruktioner för lufttäthet och det handlar mycket om erfarenhet med personliga 
preferenser för specifika konstruktionslösningar. 

Respondenterna anser att de inte saknar någon kunskap för att utföra deras arbete. 
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Intervju med miljösamordnare 
Miljöcertifiering för involverade 

Det märks tidigt vilken inställning ansvariga produktion har till miljöcertifieringar. Är de mindre 
engagerade kan det ibland behövas påstridighet för att få nödvändiga arbetsmoment utförda. Då 
behöver man ibland tillsammans gå igenom vad det är som krävs därför att de inte tar på sig ansvaret 
själva. 

Vissa är tydligt mer engagerade än andra och det speglas hos yrkesarbetarna hur engagerade 
produktionsledningen är. Projektledare och arbetsledning bör därför visa en positiv inställning till 
miljöcertifiering och förmedla nyttan med arbetet. Om arbetsledningen för det aktuella projektet är 
positivt inställd så kan det underlätta i produktion av att involverade förstår arbetet med 
miljöcertifiering på ett annat sätt. 

Intresset för miljöcertifieringar finns inte hos alla involverade och därför tar de sig inte tiden att 
bekanta sig med projektets ambitioner i miljöcertifieringar. Kortfattat gör man det som ska göras. Det 
skulle vara bra men det är inte nödvändigt att alla är pålästa och engagerade i miljöcertifieringar och 
intresset finns inte hos någon majoritet av involverade i produktion.  

Arbete i produktion 

Fuktkritiska moment ska dokumenteras, detta arbete påbörjas redan i projekteringen. Det handlar om 
hur de tagit hand om fuktprojektering, hur relevant information överlämnas till produktionen och hur 
det hanteras med egenkontroller. Det är lite osäkert ibland om det är en pappersprodukt eller ifall folk 
gör som fuktsäkerhetsplanen säger. 

Fuktsäkerhetsarbete har i de flesta projekt tagits på allvar, det projekteras enligt ByggaF och 
fuktsäkerhetsbeskrivning är framtagen av fuktsäkethetsansvarig, i produktionen följs dock bara 
beskrivningen. 

Parallellt med produktion sker arbete med dokumentation av byggvaror och utfasning av farliga 
ämnen, detta hamnar ofta på någon ansvarig som har full koll på inköp av material. 

Respondentens eget arbetssätt i certifieringsprocessen: Arbetar efter ‘aktuellt läge’, att med jämna 
mellanrum gå igenom betygsambitioner för relevanta indikatorer, detta genom att gå igenom konkreta 
detaljfrågor och arbetsuppgifter med ansvarig person för aktuell indikator. 

Det är i dagsläget vanligt att många arbetar med miljöcertifieringar för första gången, särskilt i 
sydöstra Sverige enligt respondenten. Större företag har alla förutsättningar, men det är inte självklart 
att det innebär bättre projekt i miljöcertifiering. Stödfunktioner och projekten jobbar inte alltid ihop 
med varandra. Miljöavdelningar rekommenderas alltså vara mer inblandad i själva projektet. 

Kunskap kring Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad refererar bland annat till Boverkets byggregler och adderar krav beroende på betyg. Det 
innebär att det inte behövs ytterligare specialkompetens. Fuktsäkerhet är med som del av Boverkets 
byggregler och detta borde vara en självklarhet, men det är det inte. I och med Miljöbyggnad måste 
allt dokumenteras, en ansvarig i produktion för dessa punkter ska fastställas och en kontrollant för 
detta finnas hos beställaren vid betyg Guld. Som miljösamordnare kan man då bara rådgiva företaget i 
utförande och inte tvinga. 

Tillgången till material [manualer] (till miljöbyggnad som helhet) finns, men verkligheten är att de 
inte går igenom det. 

Lufttäthet är en förutsättning för begränsad energiåtgång, där täthet om 0,3 l/s och m2 inte är några 
problem idag. Krav om lufttäthet har inte specifikt att göra med Miljöbyggnad utan uppkom istället i 
samband med att energikrav skärptes i BBR. Vid ett tidigare projekt involverade man yrkesarbetares i 
ett tidigt skede för att informera om lufttäthetsprovning och motivera åtaganden vilket gav större 
intresse för resultat. 
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Respondent anser att utbildning kopplad till Miljöbyggnad inte är nödvändigt för yrkesarbetare, 
handlingar skall vara tillräckliga och arbetsledare ska se över att det utförs rätt. Ansvariga i produktion 
behöver dock kompetens kring dokumentation av byggvaror och mängdning. Vad gäller lufttäthet och 
ljudkrav ute i produktion är det viktigt att man har handlingar projekterade med tydliga krav för 
utförandet.  

Med ökad kompetens kring miljöcertifieringar skulle det inte behövas samma nivå av kontroll från 
miljösamordnaren. Miljöcertifiering innebär en inlärningsprocess, efter antal gånger med ett sådan 
projekt är det mer känt hur ett sådant projekt fungerar och utförs mera rätt från början. 

Respondenten har jobbat med olika stora företag, exempelvis Peab och Skanska men också mindre 
entreprenadföretag. Det är helt på personnivå hur engagerad man är i de olika frågorna, vissa anser att 
det [Miljöbyggnad] bara innebär extra arbete och dokumenthantering. Det beror inte på hur stort 
företaget är, utan det handlar om hur engagerad personen i fråga är. 

Kunskap kring Miljöbyggnad är nästan ett måste i branschen. Exempelvis görs vanligtvis inte 
materialgranskningar på samma sätt i andra projekt som inte har krav på att miljöcertifieras. 
Miljöbyggnad fungerar som en kvalitetskontroll med en tredje part som granskar dokument. 
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Intervju med installationsledare 
Miljöcertifiering för involverade 

Involverade i produktion är generellt sett ganska omedvetna om att Miljöbyggnad gäller, annars är 
upplevelsen att det blir jobbigt med exempelvis med att registrera material. 

Med bättre medvetenhet om ett projekts miljöcertifiering följer ett bättre engagemang. Vet de inte om 
det så gör de som vanligt och man kan behöva lyfta sig lite. Det blir en kvalitétsökning. 

Information kring miljöcertifieringar kan innebära ökat engagemang och ökad förståelse. Det i sig kan 
höja resultatet av vissa åtaganden över marginalvärden. Medvetenhet kan innebära en extra tanke och 
en motivering till att inte göra som det alltid gjorts. 

Respondent anser att det behövs en allmän kunskap kring miljöcertifieringar, denna har inte nått ut till 
produktion. Uppfattningen är att de flesta tjänstemän troligtvis vet vad det innebär men att 
uppfattningen hos yrkesarbetare kan generaliseras till ‘extra pappersarbete’.  

Arbete i produktion 

Materialvalen som sker i projekteringen anpassas efter Miljöbyggnad när det är nödvändigt. I 
produktion är ofta arbetsledare ansvarig för dokumentation och materialets status. 

Fuktronder anses av respondenten vara nytt för produktion. Boverkets byggregler kräver fuktsäker 
projektering men ställer inte krav på uppföljning/dokumentation på samma sätt som Miljöbyggnad. 

Lufttäthet kan indirekt kopplas till energiåtgång. Lufttäthet kan vara svårt och beror mycket på 
stomme. Här gäller det att det projekteras rätt och att arbetsberedningen är täckande. Arbetsberedning 
tillsammans med arbetsledare och yrkesarbetare svarar på vilka material, skydd och verktyg som 
gäller för relevanta åtaganden och då aspekter som lufttäthet. 

Respondenten anser att det till följd av Miljöbyggnad blivit en viss ändring i produktion 
uppföljningsmässigt. Gör branschen bara enligt kraven så är det inga problem, men historiskt sett 
kanske vi inte har uppfyllt BBR, Miljöbyggnads uppföljning kan ändå inneburit kvalitétsökning. 

Inför projekt med Miljöbyggnad har man inte ett speciellt uppstartsmöte. Det finns interna dokument 
kring Miljöbyggnad hos Peab, exempel checklista som används i produktion. Fuktsäkerhetsplan 
används som verktyg. 

Peab har ett internsystem, Produktkollen, för att följa upp dokumentation av byggvaror. Men andra 
verktyg som byggvarubedömningen och SundaHus används också. Det beror på vad man vill ha ut ur 
systemet. 

Det är osäkert hur skillnad mellan 0,2 och 0,4 l/s, m2 i lufttäthet visas på handlingar. Detta hamnar i 
produktion och till följd arbetsberedningen. Bygga L är under utveckling och gäller lufttäta 
konstruktionshandlingar. 

Tidpunkt för ljudprovning är ofta begränsad till tillfällen då produktion står stilla. Dokumentation av 
byggvaror sker parallellt med produktionen och ingen extra tid beaktas. 

Kunskap kring Miljöbyggnad 

Arbetsberedningen kan svara på detaljer kring något utförande men klassas inte som någon typ av 
utbildning. 

Indikatorer innebär inte krav som är unika för Miljöbyggnad generellt sett utan mycket följer 
Boverkets byggregler, kompetensen skall alltså finnas. Till skillnad från BBR så följs det upp och 
dokumenteras, allt verifieras. 

Det har funnits interna utbildningar som kan kopplas till Miljöbyggnad. Fuktsakkunnig har utbildat 
kring fukt. 

Gällande ljudkrav råder inga problem, här finns färdiga konstruktionslösningar. 
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Intervju med projektchef 
Miljöcertifiering för involverade 

Inför materialinköp är det viktigt att involverade vet vilka regler som gäller och vilka krav som är 
ställda. 

Respondenten har en skeptisk inställning till Miljöbyggnad och anser att det till exempel 
kompromissas för mycket med material i utfasning av farliga ämnen. Bland annat att beställaren kan 
godkänna speciella ämnen trots materialets utfasning, ofta för att ett godkänt material kostar för 
mycket. 

Projektets förutsättningar och då också ambitioner kring Miljöbyggnad är väl kända hos ansvariga för 
produktion. Yrkesarbetare anses dock inte behöva den kunskapen, bland annat för att de inte beställer 
något. Hade yrkesarbetare haft den kunskapen skulle det kunna fungera som en extra säkerhet mot 
felaktiga materialval exempelvis. 

Arbete i produktion 

Materialval är i regel ordnade enligt Miljöbyggnad vid projektering. Vissa material som uppfyller 
Miljöbyggnad Silver kan vara svåra att få tag på, det kan innebära längre leveranstider med inköp från 
utlandet. 

Det finns inte exempel på att material som valts speciellt till följd av Miljöbyggnad behöver speciell 
hantering i produktion. 

Arbetsfördelning påverkas inte av Miljöbyggnad, arbetsledare väntas kunna hantera ansvaret med den 
dokumentation av byggvaror som hamnar hos dem. 

I produktion har tidigare projekt inte visat på att extra tid behöver beaktas, om arbetsåtaganden är 
överväldiga kan extra resurser tillsättas. 

Underentreprenörer ansvarar i regel för registrering av sina egna material. Ännu omfattas dock inte 
alla installatörer av Miljöbyggnads krav om dokumentation av byggvaror. 

Kunskap kring Miljöbyggnad 

Kring områden i produktion som relateras till Miljöbyggnad så finns internutbildningar, det kan 
innefatta fuktmätningar och dokumentation av byggvaror exempelvis. Platschef och arbetsledare har 
miljöbyggnadssakkunnig tillgänglig om det finns frågor. 
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Errata 141017  
Omslag – Korrigerad för rätt utskrift 
Ind 8 – Vänt < till > under GULD 
Ind 11 – Ändrat i text ”vintertid” till ”sommartid” sid 40  
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Förord 

Manualerna i Miljöbyggnad består av tre delar; 

• Metodik för nyproducerade och befintliga byggnader 
• Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, denna del 
• Bedömningskriterier för befintliga byggnader 
Miljöbyggnad kan användas för certifiering av småhus, flerbostadshus 
och de flesta typer av lokalbyggnader, till exempel kontor, skolor, dag-
hem, hotell, handelsbyggnader, hallbyggnader, sjukvårdsbyggnader, 
vårdhem, restauranger, idrottsbyggnader, teatrar. 

I denna del beskrivs varje indikators bedömningskriterier, metoder för 
beräkning, analyser, redovisningskrav och verifiering. 

Manual 2.2 är en bearbetning av Manual 2.1 med de tolkningar, rättelser 
och förtydliganden som har publicerats på Miljöbyggnads webbplats 
under de drygt två år som versionen har varit i drift. Åtta dokument som 
har kunnat åberopas vid certifiering har arbetats ihop till tre.  

Med några få undantag är betygsgränserna de samma som i 2.1 eller 
2.0. De väsentligaste ändringarna i 2.1 för nyproduktion är att: 
• Tekniska rådets tolkningar är inarbetade 
• Bedömningskriterier och instruktioner för handelsbyggnader, lokal-

byggnader med hall och vårdlokaler har inkluderats. 
• Anvisningar för redovisning är uppdaterade. 
• Ind 2: Klimatzoner har införts i Värmeeffektbehov för att inte bygg-

nader i norra Sverige ska missgynnas.  
• Ind 4 Energislag: Flaggar för att uppdaterad nordisk residualelmix 

kommer att tillämpas 2015. 
• Ind 8: Förtydligande om att kvävedioxid inte behöver mätas för 

BRONS vid verifiering.  
• Ind 12 Dagsljus har kompletterats med en tolkning av dagsljusstan-

darden. 
• Ind 11 Termiskt klimat sommar. Den enklare metoden SVF kan an-

vändas för skolor.  
• Ind 14 Utfasning av farliga ämnen kompletteras med kriterier för 

hormonstörande ämne.  

Text markerad med streck i marginalen är ändrad jämfört med manua-
len 2.1, den kan vara hämtad från andra dokument, tekniska rådets tolk-
ningar, rättelser eller justeringar. Ibland har endast något ord ändrats i 
ett stycke som är markerad med streck. Ändringar i figurer eller tabeller 
har streck i marginalen till beskrivningstexten.  
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Miljöbyggnad kommer även fortsättningsvis att behöva förtydligas, 
tolkas och anpassas i takt med en allt bredare användning. Håll utkik 
på Miljöbyggnads hemsida där ändringarna publiceras. 

Från den 1 okt 2014 sker all nyregistrering i 2.2. Sökande till projekt 
som registrerats före detta datum kan också använda 2.2.   

Observera att manualerna i Miljöbyggnad är regelsamling och ingen 
handbok. Vi hänvisar till material från högskolornas byggnads- och ar-
kitekturutbildningar för fördjupning eller breddning av läsaren kun-
skaper.  

Trots många genomläsningar är det lätt att fel smyger sig in. Vi är tack-
samma om ni meddelar behov av korrigeringar till catarina.warf-
vinge@sgbc.se 
 
Miljöbyggnads Tekniska råd, Stockholm 140924 

Harry Swartz, COOP Fastigheter AB 
Peter Gipperth, HSB Göteborg 
Tomas Hallén, Akademiska hus  
Carolina Larsson, Locum 
Rickard Nygren, White Arkitekter 
Sören Andersson, Bengt Dahlgren AB 
Linda Kjällén, SGBC  
Catarina Warfvinge, SGBC 
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1  Energianvändning 

Syftet är att premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs 
för låg energianvändning.  

Vad bedöms? 
Byggnadens årliga specifika energianvändning enligt BBRs definition, 
det vill säga beräknad och mätt i kWh/m2,Atemp. 

Betygskriterier 
Betygskriterier för årlig energianvändning i kWh/m2,Atemp vid nyproduktion. Komplette-
rad med vårdlokaler annars ingen ändring jämfört med 2.1. Kriterierna för elvärmda 
byggnader togs bort 130101. 

Indikator 1 BRONS SILVER GULD 

Bostäder  

Lokalbyggnader  
Handelsbyggnader 
med normalhög in-
ternlast.  

Lokalbyggnader 
med hall med nor-
malhög internlast.  

Vårdlokaler 

≤ BBR ≤ 75 % BBR ≤ 65 % BBR 

Handelsbyggnader 
och lokalbyggna-
der med hall där 
mycket spillenergi 
genereras.  

Energianvändning 
vid referensdrift ≤ 
BBR  

Energianvändning 
≤ 0,75 x BBR 
Energitekniska 
egenskaper hos 
byggnad med in-
stallationer är ej 
sämre BRONS 
Energirutiner ska 
finnas. 

Energianvändning 
≤ 0,50 x BBR 
Energitekniska 
egenskaper hos 
byggnad med in-
stallationer är ej 
sämre BRONS 
Energirutiner ska 
finnas. 

 

Instruktion 
Byggnadens årliga energianvändning i kWh/m2,Atemp beräknas och 
jämförs med BBRs krav.  

Fastställ BBRs energikrav 
BBRs krav på årlig specifik energianvändning beror på om byggnaden 
ska användas som bostad eller lokal, på geografisk placering och om 
den definieras som elvärmd eller ej.  
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BBRs energikrav för lokalbyggnader kan korrigeras med byggnadens 
medeluteluftflöde under uppvärmningssäsong. Observera att endast det 
hygieniska luftflödet får påverka BBR-kravet, inte det extra luftflöde 
som ibland tillförs för värmning eller komfortkylning.  

I de flesta lokalbyggnaderna avgörs det hygieniska luftflödet av person-
lasten. På Miljöbyggnads webbplats finns ett verktyg för beräkning av 
BBR-kravet för lokalbyggnader som utgår från Arbetsmiljöverkets hy-
gienflöde per person. 

Beräkning av årlig energianvändning 
Byggnadens årliga specifika energianvändning beräknas. Enligt BBRs 
definition omfattar den köpt eller egentligen levererad energi till bygg-
naden för 
• uppvärmning 
• varmvattenberedning  
• komfortkyla  
• fastighetsenergi, oftast fastighetsel 
Hushållsel och verksamhetsenergi ingår inte i BBR-kravet. Eftersom 
de påverkar både värme- och komfortkylbehov ska de dock ingå i 
energibalansberäkningen. 

I Miljöbyggnad hanteras elgolvvärme som fastighetsenergi i till exem-
pel badrum och ingår därmed i BBR-kravet. Energin till elgolvvärme 
ska mätas eller uppskattas enligt SVEBY, se vidare deras mätföreskrif-
ter på www.sveby.org.  

Energiberäkning kan ske med (i bokstavsordning) BV2, IDA Klimat 
och Energi, Energy Plus, Riuska, VIP-Energy eller motsvarande. För 
en lokalbyggnad ger varken datorprogrammet ENORM eller en hand-
beräkning tillräcklig noggrannhet för Miljöbyggnad. 

Som normalhög internlast accepteras 50 kWh/m2, Atemp  

Vårdlokaler  
Energikrävande medicinsk utrustning eller motsvarande i, dvs som till-
hör verksamheten, ingår inte i byggnadens energiprestanda enligt BBR. 

Vissa handelsbyggnader och hallbyggnader  
I vissa genereras ibland stora mängder spillenergi från verksamheten, 
energi som ofta är ekonomiskt fördelaktigt att utnyttja för uppvärmning.  

BRONS-nivån för dessa är definierad för att byggnadens klimatskal och 
basinstallationer ska ha goda energiegenskaper även om genomtänkta 
energisystem används för återvinning från processens eller verksamhet-
ens spillvärme. För BRONS beräknas energianvändningen för referens-
drift där belysning på högst 15 W/m2Atemp får tillgodoräknas, person-
lasten bestäms utifrån aktuell verksamhet. Ett ventilationsflöde på högst 
1,0 l/s,m2Atemp i accepteras på försäljningsytan eller i hallen under drift.  
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Energikraven för SILVER och GULD kan uppfyllas genom att utnyttja 
spillenergi från verksamheten i beräkningen. Byggnad med basinstall-
ationer får dock inte ha sämre energiegenskaper än motsvarande 
BRONS.  

I handelsbyggnader är det vanligt med etappvis utbyggnad och där ac-
cepteras att spillvärme utnyttjas så länge den tillhör samma fastighet.  

Ytterligare en energiberäkning ska genomföras som visar byggnadens 
totala energianvändning, beräkningen inkluderar hur spillenergi från 
verksamheten utnyttjas. Beräkningsresultatet ska användas vid verifie-
ringen. 

Lokalbyggnader med hall med låg inomhuslufttemperatur  
Lager som ska hålla låg lufttemperatur kan redovisa låg energianvänd-
ning utan att varken klimatskal eller basinstallationer är bättre än norm-
krav. Bedömning av betyg sker för en inomhustemperatur på 20°C. Två 
energiberäkningar ska redovisas:  
• En för inomhustemperaturen 20°C. Fiktiv verksamhet och intern-

laster kan användas. Resultatet används för att avgöra betyg. 
• En för aktuell drift och inomhustemperatur. Resultatet används vid 

verifiering efter två års aktuell drift. 

Energirutiner  
Energirutiner innebär att det ska finnas instruktioner för regelbunden 
avläsning, analys av driftstatistik och protokollförda möten mellan fas-
tighetsägare och brukare. Fastighetsägaren är ansvarig för att dessa ge-
nomförs.  

Redovisning 
Se aktuellt dokument för egenkontroll på Miljöbyggnads webbplats. 
• Redovisning av beräknat luftflödestillägg till BBRs energikrav, se se-

parat beräkningsverktyg på Miljöbyggnads webbplats.  
• Beräkningsprogram som använts.  
• Beskrivning av byggnadens energitekniska egenskaper, alltså indata 

till energiberäkning vad gäller byggnadens placering, internlaster, 
klimatskal, ventilation, värmning, komfortkyla etc. Se separat doku-
ment för egenkontroll som detaljerat beskriver erforderlig redovis-
ning av indata. 

• Tillförd energi från till exempel solceller och solfångare. 
• Beräkningsresultat som årlig energianvändning enligt BBRs definit-

ion i kWh/m2,Atemp med följande poster 
• Värme 
• Varmvattenberedning inklusive vvc-förluster 
• El till en eventuell värmepump för produktion av värme och 

varmvatten  
• El som tillsatsvärme till en eventuell värmepump 
• Komfortkyla; el till kylmaskin 
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• Komfortkyla; fjärrkyla 
• Fastighetsel 
• Övrig fastighetsenergi 
• Distributions- och reglerförluster för värme och kyla 

• Säkerhetsmarginalen i beräknad energianvändning. 
• Resulterande verksamhetsenergi eller hushållsel (ingår ej i BBR-re-

dovisningen). 
• Garagets beräknade energibehov för värmning, ventilation och belys-

ning är inkluderat i resultatet. 
• Två energiberäkningar där det är relevant: en för referensdrift och en 

för verklig drift.  
• För beräkning av verklig drift i vissa handelsbyggnader och lokal-

byggnader med hall ska källa till spillenergi redovisas. 
• Energirutiner. 

Verifiering i färdig byggnad 
Energianvändningen ska mätas under en 12-månadersperiod avslutad 
senast 24 månader efter att byggnaden tagits i bruk, dvs enligt BBR. 
Driftstatistiken ska omfatta energi för uppvärmning (normalårskorrige-
rad), varmvattenberedning, komfortkyla och energi för fastighetsdrift. 
BBRs korrigeringsregler accepteras.  

Se aktuella anvisningar på Miljöbyggnads webbplats. 

Ytterligare information 
Rapporter från Sveby kan vara till hjälp. Sveby står för ”Standardisera 
och verifiera energiprestanda i byggnader”. Dessa finns på www.sve-
by.org och omfattar i skrivande stund:  

• Ordlista 
• Brukarindata – bostäder 
• Särskilda mätföreskrifter för energikrav 09 inklusive handledning 
• Uppföljning av energikrav under byggprocessen 
• Brukarindata – kontor och övriga lokaltyper 
• Hantering av avvikelser 
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2  Värmeeffektbehov 

Syftet är att premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs så 
att behovet av tillförd effekt för uppvärmning begränsas.  

Vad bedöms? 
Värmeeffektbehovet i W/m2,Atemp vid DVUT.  

Betygskriterier 

Betygskriterierna beror på om byggnaden är definierad som elvärmd i 
BBR.  
Betygsskriterier för nyproducerade bostäder och lokalbyggnader i W/m2,Atemp vid 
DVUT. Jämfört med version 2.1 tas hänsyn till kllimatzoner. Ändringen är 40 % för 
klimatzon 1 och 20 % för klimatzon II, klimatzon III är oförändrad. 

Indikator 2 BRONS SILVER GULD 

 Ej el-
värmda 

El-
värmda 

Ej el-
värmda 

El-
värmda 

Ej el-
värmda 

El-
värmda 

Klimatzon I ≤ 84 56 ≤ 56 ≤ 42 ≤ 34 ≤ 28 

Klimatzon II ≤ 72 48 ≤ 48 ≤ 36 ≤ 29 ≤ 24 

Klimatzon III ≤ 60 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 30 ≤ 25 ≤ 20 

Instruktion 
I Miljöbyggnad definieras värmeeffektbehovet, Ptot som byggnadens 
värmeförluster på grund av värmetransmission, luftläckage och venti-
lation fördelade på byggnadens Atemp, arean innanför ytterväggarna som 
är värmd till 10°C eller mer.  

Endast de delar av byggnaden som är värmda till minst 10°C, dvs som 
ingår i Atemp ska inkluderas. 

Värmeeffektbehov enligt Miljöbyggnads motsvarar inte ett verkligt 
driftfall utan är ett mått på klimatskalets och ventilationssystemets sam-
mantagna energitekniska egenskaper. Frågan kan vara aktuell i lokal-
byggnader där ventilation stängs av nattetid. 

Betygskriterierna följer BBR vad gäller effektbehov för elvärmda bygg-
nader beroende på klimatzon, dvs 20% högre effekt accepteras i klimat-
zon II och 40% i klimatzon I jämfört med södra Sverige. 
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Beräkningsmetod 
Värmeeffektbehovet beräknas:  
 

nventilatioeluftläckagontransmissitotal PPPP ++=  [W] 

Värmeeffektbehovet = 
temp

total

A
P

  [W/m2Atemp] 

För beräkningen behövs följande uppgifter  

• Ptransmission: U-värden, klimatskalets delareor, köldbryggor  
• Pluftläckage: luftläckageflöde vid normal tryckskillnad över klimatskalet  
• Pventilation: ventilationsflöde, värmeåtervinnings temperaturverknings-

grad 
• Lufttemperatur inomhus  
• DVUT  
På Miljöbyggnads webbplats finns ett beräkningsverktyg.  

Simulering 
Det är möjligt att använda energiberäkningsprogram för att ta reda på 
byggnadens värmeeffektbehov. Men det då viktigt att beräkningen sker 
utan solinstrålning, utan internlaster, med tillräckligt långt insväng-
ningsförloppet och med ventilationen i gång.  

Beräknings- och simuleringsregler 
Inomhusluftens temperatur, inte operativ temperatur ska användas vid 
beräkningen. Använd 22ºC om lufttemperaturen är okänd.  

I hallar ska inomhuslufttemperaturen i beräkningen vara minst 20 ºC 
även om till exempel ett lager är avsett att hålla lägre lufttemperatur. 

Ventilation i vårdlokaler för medicinsk utrustning eller liknande som 
är knuten till verksamheten, exkluderas från beräkning av värmeeffekt-
behov. Gäller även andra typer av lokalbyggnader. 

DVUT beror på ort och byggnadens tidskonstant (värmetröghet) och 
finns tabellerad i BBR. Tidskonstanten beräknas utifrån isoleringsgrad, 
specifik värmekapacitet och viss del av massan innanför isoleringen. 
För DVUT bestämd med högre tidskonstant än 1 dygn ska beräkningen 
redovisas.  

Klimatskalets delareor mäts inifrån. För indikatorbetygen BRONS och 
SILVER kan köldbryggorna approximeras med ett schablonpåslag på 
minst 20 % av transmissionsförlusterna. För GULD ska köldbryggorna 
beräknas och redovisas, använd till exempel HEAT2, VIP-Energy, 
Unorm (kostnadsfri på www.gadbyggnadsfysik.se), Isolerguiden (kost-
nadsfri på www.swedisol.se).  
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Om byggnaden har VAV-system kan ventilationsflödet som luftvärme-
batteriet är dimensionerat för användas, alternativt medelventilations-
flödet under drifttid en typisk vintervecka. 

Om en frånluftsvärmepump används som värmeåtervinnare beräknas 
minskningen av tillförd värmeeffekt utifrån frånluftens temperaturfall 
över förångaren. Kompressoreffekten ska adderas till värmeeffektbeho-
vet. 

För beräkning av luftläckage vid normal tryckskillnad mellan ute och 
inne accepteras för  
• FTX-ventilation ett luftläckage på 5 %  
• F-system ett luftläckage på 2,5 %  
av luftläckaget i l/s,m2Aom vid 50 Pa tryckskillnad. Aom är den sam-
manlagda arean för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd 
inneluft som innefattar till exempel ytterväggar, vindsbjälklag, grund-
konstruktion. Se definition i BBR. 

Redovisning 
Se aktuellt dokument för egenkontroll på Miljöbyggnads webbplats. 
• Om DVUT bestäms med högre tidskonstant än 1 dygn så ska beräk-

ningen redovisas.  
• Redovisning av beräkningsförutsättningar; U-värden, inomhustem-

peratur, areor, köldbryggor, ventilationsflöden, värmeåtervinning 
och luftläckage sker enklast med en pdf-utskrift av beräkningsverk-
tyget på Miljöbyggnads webbplats.  

• Typ av värmeåtervinning för ventilationsluften.  
• Redovisning av beräkning om frånluftsvärmepump används. 
• Det framgår att beräkningen är utförd utan inverkan av solinstrålning, 

utan internlaster, att insvängningsförloppet är tillräckligt lång (gäller 
vid simulering av effektbehov med energiberäkningsprogram) och att 
ventilationen är i drift 

• För indikatorbetyg GULD: redovisning av hur köldbryggorna är be-
räknade.  

• Motivering till storleken på köldbryggor om de antas utgöra mindre 
än 20 % av transmissionsförlusterna. 

Verifiering i färdig byggnad 
Verifieringen kan ske på två sätt:  
Enklast är att ta fram en effektsignatur utifrån uppmätt energianvänd-
ning och motsvarande medelutetemperatur, se beskrivning i manualen 
för befintlig byggnad.  
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Alternativt kontrolleras att beräkningsförutsättningarna stämmer i fär-
dig byggnad, alltså areor, U-värden, värmeåtervinningens temperatur-
verkningsgrad och uteluftflöde. Se aktuella anvisningar på Miljöbygg-
nads webbplats.  

Ytterligare information 
• Normalt beräknas värmeeffektbehovet av VVS-projektör när upp-

värmningssystem och luftvärmebatterier ska dimensioneras.  
• Metod för beräkning av tidskonstant beskrivs i hand- och läroböcker 

till exempel ”Projektering av VVS-installationer”. 
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3 Solvärmelast  

Syftet är att premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs 
för att begränsa solvärmetillskottet under den varma årstiden. Därmed 
minskar behovet av komfortkyla eller olägenheter med övertemperatur.  

Vad bedöms?  
Solvärmelasttalet i W/m2golv. 

Betygskriterier  
Betygskriterier för solvärmelast i W/m2,golv vid nyproduktion. Ingen ändring jämfört 
med 2.1. 

Indikator 3 BRONS SILVER GULD 

Bostäder ≤ 38 ≤ 29 ≤ 18 

Lokalbyggnader ≤ 48 ≤ 43 ≤ 32 

 

Instruktion 
Solvärmelast i vistelserum, SVL beräknas med en förenklad metod som 
utgår från att maximal solstrålning mellan vår- och höstdagjämning mot 
en vertikal yta är ungefär 800 W/m2. Bedömning sker endast i vistelse-
rum med fönster som vetter mot öster till väster via söder (90 till 270 
grader), dvs rum med fönster vridet mot norr ska inte bedömas. För rum 
med fönster åt endast ett väderstreck gäller: 

rum

glas
syst A

A
gSVL ⋅⋅=800   W/m2 

Vistelserum med fönster åt två väderstreck mellan öster, söder och väs-
ter är solbelysta längre tid och det kan påverka storleken på SVL. För 
dessa används det största av solvärmelasttalen beräknat av sambandet 
ovan och nedan. 

rum

VelÖelSglas
syst

rum

VelÖelSglas
syst A

A
g

A
A

gSVL ⋅⋅+⋅⋅= 560560  

där  
gsyst  = sammanvägt g-värde för fönsterglas och solskydd (-) 
Aglas = glasad del av fönster, dörrar och glaspartier alltså ej karm, bå-

gar och profiler (m2) 
Arum = golvarea i det bedömda rummet, inklusive yta under till exem-

pel köksinredning och garderober (m2) 
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Vid beräkning av gsyst antas att solskyddet är aktiverat. 

gsyst-värde inkluderar g-värde för glas, yttre, inre eller mellanliggande 
solskydd och kan beräknas med till exempel datorprogrammet ParaSol 
som hämtas kostnadsfritt på www.parasol.se.  

Tänk på att även utstickande byggnadsdelar som balkong, takfot eller 
liknande kan fungera som solskydd och därmed påverka gsyst.  

I bostadshus behöver inte persienner eller motsvarande tillhandahållas 
om de är enkla att montera senare. De boende ska enkelt kunna montera 
den typ av persienn eller motsvarande som behövs för att uppfylla be-
räknat solskydd, gsyst. Dessutom får inte andra relevanta egenskaper hos 
fönstret försämras vid montage. Boende ska informeras om typ eller 
egenskaper hos den persienn som betyget grundar sig på och hur och av 
vem de kan monteras.  

Solvärmelasttalet kan simuleras med datorprogram, beräkning ska då 
ske vid det högsta solvärmetillskottet mellan vår- och höstdagjämning 
- det behöver inte sammanfalla med dag för när det är som varmast ute.  

Om byggnaden är skuggad kan annan maximal strålning än 800 respek-
tive 560 W/m2 mot vertikal yta användas. Beräkningsmetod, förutsätt-
ningar och resultat ska i så fall redovisas. 

Hänsyn tas inte till när under dygnet som vistelserummen används, 
alltså ingår även vistelserum som endast är tänkta att användas kvällstid 
om de vetter mot öster, söder eller väster. 

Rum för bedömning, indikatorbetyg 
Val av vistelserum för bedömning, accepterade undantag och betygsagg-
regering beskrivs i Miljöbyggnads Metodikdel i avsnitt 4.1.2.  
För lokalbyggnader med hall gäller att hallen betygsätts för sig. Resten 
av byggnaden, dvs kontor, reception, verkstad, beredning mm betygsätts 
för sig enligt reglerna för lokalbyggnad. Indikatorbetyget bestäms utifrån 
det sämsta betyget (hall eller resten av byggnaden) och kan höjas ett steg 
om den största arean har högre betyg.  
För handelsbyggnader gäller att försäljningsutrymmen betygsätts för 
sig. Resten av byggnaden, dvs kontor, beredning mm betygsätts enligt 
reglerna för lokalbyggnad. Indikatorbetyget bestäms utifrån det sämsta 
det betyget (försäljningsutrymme eller övriga byggnaden). Det kan hö-
jas ett steg om den största arean har högre betyg. 
I vårdlokaler förekommer flera typer av vistelserum där verksamheten 
ställer krav så att det inte är möjligt att uppfylla Miljöbyggnads krite-
rier, det kan till exempel gälla säkerhet, sekretess, tillgänglighet, sär-
skilda krav på hygien och hälsa. De rum som inte kan bedömas ska re-
dovisas med motiv i form av användning och hänvisning till skäl för 
undantag. 
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Redovisning 
Se aktuellt dokument för egenkontroll på Miljöbyggnads webbplats. 
• Situationsplan med eventuellt skuggande grannar. 
• Bedömda våningsplan med bedömda vistelserum markerade, redovi-

sas på planritningar där väderstreck framgår. 
• Motivering till val av bedömda våningsplan och vistelserum. 
• Motivering till vistelserum som eventuellt undantas bedömning. 
• Golvarea i varje bedömt rum och Atemp för aktuella våningsplan. 
• Fönster i bedömda rum är markerade på fasadritningar. 
• Fönsterarea, eventuella gsyst-värden, solavskärmning och dess egen-

skaper i varje bedömt rum. 
• Balkonger, burspråk, loftgångar mm som skyddar mot sol i bedömda 

rum. 
• Beräkningsprogram som använts för gsyst och skärmdump av beräk-

ningsresultatet.  
• Dag för simulering om annan solintensitet än 800/560 W/m2 används 

vid beräkning. 
• Beräknat SVL och rumsbetyg för varje bedömt rum och det aggrege-

rade indikatorbetyget.  
• Verifikat på fönsters g-värde och solskydd för bedömda rum.  

Verifiering i färdig byggnad 
Verifiering sker genom att kontrollera att beräkningsförutsättningarna, 
det vill säga de fönster-g-värden, solskydd, glas- och rumsareor som 
uppgavs vid ansökan för preliminär certifiering överensstämmer med 
de i färdig byggnad.  

Se aktuella anvisningar på Miljöbyggnads webbplats. 

Kommentar 
Solvärmelasttal ska inte förväxlas med effektbehov för komfortkyla. 
Vid dimensionering av system för komfortkyla tas hänsyn till intern-
värmetillskott från till exempel personer, belysning och elapparater.  
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4  Energislag  

Syftet är att premiera byggnader som i stor utsträckning använder energi 
som är förnybar, som ger små utsläpp och lite avfall.  

Vad bedöms? 
Årliga energianvändningens fördelning på Miljökategorier. Även bruka-
renergin ska bedömas 

Betygskriterier  
Betygskriterier i % av total årlig energianvändning vid nyproduktion. Ingen ändring jäm-
fört med 2.1. 

Indikator 4 BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
alla typer av lo-
kalbyggnader  

> 50 % från Miljö-
kategorierna 1, 2 
och 3 

> 10 % från Miljö-
kategori 1 och < 25 
% från Miljökate-
gori 4 

Alternativt: > 50 % 
från Miljökategori 2 
och < 25 % från 
Miljökategori 4  

> 20 % från Miljö-
kategori 1 och 
< 20 % från var-
dera Miljökategori 
3 och 4 

Alternativt: > 50 % 
från Miljökategori 2 
och < 20 % från 
vardera Miljökate-
gori 3 och 4 

Instruktion  
All energi som används i byggnaden ska fördelas efter typ av källa på 
Miljökategorierna enligt nedan. Kategori beror på huruvida energikällan 
är förnybar, flödande, ger upphov till avfall, föroreningar eller andra pro-
blem vid hanteringen. Till Miljökategori 1 hör energi som orsakar minst 
miljöbelastning och Miljökategori 4 mest.  

I Miljökategori 1 ingår 
• Solenergi, alltså värme från solfångare och el från solceller  
• El från vind- och vattenkraft  
• Industriell spillvärme som saknar försäljningsvärde och som outnytt-

jad skulle gå förlorad.  

I Miljökategori 2 ingår 
• Energi som härrör från biobränsle i värme- och kraftvärmeverk.  
• Miljöprövad biobränslepanna.  

I Miljökategori 3 ingår 
• Icke miljögodkända pannor. Kategorin är endast aktuell i befintliga 

byggnader  
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I Miljökategori 4 ingår 
• Energi som är varken är förnybar eller flödande, till exempel som 

naturgas, olja, torv, kol, kärnkraft (uran).  

Metod  
Utgå från byggnadens beräknade totala energianvändning under ett år. 
Använd resultat från Ind 1; årlig energianvändning för uppvärmning, 
varmvattenberedning, komfortkyla, fastighetsenergi, hushålls- och 
verksamhetsel. Observera att till skillnad från Ind 1, bedöms här även 
hushållsel och verksamhetsenergin. Tanken är att skapa ett incitament 
för brukarna att medverka vid miljöbedömningen.  
Årsenergianvändning fördelas på Miljökategorierna 1, 2, 3 eller 4 enligt 
ovan. På Miljöbyggnads webbplats finns ett beräkningsverktyg med upp-
gifter om fjärrvärmeleverantörers bränslemix och fördelning på miljöka-
tegorierna. Det innehåller också uppgifter om elkällors Miljökategorier. 
Bränslestatistik till fjärrvärmen sammanställs regelbundet av Svensk 
Fjärrvärme AB.  

Betygskriterierna är definierade så att det är möjligt att få indikatorbetyg 
GULD vid normal användning av hushålls- eller verksamhetsel med nor-
disk elmix i kombination med miljömässigt bra fjärrvärme och fastighet-
sel. 

Vägledning för val av Miljökategori 
Generellt gäller att proportionerna i bränslemixen ligger till grund för 
fördelning av antalet kilowattimmar på respektive Miljökategori. Om till 
exempel fjärrvärme är avfallsbaserad och 30 % av avfallet har fossilt ur-
sprung och 70 % organiskt, så hänförs 30 % av kilowattimmarna till ka-
tegori 4 och 70 % till kategori 2. Samma metod används för att fördela 
elmix. 

El 
• El från all vatten- och vindkraft hör till Miljökategori 1. 
• El som inte har sitt ursprung i vind, vatten eller sol (”miljömärkt” 

eller ursprungsgaranterad el) kallas för nordisk elmix. Dess ursprung 
är till 55 % i Miljökategori 2 och 45 % Miljökategori 4.  

• Från och med år 2015 kommer Miljöbyggnad att tillämpa Energi-
marknadsinspektionens publicerade uppgifter på nordisk residual-
mix. Energimarknadsinspektionen är den nya myndighet som bedri-
ver tillsyn över energimarknaderna för el, fjärrvärme och naturgas. 
Från år 2014 publicerar den uppgifter på nordisk residualelmix för 
föregående år och som är tillförlitliga för Miljöbyggnad, se tabellen 
nedan. Eventuell korrigering kommer att ske av betygskriterierna. 
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Elproduktion per Miljökategori i Miljöbyggnad. 

Ursprung Miljökategori 
 1 2 3 4 
Kärnkraft - - - 100 % 
Sol, vind och vatten 100 %  -  
Nordisk elmix före 2013 - 55 % - 45 % 
Nordisk residualmix, exemplifie-
rat med 2013 års miljökategorier 

6,3 % 3,3 % - 90,4 % 

Nordisk elmix tom 2014 - 55 % - 45 % 

 
• För att klassningen ska behållas vid ett eventuellt ägarbyte ska an-

tingen avtalen övertas eller nya slutas.  
• El från kraftvärme bedöms efter energislag.  

Fjärrvärme  
• Fjärrvärmen som används i byggnaden fördelas på Miljökategorier 

beroende på fjärrvärmeleverantörens bränslemix.  
• I beräkningsverktyget finns uppgifter om de flesta svenska fjärrvär-

menät, använd gärna nyare statistik om den finns tillgänglig hos ener-
gileverantören. Nyare statistik ska vara kvalitetssäkrad, ta kontakt 
med SGBC eller läs på Miljöbyggnads webbplats. 

• ”Miljömärkt” fjärrvärme fördelas efter aktuell bränslemix. 
• Med ”miljömärkt” avses en tredjepartskontrollerad ursprungsmärkt 

produkt som energileverantören erbjuder och som ska finnas åt-
minstone två år fram i tiden. Försämring av residualen, det vill säga 
den återstående fjärrvärmen ska redovisas.  

Energi med okänt ursprung 
För energi vars ursprung är okänt accepteras följande fördelning: 

• Spillvärme:  
• 50 % tillhör Miljökategori 1.  
• 25 % räknas som biobränsle, det vill säga Miljökategori 2.  
• 25 % räknas som fossilbränsle, det vill säga Miljökategori 4.  

• Avfallsförbränning:  
• 55 % är biobränsle, det vill säga Miljökategori 2. 
• 45 % har fossilt ursprung, det vill säga Miljökategori 4. 

• Om ursprunget till hetvatten är okänt hänförs hela energimängden till 
Miljökategori 4. 

Solel, vindel och solvärme  
• Uppgifter från tillverkare, beräkningar med mera accepteras för att 

bestämma årligt genererad sol- eller vindenergi.  
• Om uppgifter saknas accepteras följande schablonvärden  

• 350 kWh/m2 solfångararea och år 
• 100 kWh/m2 solcellsarea och år 
• i stadsmiljö gäller 200 kWh/m2 och år svept vindturbinarea 
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• Sol- eller vindenergi som genereras i anslutning till byggnaden men 
levereras till el- eller fjärrvärmenät räknas som egen användning, det 
vill säga andelen energi i Miljökategori 1 ökar. 

Biobränsleeldning 
• Energi från småskalig miljömärkt panna eller kamin tillhör Miljöka-

tegori 2.  
• Som nyttiggjord värme vid eldning i kaminer och kakelugnar accep-

teras 20 kWh per brasa under uppvärmningssäsongen.  
• Schablonmässiga energivärden för olika biobränslen framgår av be-

räkningsverktyget på Miljöbyggnads webbplats.  

Komfortkyla 
• Elanvändningen för kylmaskiner hanteras som övrig elanvändning.  
• Fjärrkyla värderas efter energikälla på samma sätt som fjärrvärme 

med uppgift från respektive fjärrkylleverantör.  

Redovisning 
Se aktuellt dokument för egenkontroll på Miljöbyggnads webbplats. 
• Resultat från energiberäkning; sammanfattning från indikator 1 in-

klusive hushållsel eller verksamhetsenergi.  
• Pdf-utskrift av beräkningsverktyg på Miljöbyggnads webbplats där 

total energianvändning fördelas efter ursprung på de fyra Miljökate-
gorierna. 

• Tvåårsavtal eller intyg i den mån det behövs för att styrka val av Mil-
jökategori för ”miljömärkt” fjärrvärme eller el. Alternativt motsva-
rande avsiktsförklaring från byggherre eller fastighetsägare.  

• Det framgår av intygen att den miljömärkta energin är avsedd för el-
ler kommer att räcka för den aktuella byggnaden. 

Verifiering i färdig byggnad 
Verifiering sker genom att jämföra uppmätt energianvändning under en 
12-månaders period, fördela den enligt principerna ovan med den pre-
liminära klassningen. Energi för uppvärmning ska vara normalårskorri-
gerad och bekräftas med avtal om miljömärkt fjärrvärme eller el.  

Se aktuella anvisningar på Miljöbyggnads webbplats.  
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5  Ljudmiljö 

 

Syftet med indikatorn är att premiera byggnader som utformas, projekt-
eras och byggs för god ljudmiljö. 

Vad bedöms? 
Bedömning av ljudmiljön enligt de svenska ljudstandarderna SS 25267 
för bostäder och SS 25268 för lokalbyggnader.  

Betygskriterier 
Betygskriterier för ljudmiljö vid nyproduktion. Ingen ändring jämfört med 2.1. 

Indikator 5 BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggna-
der  

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

Minst två av de be-
dömda ljudparamet-
rarna i SS 25267 el-
ler SS 25268 ska 
uppfylla ljudklass B 
eller högre.  

Övriga bedömda till 
minst ljudklass C. 

Minst ljudklass B på 
alla de bedömda ljud-
parametrarna i SS 
25267 eller SS 
25268. 

Godkänt enkätresultat 
eller egendeklaration  

 

Instruktion 
Ljudmiljön inomhus bedöms i Miljöbyggnad med följande akustiska 
parametrar:  

• Ljud från installationer inomhus 
• Luftljudsisolering  
• Stegljudsisolering  
• Ljud utifrån, till exempel från trafik eller från andra ljudkällor 

Ljudklass C är lägsta kravnivån i svenska nyproducerade byggnader, B 
är tydligt bättre och ljudklass A är mycket goda ljudförhållanden. För 
var och en av de aktuella ljudparametrarna kontrolleras krav på ljud-
klass enligt aktuell ljudstandard.  

En ljudsakkunnig ska finnas med under projektering och byggskede för 
att säkerställa att projekterade lösningar och genomförandet svarar mot 
valda bedömningskriterier. Miljöbyggnad avvaktar föreskrifter från 
Boverket som definierar kriterier för certifierad ljudsakkunnig. 

Krav på ljudklass ska vara dokumenterad i särskild ljudbeskrivning, 
programhandling eller i den omfattningen i respektive projektörs be-
skrivning så byggnaden utformas efter aktuella ljudkrav.  



Miljöbyggnads bedömningskriterier för nyproduktion, Manual 2.2 141001:141017 

22 

Alternativt redovisar ljudsakkunnig i ljudbeskrivningen tekniska lös-
ningar eller utförande som uppfyller erforderliga krav. 

Handelsbyggnad 
Det finns inga ljudklasser definierade för handelsbyggnader i ljudstan-
darden SS25268. För försäljningsytor, pausrum och lager med flera an-
vänds därför följande anpassning:  

• ”Reception” under rubriken ”Kontorslokaler” används för försälj-
ningsytor.  

• ”Kontorsrum” under rubriken ”Kontorslokaler” användas för mot-
svarande vistelserum i handelsbyggnader. 

• ”Personalrum” under rubriken ”Kontorslokaler” användas för han-
delsbyggnadens pausrum.  

• ”Beredning av mat och därtill hörande utrymmen” under rubriken 
”Hotell och restauranger” används för lager och liknande platser i 
handelsbyggnader där personal vistas mer än tillfälligt. 

Rum kan undantas på grund av verksamhetskrav, undantag ska i så fall 
motiveras. 

Vårdlokaler 
Generellt gäller att vistelserum kan undantas bedömning på grund av 
krav från verksamheten vad avser t ex säkerhet, sekretess, tillgänglig-
het, särskilda krav på hygien och hälsa. Undantag ska motiveras. 

Undantag för krav på luftljud kan accepteras för tröskellösa dörröpp-
ningar. Motivering krävs som inkluderar vilka andra tekniska lösningar 
som uteslutits och varför. 

Undantag för krav på stegljud kan accepteras för utrymme med säng-
transport. Motivering krävs som inkluderar vilka andra tekniska lös-
ningar som uteslutits och varför. Undantag kan inte accepteras över ut-
rymme som kan användas som stadigvarande arbetsplatser. 

Ljud från helikopter och utryckningsfordon kan undantas. 

Redovisning 
Se aktuellt dokument för egenkontroll på Miljöbyggnads webbplats. 
• Ljudbeskrivning upprättad av ljudsakkunnig som beskriver aktuella 

ljudkrav för respektive ljudparameter och att eller hur dessa ska upp-
fyllas. Gäller om ansökan sker under projekteringsskedet  

• Om ansökan sker under byggskedet; rapport upprättad av ljudsak-
kunnig som visar ljudkrav som den aktuella byggnaden uppfyller, 
sökt indikatorbetyg och hur dessa uppfylls för respektive ljudpara-
meter.  

• Hantering av ljudparametrarna luftljud, stegljud, installationsljud och 
ljud utifrån är beskriven med koppling till respektive ljudklass (A-
D). 
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• CV för ljudsakkunnig som deltagit i projektet och som styrker krav 
på klassning och att på kraven följs upp under byggskedet.  

Verifiering i färdig byggnad  
• Verifieringen ska ske av en ljudsakkunnig tillsammans med en repre-

sentant för brukarna som vistats frekvent i byggnaden.  
• Utförandet kontrolleras i minst 20% av byggnadens Atemp mot pro-

jekteringshandlingarnas ljudbeskrivning och vald klass.  
• Om verifiering sker med mätning enligt ljudstandarden är det tillräck-

ligt att 5 % av Atemp (dock i minst 3 utrymmen) undersöks. De mest 
kritiska utrymmena besiktigas per akustisk parameter. Till exempel 
väljs utrymme för bedömning av trafikbuller vid den mest trafikex-
ponerade fasaden, installationsljud nära fläktrum etc.  

• Om bedömning istället sker av utförandet ska minst 20 % av Atemp 
och de mest kritiska vistelserummen per akustiskt parameter kontrol-
leras. Vistelserummen som bedöms för de olika ljudparametrarna kan 
vara olika men kan också vara samma. 

• Rum som väljs ut för verifiering ska vara de mest kritiska för respek-
tive ljudparameter. Bedömd rumsarea för varje ljudparameter ska 
motsvara 5 % av byggnadens Atemp och i minst tre utrymmen alltså 
enligt verifiering i SS 25267 och 25268. Rummen som bedöms för 
de olika ljudparametrarna kan vara olika men också sammanfalla.  

• För GULD i flerbostadshus och lokalbyggnader på denna indikator 
krävs en enkätundersökning som visar att minst 80 % av svarande 
brukare anser ljudmiljön vara acceptabel, bra eller mycket bra, se 
fråga 6 i enkät i bilaga eller 7, 8, 9 och 10 i enkäten för handelsbygg-
nader.  

• Enkätsvaren gäller endast de faktorer som fastighetsägaren kan på-
verka 

• Om antalet anställda i en lokalbyggnad är fem eller färre ersätts en-
käten med en egendeklaration baserad på enkäten.  

• För GULD på denna indikator i småhus besvaras enkätens fråga 6, 
den redovisas som en egendeklaration och undertecknas av ägaren. 

• Se aktuella anvisningar på Miljöbyggnads webbplats. 

Kommentar 
Ljudstandarderna SS 25267 och SS 25268 behandlar flera akustiska pa-
rametrar som för närvarande inte ingår i Miljöbyggnads bedömnings-
underlag. Anledningen till att inte efterklangstiden, som är en viktig pa-
rameter, inte ingår vid bedömning i Miljöbyggnad är att den i stor ut-
sträckning påverkas av brukarnas inredning.  

På www.boverket.se kan handboken ”Bullerskydd i bostäder och loka-
ler” hämtas hem kostnadsfritt.  
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6  Radon 

Syftet är att premiera byggnader som utformas, projekteras och byggs 
för låg radonhalt i inomhusluften. 

Vad bedöms? 
Radonhalt inomhus i Bq/m³ 

Betygskriterier 
Betygskriterier för radonhalt i inomhusluften vid nyproduktion. Ingen ändring jämfört 
med 2.1. 

Indikator 6 BRONS SILVER GULD 

Bostäder och lo-
kalbyggnader  

 ≤ 200 Bq/m3 ≤ 100 Bq/m3 ≤ 50 Bq/m3 

Instruktion 
Radonhalten i marken mäts i ett antal representativa punkter till exem-
pel i samband med den geotekniska undersökningen. Alternativ kan en 
sakkunnig göra en bedömning utifrån mätningar nära byggplatsen. Ef-
tersom en kartläggning inte tar hänsyn till lokala skillnader bör den an-
vändas med försiktighet, särskilt som markradonhalten kan variera 
kraftigt även inom ett litet område.  

Betygskriteriet i Miljöbyggnad är inte årsmedelvärde utan det högsta 
uppmätta värdet i vistelsezonen, se manualen för befintlig byggnad. 

Utifrån resultatet klassas marken som hög-, normal- eller lågradon-
mark. Cirka 10 % av Sveriges mark klassas som högradonhaltig, 70 % 
är normalhög och 20 % som låg.  
 

Klassificering av mark under och kring en byggnad.  
Marktyp Radonhalt i 

jordluft, Bq/m³ 
Grundkon-
struktion  

Högradonmark > 50 000 Radonsäker 
Normalradonmark 10 000 - 50 000 Radonskyddad 
Lågradonmark < 10 000 Traditionellt 

 
Beroende på eftersträvad klass väljs åtgärder i grundkonstruktion och 
ventilationssystem. Radonsäkert utförande innebär högt ställda krav på 
att byggnaden är tät mot inläckande jordluft. Radonskyddat utförande 
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innebär att golv och väggar utförs så att de blir uppenbart otäta mot 
mark.  

Redovisning 
Se aktuellt dokument för egenkontroll på Miljöbyggnads webbplats. 
• Protokoll där uppmätt markradonhalt redovisas i Bq/m3  
• Klassning av marken som låg-, medel- eller högradonmark. 
• Utlåtande från radonsakkunnig om klassning ej grundas på radon-

mätning i mark. 
• Radonsakkunnigs CV (om klassning ej grundas på radonmätning i 

mark). 
• Handlingar som visar att grundkonstruktionen och genomföringar ut-

förs med erforderligt skydd eller säkerhet mot radonspridning från 
mark.  

• Analysprotokoll med redovisning av uppmätta radonhalter i inom-
husluften. 

• Mätpunkter är markerade på planritningar där rummens användning 
framgår. 

• Eventuella långtidsmätningar i lokalbyggnad och redovisning som 
komplement till dosmätning. 

Verifiering i färdig byggnad  
Radonhalten mäts i inomhusluften enligt anvisningar i bedömningskri-
terier för befintliga byggnader. I Miljöbyggnad bedöms högsta upp-
mätta radonhalten i vistelsezonen jämfört med anvisningar från Strålsä-
kerhetsmyndigheten där ett medelvärde av uppmätt radonhalt bedöms. 
Mätning ska ske under uppvärmningssäsongen. 

Ytterligare information  
• Observera att fyllnadsmassor från annan plats kan innehålla radon.  
• Årsmedelvärdet av den joniserande strålningen från radongas inom-

hus får enligt BBR inte överstiga 200 Bq/m3 i nya byggnader.  
• Vid en större ombyggnad kan det vara aktuellt att beakta förekomsten 

av blå lättbetong i hus uppförda före 1975.  
• BBR hänvisar till Radonboken – Förebyggande åtgärder i nya bygg-

nader av Clavensjö och Åkerblom från Formas som ger exempel på 
åtgärder för att förhindra att radon läcker in i huset, T6:2004 

• Om radonhalten i marken är 50 000 Bq/m³ räcker det, enligt Radon-
boken att 0,4 procent av luften som tillförs byggnaden kommer från 
marken för att gränsvärdet 200 Bq/m³ ska nås inomhus. 

• Se aktuella anvisningar på Miljöbyggnads webbplats. 
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7 Ventilationsstandard  

Syftet är att premiera byggnader som utformas, projekteras och byggs 
för god ventilation.  

Vad bedöms? 
Ventilationslösning för att indikera luftkvalitet.  

Betygskriterier  
Betygskriterier för ventilationsstandard vid nyproduktion. Redaktionella ändringar och 
tydligare beskrivning av ventilationssystem som avses för SILVER och GULD annars 
ingen skillnad jämfört med 2.1. 

Indikator 7 BRONS SILVER GULD 

Lokalbygg-
nader inklu-
sive för vård, 
handel eller 
med hall 

Uteluftsflöde ≥ 7 
l/s,pers + 0,35 
l/s,m2golv eller en-
ligt råd i AFS 
2009:2. 

BRONS +  

 

Möjlighet till forcering 
av ventilationsflöde i 
mötesrum, konferens-
rum, samlingssalar el-
ler motsvarande med 
varierande belastning.  

Ofta benämnt ”CAV-sy-
stem med möjlighet till 
forcering i enstaka vis-
telserum”. 

Manuell styrning är ac-
cepterad. 

BRONS + 

Automatiskt behovs-
styrt av ventilations-
flöde i vistelserum 
med varierande be-
lastning.  

Ofta benämnt ”VAV-
system”.  

Godkänt enkätresul-
tat eller egendekla-
ration. 

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

Uteluftsflöde ≥ 0,35 
l/s,m2 golv  

Möjlighet till forcering 
av frånluftsflöde i kök 
enligt BFS 1998:38 . 

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

Godkänt enkätresul-
tat eller egendekla-
ration. 

Instruktion 
Dimensionerande uteluftflöde är normalt dokumenterat i VVS-beskriv-
ning eller på ventilationsritningar. I dessa handlingar finns specificerat 
byggnadens ventilationssystem och styrning och reglering av ventilat-
ionsflöde.  

För bostäder används BFS 1998:38 som beskriver forceringsflöden, 
högre grundflöde och hur frånluftsflöde i bad- och våtrum ökar bero-
ende på golvarea. I våtrum utan öppningsbart fönster krävs större 
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grundflöde eller forcering. Frånluftsflödet beror också på möjligheten 
att installera tvättmaskin- och torkutrustning.  

Betygskriterierna för lokalbyggnader avser uteluftsflöde. 

Vårdlokaler 
För SILVER och GULD bedöms de vistelserum där personantalet be-
stämmer luftflödet. Redovisning ska ske för i vilka rum som manuell 
eller automatiskt behovsstyrd ventilation skulle göra nytta för luftkva-
litet, dvs SILVER respektive GULD i kriterierna för lokalbyggnader  

Redovisning 
Se aktuellt dokument för egenkontroll på Miljöbyggnads webbplats. 
• Handling med uppgift om uteluftsflöde i l/s,m2 för bostäder. 
• Handling med uppgift om forcering eller motsvarande enligt BFS 

1998:38 i kök, våt- och badrum beroende på betyg för bostäder.  
• Handling med uppgift om uteluftflöde i l/s,person för lokalbyggnader 
• Beroende på betyg; handling med uppgift om uteluftflöde där verk-

samheten ställer krav på hygieniskt luftflöde utöver person ELLER 
med uppgift om forcering av ventilationsflöde i vistelserum med va-
rierande belastning, till exempel i konferensrum eller att ventilations-
flödet regleras automatiskt i vistelserum med varierande belastning. 
Handlingar som åsyftas kan vara VVS-beskrivning och/eller rit-
ningar, byggbeskrivning, formella projekteringskrav, följesedlar, or-
derbekräftelse, exempelfoto, formell relationsbeskrivning eller relat-
ionsritningar fungera som verifikat. 

Verifiering i färdig byggnad 
• Kontroll av att ventilationssystemet utförande överensstämmer med 

handlingar och bedömningskriterier.  
• Kontroll av protokoll som visar godkänd OVK med luftflödesmät-

ning. 
• I byggnader som inte omfattas av OVK ska en motsvarande kontroll 

genomföras av en ventilationskunnig.  
• För GULD i flerbostadshus och lokalbyggnader på denna indikator 

krävs en enkätundersökning som visar att minst 80 % av svarande 
brukare anser luftkvaliteten vara acceptabel, bra eller mycket bra, se 
fråga 3 i enkät i bilaga eller fråga 4 om det gäller en handelsbyggnad.  

• Enkätsvaren gäller endast de faktorer som fastighetsägaren kan på-
verka. 

• Om antalet anställda är fem eller färre ersätts enkäten med en brukar-
deklaration baserad på enkäten. 

• För GULD i småhus besvaras enkätens fråga 3 som en egendeklaration 
och undertecknas av ägaren. 

• Se aktuella anvisningar på Miljöbyggnads webbplats. 
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Ytterligare information 
BFS 1998:38 finns på Boverkets webbplats: www.boverket.se/Lag-
ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-ar/1998/ 
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8 Kvävedioxid 

Syftet är att premiera byggnader med låg halt av kvävedioxid inomhus 
orsakad av uteluft som är förorenad av fordonstrafik. 

Vad bedöms? 
Kvävedioxidhalt i inomhusluft i µg/m3.  

Betygskriterier 
Betygskriterier för halt av kvävedioxid i inomhusluften vid nyproduktion. Ingen skillnad 
jämfört med 2.1. 

Indikator 8 BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggnader 

> 40 µg/m3 ≤ 40 µg/m3 ≤ 20 µg/m3 

Alternativt  

Byggnad utanför tätort: 
placerad >250 m från väg 
med > 10 000 for-
don/dygn 

Instruktion 
Risken för hög kvävedioxidhalt i inomhusluften på grund av närhet till 
trafikerade vägar ska kartläggas. För byggnaden i tätort utgår man från 
kvävedioxidhalten utomhus på byggnadsplatsen för att uppskatta hur 
hög halten blir inomhus. Kommunen eller lokala luftvårdsförbund mä-
ter och rapporterar kontinuerligt kvävedioxidhalten utomhus och dessa 
övervakningsdata kan användas för att få en uppfattning om kvävedi-
oxidhalterna runt den planerade byggnaden. Byggnaden utformas så att 
det är troligt att rätt klass kan erhållas vilket senare visas med mätning 
vid verifieringen. Till exempel kan placering av byggnadens uteluftin-
tag övervägas med hänsyn till trafikerade gator.  

Samma kontroll genomföras om byggnaden ligger utanför tätort och för 
nära väg med stor trafikbelastning, se GULD kriteriet. 

Betyget kan inte bli lägre än BRONS eftersom indikator är platsbero-
ende och åtgärderna inte är beprövade.  

Mätning är inte nödvändig för BRONS. Inte heller för GULD om bygg-
naden ligger utanför tätort och krav på avstånd till väg med viss trafik-
mängd enligt betygskriterierna är uppfyllda. 
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Redovisning 
Se aktuellt dokument för egenkontroll på Miljöbyggnads webbplats. 
För byggnad i tätort:  
• Karta som visar kvävedioxidhalt utomhus och byggnadens placering. 
• Motivering till sökt betyg (gäller ej BRONS) 
För byggnad utanför tätort:  
• Uppgifter om antal fordon/dygn för närliggande trafikerade vägar 
• Karta där byggnadens placering framgår i förhållande till närliggande 

trafikerade vägar. 

Verifiering i färdig byggnad 
För indikatorbetyget SILVER ska kvävedioxidhalten inomhus mätas. Mä-
tinstruktioner finns i ”Betygskriterier för befintliga byggnader”.  
Mätning är inte nödvändig för BRONS eller för GULD om byggnaden 
ligger utanför tätort och krav på avstånd till väg med viss trafikmängd är 
uppfyllda.  
Se vidare aktuella anvisningar på Miljöbyggnads webbplats.  

Ytterligare information  
• Tätort definieras som ett område med minst 200 invånare och där av-

stånden mellan husen är mindre än 200 meter. 
• På www.trafikverket.se finns uppgifter om trafikflöden för de flesta 

vägarna i Sverige.  
• Det är möjligt att få uppgifter om uppmätta kvävedioxidhalter utom-

hus hos kommunala luftvårdsförbund. 
• Kvävedioxidhalten inomhus kan påverkas av till exempel en gasspis. 
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9  Fuktsäkerhet 

Syftet är att premiera byggnader som utformas, projekteras, byggs och 
förvaltas på ett sätt så att risken för framtida fukt- och vattenskador 
minskar.  

Vad bedöms? 
Metod för projektering och byggande med avseende på hög fuktsäker-
het.  

Betygskriterier 
Betygskriterier för fuktsäkerhet vid nyproduktion. Ingen ändring jämfört med 2.1.  

Indikator 9 BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggna-
der  

Byggnaden är fuktsä-
kerhetsprojekterad och 
utförd enligt BBR avsnitt 
6:5, dvs. fuktkritiska 
konstruktioner är identi-
fierade och dokumente-
rade, kontrollplaner 
finns och utförandet do-
kumenteras. 

BRONS + 

Aktuella branschregler 
följs för utförande av 
våtrum.  

Fuktsäkerhetsprojekte-
ring enligt Bygga F eller 
motsvarande. 

Fuktmätningar i betong 
utförs enligt RBK, dvs 
Rådet för ByggKompe-
tens. 

SILVER + 

En diplomerad fuktsak-
kunnig (beställarens ex-
pert) och en fuktsäker-
hetsansvarig (entrepre-
nörens expert) ska vara 
utsedda. 

I småhus krävs att en 
fuktsäkerhetsansvarig 
(entreprenörens expert) 
är utsedd. 

Godkänt enkätresultat 
eller egendeklaration.  

Instruktion 
Fuktsäkerhetsarbetet, det vill säga arbete för att minska risken för fukt- 
och mögelskador och vattenläckage i den färdiga byggnaden, ska ske un-
der alla skeden vid nyproduktion och omfattar t ex att  
• formulera kravnivå på byggnadens fuktsäkerhet och planera för hur 

den ska uppfyllas 
• identifiera fuktkompetens i projekteringsgruppen 
• identifiera kritiska konstruktioner, moment, material 
• mäta, kontrollera och dokumentera fuktnivåer 
Fuktsäkerhetsarbetet är komplext eftersom det påverkar många aktörer 
vid nyproduktion: byggherre, projektörer, entreprenörer, leverantörer 
och förvaltningspersonal.  

Ett centralt dokument för att organisera arbetet är fuktsäkerhetsbeskriv-
ningen. I den redovisas bland annat de konstruktioner som är kritiska 
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med avseende på fukt- och vattenskadesäkerhet, vilka kontroller som är 
nödvändiga och när de ska genomföras, uttorkningsplaner, dokumentat-
ion. En fuktsäkerhetsbeskrivning som innehåller åtminstone följande 
rubriker uppfyller kriterierna för BRONS:  

 
Rubrikerna är hämtade från ByggaF som är en standardiserad metod för 
att organisera fuktsäkerhetsarbetet från tidigt planeringsskede till och 
med förvaltning. I praktiken består den av ca tio dokument i form av 
mallar, rutiner, beräkningshjälpmedel, inventering, kontrollplaner, av-
vikelser, protokoll mm. ByggaF finns att hämta på www.fuktcent-
rum.lth.se. Nyttig information finns också på www.fuktsakerhet.se 

Fuktsäkerhetsarbetet under projekteringsskedet ska utföras enligt krite-
rierna för vald klass och entreprenörens redovisning av fuktsäkerhets-
arbete under byggskedet ska finnas med i bygghandling eller förfråg-
ningsunderlag. 

Genom att anlita en diplomerad fuktsakkunnig, definierad enligt Fukt-
centrum på LTH säkerställs fuktsäkerhetsarbetet från planering till kon-
troll och dokumentation av färdig byggnad. Boverket väntas definiera 
föreskrifter för certifierade fuktexperter inom kort  

Ytterligare information 
För fuktsäkert byggande förekommer en mängd begrepp, här förtydli-
gas sammanfattningsvis några;  
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• ByggaF består av ca 10 dokument med till exempel mallar och redo-
visnings hjälp som används för att inte missa viktiga moment och 
dokumentationer. Finns att hämta på www.lth.se 

• En fuktsakkunnig är en specialist på fuktsäkerhet under projektering 
och byggande.  

• En diplomerad fuktsakkunnig har genomgått en kurs hos Fuktcent-
rum vid LTH och SP. Antalet diplomerade är än så länge få men mot-
svarande kompetens kan accepteras och ska styrkas med CV.  

• En fuktskadeutredare har inte alltid rätt kompetens för att styra och 
följa upp fuktsäkerhetsarbetet under projektering. 

• Med fuktsäkerhetsansvarig avses i Miljöbyggnad den person som an-
svarar för att erforderliga krav uppfylls under byggskedet.  

• RBK står för Rådet för ByggKompetens. Utbildar kontrollanter som 
kvalitetssäkrat genomför fuktmätningar under byggskedet.  

• Branschorganisationer som publicerar regler om fukt- eller vatten-
skadesäkert byggande är 

• Säker Vatteninstallation, se www.sakervatten.se 
• GVK, Golvbranschens våtrumskontroll, se www.gvk.se 
• Byggkeramikrådet, se www.bkr.se 
• MVK, Måleribranschens våtrumskontroll, se www.mvk.se 
• VASKA, se www.lansforsakringar.se 

Redovisning 
Se aktuellt dokument för egenkontroll på Miljöbyggnads webbplats. Re-
dovisningen anpassas efter i vilket skede som ansökan skickas in. Om 
den skickas in tidigt ska det finnas krav på att följande ska redovisas.  
• För BRONS (och BBR): dokumenterat fuktsäkerhetsarbete.  
• För BRONS (och BBR): relevant beskrivning av projektet, beskriv-

ning av organisation och fuktkompetens, beskrivning av byggnad och 
verksamhet  

• För BRONS (och BBR): redovisning av aktuella kritiska fukttillstånd, 
av byggnadens fuktkritiska konstruktioner, metod för hantering av 
fuktsäkerhet under projekteringen. 

• För BRONS (och BBR): beskrivning av överföring av resultat från 
fuktsäkerhetsprojektering till entreprenör, erforderligt fuktsäkerhets-
arbete under byggskedet inklusive kontrollplaner och sätt att följa 
upp fuktsäkerhetsarbetet under byggskedet. 

• Beroende på betyg: Fuktsäkerhetsarbete sker enligt ByggaF eller 
motsvarande 

• Beroende på betyg: Dokumentation som visar att branschregler för 
utförande av våtrum är eller ska implementeras i projektet, antingen 
som krav eller redovisning av utförande. 

• Beroende på betyg: Fuktsakkunnig och intyg som styrker att perso-
nen är diplomerad eller har motsvarande kompetens. 

• Beroende på betyg: Dokumentation som visar att en fuktsäkerhetsan-
svarig medverkar eller ska medverka under byggskedet 
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• Beroende på betyg: Dokumentation som visar att fuktmätning enligt 
RBK sker eller ska ske under byggskedet. 

Verifiering i färdig byggnad 
• Kontrollera dokumentation från fuktsäkerhetsarbetet med avseende 

på aktuella kriterier, till exempel intyg från RBK-kontrollant, utfö-
rande enligt branschregler etc 

• Ingen formell fuktbesiktning krävs, men vid verifieringen ska man ta 
reda på om fukt- eller vattenskador har inrapporterats eller observe-
rats efter färdigställandet.  

• För GULD på indikatorn ska enkätundersökningen visa att färre än 10 
% av svarande brukare upplever allergi-, hälso- eller mögelbesvär 
kopplade till byggnaden se frågorna 4, 7 och 8 i enkäten i bilagan och 
11, 12 och 13 i enkäten för handelsbyggnader.  

• Om antalet anställda är fem eller färre ersätts enkäten med en brukar-
deklaration baserad på enkäten. 

• Enkätsvaren gäller endast de faktorer som fastighetsägaren kan på-
verka.  

• För GULD i småhus besvaras enkätens frågor 4, 7 och 8 som en egen-
deklaration och undertecknas av ägaren. 

• Se aktuella anvisningar på Miljöbyggnads webbplats. 
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10  Termiskt klimat vinter  

Syftet är att premiera byggnader som utformats, projekterats och byggts 
för ett bra termiskt inneklimat vintertid. 

Vad bedöms? 
Termiskt klimat vintertid bedöms i vistelserum med endera  

• Datorsimulering av inneklimat jämfört med PPD-krav  
• Transmissionsfaktor; förenklad metod  

Betygskriterier  
 

Betygskriterier för bedömning av operativ temperatur utifrån PPD-index vid nyprodukt-
ion. Ingen ändring jämfört med 2.1.  

Indikator 10 BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggna-
der 

Termiskt klimat 
motsvarande PPD 
≤ 20 %  

Termiskt klimat 
motsvarande PPD 
≤ 15 %  

Termiskt klimat mot-
svarande PPD ≤ 10 % 

Godkänt enkätresultat 
eller egendeklaration.  

 
Betygskriterier med transmissionsfaktor, TF vid nyproduktion. Ingen ändring jämfört 
med 2.1. 

Indikator BRONS SILVER GULD 

Småhus  TF < 0,4 
Värmekälla under 
fönster eller redo-
visning av annat 
skydd mot kallras, 
dvs lufthastigheten 
<0,15 m/s  

TF < 0,3 
Värmekälla under 
fönster eller redo-
visning av annat 
skydd mot kallras, 
dvs lufthastigheten 
< 0,15 m/s 

TF ej accepterad 

Termiskt klimat mot-
svarande PPD ≤ 10 % 

Godkänd egendekla-
ration.  

Instruktioner för bedömning av simulerat termisk klimat 
1) Ersätt PPD i betygskriteriet med operativ temperatur beroende på 

brukarnas klädsel och fysisk aktivitet.  
2) Visa med simulering av valda vistelserum (med valda fönster, vär-

mare, ytterväggskonstruktion, aktuella internlaster etc) att aktuella 
betygskriterier uppfylls.  

Tabeller och diagram för att omvandla PPD till operativ temperatur 
finns i bilaga till standarden SS-EN ISO 7730:2006, Energi- och mil-
jötekniska föreningens R1 eller Thermal Comfort Calculator på 
http://www.healthyheating.com/  
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Om uppgifter saknas kan inomhusklädsel vintertid antas vara 1,0 clo 
och aktiviteten 1.2 met i bostäder, kontor, skolor, förskolor etc.. Relativ 
luftfuktighet spelar normalt en mindre roll vid värdering av det termiska 
inneklimatet vintertid. Anta lufthastigheten 0,15 m/s om inget tyder på 
annat. 

Bedömning med datorsimulering  
Bedömning av termisk komfort kan ske genom att simulera inneklima-
tet i de vistelserum som ska bedömas och beräknad operativ temperatur 
kontrollera i den punkt i vistelsezonen där risken är störst för diskom-
fort; oftast en meter innanför det största fönstrets mittpunkt. Simule-
ringen ska ske med ortens aktuella DVUT (dimensionerande vinterute-
temperatur), aktuell utformning, värmning, ventilation och internlaster. 
Användbara simuleringsprogram är till exempel ProClim, IDA Klimat 
och energi, TeknoSim.  

Instruktioner för bedömning med transmissionsfaktor, TF 
Med transmissionsfaktorn, TF beskrivs förenklat fönsters kylande ver-
kan vintertid. Den kan användas i nyproducerade småhus och baseras 
på en metod som beskrivs i Byggvägledning 8 (Hector 2006).  
Transmissionsfaktorn (TF) beräknas med fönsterarea, golvarea och U-
värde för fönsterglasets mitt. Om det finns flera fönster i rummet ska 
deras areor summeras.  

golv

fönster
glas A

A
UTF ⋅=   W/m2 

där Uglas  = U-värde i glasets mitt (W/m2,K) 
 Afönster = fönsterarea, alltså glasdel + karm + båge (m2) 

 Agolv = golvarea (m2) inklusive yta under till exempel köksin-
redning och garderober  

Metoden är förenklad och det finns en risk att den upplevda termiska 
komforten inte kommer att motsvara önskad klass. För GULD ska inne-
klimatet beräknas och jämföras med PPD-index.  

Rum för bedömning, indikatorbetyg 
Val av vistelserum för bedömning, accepterade undantag och betygsagg-
regering beskrivs i Miljöbyggnads Metodikdel i avsnitt 4.1.2.  
För lokalbyggnader med hall gäller att hallen betygsätts för sig. Resten 
av byggnaden, dvs kontor, reception, verkstad, beredning mm betygsätts 
för sig enligt reglerna för lokalbyggnad. Indikatorbetyget bestäms utifrån 
det sämsta det betyget (hall eller resten av byggnaden). Det kan höjas ett 
steg om den största arean har högre betyg.  
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För handelsbyggnader gäller att försäljningsutrymmen betygsätts för sig. 
Resten av byggnaden, dvs kontor, beredning mm betygsätts enligt reg-
lerna för lokalbyggnad. Indikatorbetyget bestäms utifrån det sämsta det 
betyget (försäljningsutrymme eller resten av byggnaden). Det kan höjas 
ett steg om den största arean har högre betyg. 
I vårdlokaler förekommer flera typer av vistelserum där verksamheten 
ställer krav så att det inte är möjligt att uppfylla Miljöbyggnads kriterier, 
det kan till exempel gälla säkerhet, sekretess, tillgänglighet, särskilda 
krav på hygien och hälsa. De rum som inte kan bedömas ska redovisas 
med motiv i form av användning och hänvisning till skäl för undantag 

Redovisning 
Se aktuellt dokument för egenkontroll på Miljöbyggnads webbplats. 
• Beställarens krav på komfort vintertid (ej nödvändigt om lösningar 

redovisas som uppfyller aktuellt betygskriterium). 
• Bedömda våningsplan med bedömda rum markerade på planritningar 
• Motivering till val av bedömda våningsplan och vistelserum. 
• Motivering till vistelserum som undantas bedömning. 
• Golvarea i varje bedömt rum och Atemp för valda våningsplan 
• Fönster i bedömda rum är markerade på fasadritningar.  
• Varje bedömt rums betyg och aggregerat indikatorbetyg. 
• Fönsterarea och U-värde i varje bedömt rum. 
• Bevis på fönsters U-värde i bedömda rum. 
• Om den förenklade metoden TF används redovisas indata och beräk-

nat TF och rumsbetyg för varje bedömt rum.  
Om PPD-metoden används: 
• Samband mellan PPD/clo/met och operativ temperatur. 
• Brukarnas clo och met vintertid i de bedömda rummen.  
• Simuleringsprogram som använts för beräkning av termiskt klimat i 

de bedömda rummen. 
• Indata till simuleringen av termiskt klimat vinter i respektive rum; 

fönsters U-värde, fönsterarea, internlaster, värmningssätt, DVUT, si-
mulerat dygn.  

• Resulterande PPD, beräknad operativ temperatur och rumsbetyg i 
varje bedömt rum.  

För att styrka fönsters U-värde kan något av följande dokument bifogas 
(beroende vad som finns tillgängligt när ansökan skickas in): byggnads-
beskrivning, A-ritningar, VVS-handlingar, K-ritningar, följesedlar, or-
derbekräftelse, intyg, foto, relationshandlingar.  

Verifiering i färdig byggnad 
• Vid verifieringen kontrolleras att indata till inneklimatberäkningarna 

för just de bedömda vistelserummen överensstämmer med färdig 
byggnad alternativt mätning enligt SS EN ISO 7726. 
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• För GULD i flerbostadshus och lokalbyggnader på denna indikator 
krävs en enkätundersökning som visar att minst 80 % av svarande 
brukare anser det termiska klimatet vintertid vara acceptabelt, bra el-
ler mycket bra, se fråga 2 i enkäten i bilagan eller fråga 3 om det 
gäller handelsbyggnader.  

• Om antalet anställda är fem eller färre ersätts enkäten med en brukar-
deklaration baserad på enkäten. 

• Enkätsvaren gäller endast de faktorer som fastighetsägaren kan på-
verka 

• För GULD i småhus besvaras enkätens fråga 2 som en egendeklarat-
ion och undertecknas av ägaren. 

• Se aktuella anvisningar på Miljöbyggnads webbplats. 
• För GULD i vårdlokal kan aktuell enkätfråga ersättas med mätning.  
 

Ytterligare information 
PPD betyder Predicted Percentage Dissatisfied, alltså förväntad andel 
missnöjda och som används för att värdera inneklimat. PPD < 10 % 
innebär att färre än 10 % i en grupp förväntas vara otillfredsställda 
med det termiska klimatet.  
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11  Termiskt klimat sommar 

Syftet är att premiera byggnader som utformats, projekterats och byggts 
för ett bra termiskt inneklimat sommartid.  

Vad bedöms? 
Termiskt klimat sommartid bedöms i vistelserum med endera 

• Datorsimulering av inneklimat jämfört med PPD-krav 
• Solvärmefaktor, förenklad metod.  

Betygskriterier  
Betygskriterier för bedömning av operativ temperatur utifrån PPD-index vid nyprodukt-
ion. Ingen ändring jämfört med 2.1. 

Indikator 11 BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggna-
der 

Termiskt klimat 
motsvarande PPD 
≤ 20 %  

Öppningsbara föns-
ter i  
• skolor som sak-

nar komfortkyla 
• bostäder 

Termiskt klimat mot-
svarande PPD ≤ 15 
%  

Öppningsbara föns-
ter i  
• skolor som sak-

nar komfortkyla 
• bostäder 

. 

Termiskt klimat mot-
svarande PPD ≤ 10 
%  

Öppningsbara föns-
ter i  
• skolor som saknar 

komfortkyla 
• bostäder 

Godkänt enkätresul-
tat eller egendekla-
ration 

 

Betygskriterier med solvärmefaktor, SVF vid nyproduktion. Ändring jämfört med 2.1: 
accepterat att använda den enklare metoden SVF för skolor (kriterier från manual 2.0).  

Indikator 11 BRONS SILVER GULD 

Småhus och 
flerbostadshus 

SVF < 0,048 

Öppningsbara 
fönster. 

SVF < 0,036 

Öppningsbara 
fönster. 
 

SVF < 0,025  

Öppningsbara fönster.  

Godkänt enkätresultat 
eller egendeklaration. 

Skolor SVF < 0,06 

Öppningsbara 
fönster. 

SVF < 0,054 

Öppningsbara 
fönster. 

-  
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Instruktioner för bedömning av simulerat termisk klimat 
1) Ersätt PPD i betygskriteriet med operativ temperatur beroende på 

brukarnas klädsel och fysisk aktivitet.  
2) Visa med simulering av valda vistelserum (med valda fönster, sol-

skydd, komfortkyla, ytterväggskonstruktion, aktuella internlaster 
etc) att aktuella betygskriterier uppfylls.  

Tabeller och diagram för att omvandla PPD till operativ temperatur 
finns i bilaga till standarden SS-EN ISO 7730:2006, Energi- och mil-
jötekniska föreningens R1 eller Thermal Comfort Calculator på 
http://www.healthyheating.com/  

Om uppgifter saknas kan inomhusklädsel sommartid antas vara 0,5 clo 
och aktiviteten 1.2 met i bostäder, kontor, skolor, förskolor etc.. Relativ 
luftfuktighet spelar normalt en mindre roll vid värdering av det termiska 
inneklimatet vintertid. Antag lufthastigheten 0,25 m/s om inget tyder på 
annat. 

Bedömning med datorsimulering  
Bedömning av termisk komfort kan ske genom att simulera inneklima-
tet i de vistelserum som ska bedömas och beräknad operativ temperatur 
kontrollera i den punkt i vistelsezonen där risken är störst för diskom-
fort; oftast en meter innanför det största fönstrets mittpunkt. Simule-
ringen ska ske vid det tillfälle under året då tillförd kyla är som störst. 
Användbara simuleringsprogram är till exempel ProClim, IDA Klimat 
och energi, TeknoSim. 

Instruktioner för bedömning med solvärmefaktor  
Solvärmefaktorn, SVF är ett mått på hur värmen från fönster sommartid 
påverkar det termiska inneklimatet. Betygskriterierna baseras på upp-
gifter från Bygga med glas (P O Carlson med flera, 2005).  
Solvärmefaktorn SVF beräknas med  

golv

glas
syst A

A
gSVF ⋅=    

gsyst  = sammanvägt g-värde, alltså för fönsterglas och solskydd (-) 
Aglas = glasarea i fönster, dörrar och glaspartier (m2) 
Arum = golvarea (m2) inklusive yta under till exempel köksinredning 

och garderober 
Aktuellt gsyst, det vill säga som inkluderar glas och yttre, inre eller mel-
lanliggande solskydd kan beräknas med till exempel verktyget ParaSol 
som hämtas kostnadsfritt på www.parasol.se. Tänk på att även bal-
konger, takfot eller liknande kan fungera som solskydd.  

Vid beräkning av gsyst antas att det rörliga solskyddet är aktiverat. 

Metoden med SVF är förenklad och det finns risk att den upplevda ter-
miska komforten inte kommer att motsvara önskad nivå i praktiken.  
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Rum för bedömning, indikatorbetyg 
Val av vistelserum för bedömning, accepterade undantag och betygsagg-
regering beskrivs i Miljöbyggnads Metodikdel i avsnitt 4.1.2.  
För lokalbyggnader med hall gäller att hallen betygsätts för sig. Res-
ten av byggnaden, dvs kontor, reception, verkstad, beredning mm be-
tygsätts för sig enligt reglerna för lokalbyggnad. Indikatorbetyget be-
stäms utifrån det sämsta det betyget (hall eller resten av byggnaden). 
Det kan höjas ett steg om den största arean har högre betyg.  

För handelsbyggnader gäller att försäljningsutrymmen betygsätts för 
sig. Resten av byggnaden, dvs kontor, beredning mm betygsätts enligt 
reglerna för lokalbyggnad. Indikatorbetyget bestäms utifrån det sämsta 
det betyget (försäljningsutrymme eller resten av byggnaden). Det kan 
höjas ett steg om den största arean har högre betyg. 

I vårdlokaler förekommer flera typer av vistelserum där verksamheten 
ställer krav så att det inte är möjligt att uppfylla Miljöbyggnads krite-
rier, det kan till exempel gälla säkerhet, sekretess, tillgänglighet, sär-
skilda krav på hygien och hälsa. De rum som inte kan bedömas ska re-
dovisas med motiv i form av användning och hänvisning till skäl för 
undantag 

Redovisning 
Se aktuellt dokument för egenkontroll på Miljöbyggnads webbplats. 
• Beställarens krav på komfort sommartid (ej nödvändigt om lösningar 

redovisas som uppfyller aktuellt betygskriterium). 
• Bedömda våningsplan med bedömda vistelserum markerade på 

planritningar. 
• Motivering till val av bedömda våningsplan och vistelserum. 
• Motivering till vistelserum som undantas bedömning. 
• Golvarea i varje bedömt rum och Atemp för valda våningsplan. 
• Fönster i bedömda rum är markerade på fasadritningar.  
• Fönsterarea, ev gsyst-värden, solavskärmning och dess egenskaper i 

varje bedömt rum.  
• Balkonger, burspråk, loftgångar mm som skyddar mot sol i bedömda 

rum. 
• Beräkningsprogram som använts för gsyst och skärmdump av beräk-

ningsresultatet.  
• Varje bedömt rums betyg och aggregerat indikatorbetyg. 
• Indikatorbetyg enligt aggregeringsprincipen. 
• Verifikat på fönsters g-värde och solskydd i bedömda rum. 
Om PPD-metoden används: 
• Brukarnas clo och met sommartid i de bedömda rummen.  
• Samband operativ temperatur och PPD/clo/met. 
• Simuleringsprogram som använts för beräkning av termiskt klimat i 

de bedömda rummen. 
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• Indata till simuleringen av termiskt klimat vinter i respektive rum; 
internlaster, värmningssätt, DVUT, simulerat dygn.  

• Resulterande PPD, beräknad operativ temperatur och rumsbetyg i 
varje bedömt rum. 

Om den förenklade TF-metoden används: 
• Indata och beräknat SVF och rumsbetyg för varje bedömt rum.  
För att styrka fönsters och solskydds egenskaper kan t ex något av föl-
jande dokument bifogas beroende vad som finns tillgängligt när ansökan 
skickas in; byggnadsbeskrivning, A-ritningar, VVS-handlingar, K-rit-
ningar, följesedlar, orderbekräftelse, intyg, foto, relationshandlingar. 

Verifiering i färdig byggnad 
• Vid verifieringen kontrolleras att indata till inneklimatsimuleringarna 

överensstämmer med motsvarande i färdig byggnad alternativt mät-
ning enligt SS EN ISO 7726. 

• För GULD i flerbostadshus och lokalbyggnader på denna indikator 
krävs en enkätundersökning som visar att minst 80 % av svarande 
brukare anser det termiska klimatet sommartid vara acceptabelt, bra 
eller mycket bra, se fråga 1 i enkäten i bilagan eller fråga 2 om det 
gäller handelsbyggnader.  

• Enkätsvaren gäller endast de faktorer som fastighetsägaren kan på-
verka 

• Om antalet anställda är fem eller färre i en lokalbyggnad ersätts en-
käten med en brukardeklaration baserad på enkäten. 

• För GULD i småhus besvaras enkätens fråga 1 som en av ägaren un-
dertecknad egendeklaration. 

• Se aktuella anvisningar på Miljöbyggnads webbplats. 
• För GULD i vårdlokal kan aktuell enkätfråga ersättas med mätning  

 

Ytterligare information 
PPD betyder Predicted Percentage Dissatisfied, alltså förväntad andel 
missnöjda som används för att värdera inneklimat. PPD < 10 % inne-
bär att färre än 10 % i en grupp förväntas vara otillfredsställda med 
det termiska klimatet. 
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12  Dagsljus 

Syftet är att premiera byggnader som utformats, projekterats och byggts 
för god tillgång till dagsljus. 

Vad bedöms? 
Dagsljuskvalitet bedöms i vistelserum kan bedömas med 

• Dagsljusfaktor  
• Fönsterglasandel AF, förenklad metod 
• Utblick 

Betygskriterier 
Betygskriterier med dagsljusfaktor, DF för nyproducerade byggnader. Förtydligande 
av betygskriterier jämfört med 2.1. 
Indikator 12 BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggna-
der 

DF ≥ 1,0 % DF ≥ 1,2 % DF ≥ 1,2 % visad med 
datorsimulering. 

Godkänt resultat från 
enkät eller egendekla-
ration. 

Handelsbygg-
nader 

Lokalbyggna-
der arbets-
platser i hall  

Försäljningsut-
rymme eller hall 
med arbetsplatser  
• DF ≥ 1,0 % eller  
• Utblicksarea ≥ 

40 %  

Eller tillhörande pa-
usrum 
• DF ≥ 1,0 %  

Resten av byggna-
den bedöms enligt 
kriterier för ”Lokal-
byggnad”. 
 
 

Försäljningsutrymme 
eller hall med arbets-
platser 
• DF ≥ 1,2 % eller  
• Utblicksarea ≥ 

50 %  

Eller tillhörande pa-
usrum 
• DF ≥ 1,2 % och 

ligger i nära an-
slutning till försälj-
ningsutrymmet el-
ler hall 

Resten av byggna-
den bedöms enligt 
kriterier för ”Lokal-
byggnad”. 

Försäljningsutrymme 
eller hall med arbets-
platser  
• DF ≥ 1,2 % eller  
• Utblicksarea ≥ 50 %  
 
Och tillhörande paus-
rum 
• DF ≥ 1,2 % 
 
Resten av byggnaden 
bedöms enligt kriterier 
för ”Lokalbyggnad”- 

Godkänt resultat från 
enkät eller egendekla-
ration. 

 
Betygskriterier med fönsterglasandel, AF för nyproducerade byggnader. Ingen 
ändring av betygskriterier jämfört med Manual 2.1.  

Indikator 12 BRONS SILVER GULD 

Bostäder AF ≥ 10 % AF ≥15 % - 
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Instruktioner för bedömning av fönsterglasarea, AF 
Dagsljuskvaliteten kan bedömas med den förenklad metod fönsteran-
del, AF som är fönstrets glasarea i förhållande till rummets golvarea.  

100⋅=
golv

glas

A
A

AF
  (%) 

Aglas  = fönstrets glasarea, m2 

Agolv  = golvarea, m2 inklusive golv under köksinredning, garderober 
etc  

I BBR kan metoden användas tillsammans med SS 91 42 01 för att visa 
att kravet på dagsljustillgång är uppfyllt. Hänvisning till standarden gäl-
ler om fönster med sämre dagsljustransmission än tre klara glas används 
eller om himlen är avskärmad mer än 20°. BBR-krav på dagsljustill-
gång ska vara uppfyllda för att certifiera en byggnad i Miljöbyggnad.  

Den åberopade standarden går att tolka på flera sätt, i Miljöbyggnad 
accepteras följande:  

 

 

 
Illustration av horisontavskärmningen, α, alltså vinkeln mellan horisontalplan och en 
linje från fönstrets mittpunkt till högsta skärmande punkten på till exempel en annan 
byggnad. 

Alt 1: AF-metoden kan användas om horisonten inte skärmas mer än 
20°och om glasets ljustransmission, LT > ca 0,7 alltså motsvarande tre 
klara glas. 

Alt 2: Om avskärmningen är större än cirka 20° kan diagrammet nedan 
från SS 91 42 01 användas för BRONS. AF är där en funktion av av-
skärmningsvinkeln, endast den oskuggade delen i diagrammet kan an-
vändas och AF ska vara minst 10 %. För SILVER krävs BRONS plus 5. 
AF för 25° är cirka 12 % och för 30° cirka 13,5 %. LT > cirka 0,7. 
Extrapolering är accepterad. 
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Accepterad AF i %, dvs storlek på glasarea i förhållande tll golvarea som funktion av 
avskärmningsvinkeln α. Se Alt 2. 
 
Alt 3: Om en balkong, loftgång eller fast ogenomskinligt solskydd skär-
mar av himlen ska för BRONS rummets area ökas med arean på loft-
gången eller balkongen (enligt standarden) som skymmer himlen. LT > 
cirka 0,7. 

Alt 4: AF accepteras vid kombination av alt 2 och alt 3. 

Instruktioner för bedömning av dagsljusfaktor 
Dagsljusfaktorn är ett mått på förhållandet mellan ljusstyrkan utomhus 
och inomhus en mulen dag, till exempel betyder dagsljusfaktor 2,5 % 
att då belysningsstyrkan är 12 000 lux utomhus är den 300 lux inomhus. 
Dagsljusfaktorn beror på glasarean, mätpunkt, golvarea, horistontav-
skärmning, fönsterglasets ljustransmission och rumsytors reflexions-
förmåga. 

Beräkningen kan ske med en grafisk metod som beskrivs i Att räkna 
med dagsljus (Löfberg 1987). Dagsljusfaktorn kan också beräknas med 
simuleringsprogram, till exempel Radiance, Velux Daylight Visualizer 
(kostnadsfritt). Med simuleringsprogram är det också möjligt att be-
räkna dagsljusfaktorn för olika storlek på glasets ljustransmission, LT.  

Beräknad dagsljusfaktor ska bedömas i en punkt 0,8 meter över golv, 1 
meter från mörkaste sidovägg och på halva rumsdjupet enligt SS 
914201. Alternativt vid den mörkaste arbetsytan på halva rumsdjupet. 
Den mörkaste av dessa två punkter ska jämföras med betygskriterierna. 
I beräkningen ska hänsyn tas till omkringliggande byggnader och ut-
vändiga skuggande byggnadsdelar, fasta skärmar etc.  

Halva rumsdjupet kan utgå från en tänkt vägg mot kommunikationsyta 
i till exempel kontorslandskap. 

Vid beräkning kan normalvärden på reflexionsfaktorer för ljusa väggar 
och tak användas även om hyresgäster kan tänkas välja annan kulör. 

I djupa vistelserum i lokalbyggnader accepteras att beräkningspunkten 
flyttas mot fasaden. Rumsytan inom dubbla avståndet från fasad till be-
räkningspunkt kan användas för stadigvarande arbetsplatser. Ibland an-
vänds benämningen ”möbleringsdjup”. Detta ska framgå av informat-
ion till brukarna.  
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Instruktioner för bedömning av utblick  
Utblicksarean är den golvarean som uppfyller krav på utblick i förhål-
lande till rummets golvarea. Utblick definieras som att på 1,5 meter 
höjd inomhus kunna se ut 5 grader eller mer både horisontellt och ver-
tikalt. Det är inte nödvändigt att se himlen. Dessutom ska avståndet 
mellan fönster och en vägg eller liknande vara minst 5 meter. Takföns-
ter är accepterade för att tillgodogöra sig utblick.  

Den tillgodoräknade utblicken får inte skymmas av permanent inred-
ning, mellanväggar etc. Som utomhus räknas ett dagljusbelyst atrium 
där dagsljusfaktorn överstiger 4 % i synfältet. 

 
Illustration av definitionen på utblick. Avståndet till vägg utanför fönstret ska vara 5 m 
eller mer. 

Rum för bedömning, indikatorbetyg 
Val av vistelserum för bedömning, accepterade undantag och betyg-
saggregering beskrivs i Miljöbyggnads Metodikdel i avsnitt 4.1.2.  
Speciellt för lokalbyggnader med hall gäller att hallen (och/eller even-
tuellt tillhörande pausrum) betygsätts för sig. Och resten av byggna-
den betygsätts för sig, dvs kontor, reception, verkstad, beredning mm 
för sig enligt reglerna för lokalbyggnad. Indikatorbetyget bestäms uti-
från det sämsta betyget (hall eller resten av byggnaden). Det kan höjas 
ett steg om den största arean har högre betyg.  

Speciellt för handelsbyggnader gäller att försäljningsutrymmen 
(och/eller eventuellt tillhörande pausrum) betygsätts för sig. Och res-
ten av byggnaden betygsätts för sig dvs kontor, beredning mm enligt 
reglerna för lokalbyggnad. Indikatorbetyget bestäms utifrån det sämsta 
betyget (försäljningsutrymme eller resten av byggnaden). Det kan hö-
jas ett steg om den största arean har högre betyg. 

I vårdlokaler förekommer flera typer av vistelserum där verksamheten 
ställer krav så att det inte är möjligt att uppfylla Miljöbyggnads krite-
rier, det kan till exempel gälla säkerhet, sekretess, tillgänglighet, sär-
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skilda krav på hygien och hälsa. De rum som inte kan bedömas ska re-
dovisas med motiv i form av användning och hänvisning till skäl för 
undantag.    

Redovisning 
Se aktuellt dokument för egenkontroll på Miljöbyggnads webbplats. 
• Situationsplan som visar omgivningens avskärmning av himlen.  
• Representativa våningsplan på planritningar.  
• Motivering till val av representativa våningsplan.  
• Bedömda vistelserum är markerade på planritningar. 
• Motivering till val av vistelserum som bedömts.  
• Motivering till vistelserum som undantagits bedömning.  
• Golvarea i varje bedömt rum och Atemp för valda våningsplan. 
• Fönster i bedömda rum är markerade på fasadritningar. 
• Fönsterareor i varje bedömt rum. 
• Fönsters LT-värde i varje bedömt rum. 
• LT-värden är styrkta.  
• Fast solavskärmning, balkonger, burspråk, loftgångar mm som av-

skärmar himlen i bedömda rum. 
• Rumsbetyg för varje bedömt rum.  
• Eventuell beräknad area för utblick för varje aktuellt rum. 
Om den förenklade metoden används:  
• Beräknad AF och rumsbetyg för varje bedömt rum. 
• Indikatorbetyg enlig aggregeringsprincipen. 
Om dagsljuset har simulerats: 
• Beräkningsprogram som använts för simulering av dagsljusfaktor, 

DF. 
• Övriga indata till simuleringen av DF i respektive rum, alltså uppgif-

ter om rumsytor egenskaper och rummets geometrier. 
• Simulerad DF, markerad bedömningspunkt och rumsbetyg för varje 

bedömt rum. 
För att styrka exempelvis fönsters egenskaper kan något av följande 
dokument användas: byggnadsbeskrivning, A-ritningar, VVS-hand-
lingar, K-ritningar, följesedlar, orderbekräftelse, intyg, foto eller relat-
ionshandlingar. 

Verifiering i färdig byggnad 
• Verifiering sker genom kontroll av beräkningsförutsättningar i färdig 

byggnad.  
• För GULD på denna indikator i flerbostadshus och lokalbyggnader 

krävs en enkätundersökning som visar att minst 80 % av svarande 
brukare anser att dagsljuskvaliteten är mycket bra, bra eller accepta-
bel, se fråga 5 i enkäten i bilagan eller frågorna 5 och 6 i enkäten för 
handelsbyggnader.  
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• Enkätsvaren gäller de faktorer som fastighetsägaren kan påverka 
• Om antalet anställda är fem eller färre ersätts enkäten med en brukar-

deklaration baserad på enkäten. 
• För GULD i småhus besvaras enkätens fråga 5 som en egendeklarat-

ion och undertecknas av ägaren. 
• Se aktuella anvisningar på Miljöbyggnads webbplats. 
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13  Legionella 

Syftet med indikatorn är att premiera byggnader som utformats, projek-
terats och byggts för att minska risken för tillväxt och spridning av leg-
ionellabakterier i och från tappvattensystem. 

Vad bedöms? 
Åtgärder för att minska risken för tillväxt och spridning av legionella-
bakterier. 

Betygskriterier 
Betygskriterier för legionella vid nyproduktion. Kravet på att genomföra en riskvärde-
ring i flerbostadshus för SILVER har tagits bort jämfört med 2.1, annars ingen änd-
ring.  

Indikator 13 BRONS SILVER GULD 

Flerbostads-
hus och lokal-
byggnader  

 

Temperatur på stil-
lastående tappvarm-
vatten i t ex beredare 
och ackumulatortan-
kar ≥ 60˚C 

Gemensam rörled-
ning till flera dusch-
platser där tempera-
turen är högst 38°C 
ska inte vara längre 
än 5 meter.  

Handdukstorkar och 
andra värmare är inte 
kopplade på vvc-led-
ningen 

Proppade ledningar 
ska vara så korta att 
temperaturen på det 
stillastående vattnet 
inte understiger 
50°C. 

BRONS +  

Riskvärdering ge-
nomförs med avse-
ende på tillväxt och 
spridning av legion-
ella i äldre- och 
gruppboende, hotell, 
sporthallar, simhallar, 
vårdlokal. Åtgärder 
som minskar legion-
ellarisken genomförs.  

Legionellaskydd en-
ligt "Branschregler 
Säker Vatteninstallat-
ion" 

SILVER +  

Termometrar monte-
ras på utgående 
varmvatten och på 
returen i varje vvc-
krets  

Instruktioner ska fin-
nas för regelbundna 
kontroller av vv- och 
vvc-temperatur i 
äldre- och gruppbo-
ende, hotell, sporthal-
lar, simhallar, vårdlo-
kal och flerbostads-
hus 

Småhus - Temperaturen på stil-
lastående tappvarm-
vatten i t ex beredare 
och ackumulatortan-
kar ≥ 60˚C 

SILVER+ 
Legionellaskydd en-
ligt "Branschregler 
Säker Vatteninstallat-
ion 

 

 

Legionellabakterier finns naturligt i vatten, tillväxten sker mellan 20-
50oC och maximalt vid 37oC. Den sprids med aerosoler och orsakar en 
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allvarlig lunginflammation hos personer med nedsatt immunförsvar. 
Bakterierna kan växa till både i kall- och varmvattensystem. 

Instruktion 
Tappvattensystemet ska utformas för att både minska risken för tillväxt 
av legionellabakterier och risken för spridning. Branschreglerna Säker 
Vatten innebär till exempel  

• Proppade avstick längre än 1,5 gånger rördiametern får inte förekom-
mer på vare sig tappkallvattenledning, tappvarmvattenledning eller 
vvc-ledningar. 

• Inga outnyttjade avstick längre än 1,5 ggr rördiametern finns på för-
delningsledningar. 

• Tappkallvattenledningar är inte i kontakt med tappvarmvattenled-
ningar. 

• Tappkallvattenledningar får inte förläggas i utrymme med hög tem-
peratur.  

• Installationer för tappkallvatten ska utformas så att vattnet inte värms 
oavsiktligt. 

BBR och ”Branschreglerna Säker Vatteninstallation” är råd och anvis-
ningar för hur riskerna för legionella kan minimeras och hur förhållan-
dena kan kontrolleras i den färdiga byggnaden. Till exempel får inte 
temperaturen i en vvc-krets understiga 50 °C i någon del enligt BBR. 

Om ”Branschreglerna Säker Vatteninstallation” följs i sin helhet inklu-
derar detta krav på proppade ledningar, handdukstorkar ansluts ej till 
vvc, temperaturen på stillastående vatten i ackumulator eller liknande 
ska hållas över 60 grader i stillastående vatten till exempel i ackumula-
tor. För SILVER för byggnader som saknar gemensam 5 m rörledning 
till flera duschplatser där temperaturen är högst 38°C förenklas redo-
visningen till ”Branschreglerna Säker Vatteninstallation”. 

Redovisning 
Se aktuellt dokument för egenkontroll på Miljöbyggnads webbplats. 
• Dokumentation som visar att ”Branschreglerna Säker vatteninstallat-

ion” är eller ska implementeras. 
• Eventuell riskvärdering. 
• Riskvärdering om ansökan gäller äldre- och gruppboende, hotell, 

sporthall, simhall eller vårdlokal. 
• Formell handling som styrker placering av termometrar på VV och 

inkommande VVC. 
• Instruktioner för regelbunden kontroll. 
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Verifiering i färdig byggnad 
Utförandet jämförs okulärt med aktuella betygskriterier, mätning sker av 
varmvattentemperatur enligt ”Branschreglerna Säker Vatteninstallat-
ion.”, se också aktuella anvisningar på Miljöbyggnads webbplats. 
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14 Dokumentation av byggvaror  

Syftet är att premiera byggnader där byggvaror och byggnadsmaterial 
dokumenteras.  

Vad bedöms? 
Dokumentation av inbyggda byggvaror. 

Betygskriterier 
Betygsgränser för dokumentation av byggvaror vid nyproduktion. Ingen ändring av be-
tygskriterier jämfört med 2.1. 

Indikator 14 BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggna-
der 

En byggnadsrelate-
rad loggbok upprättas 
med information om 
byggvaror i produkt-
kategorier E, F, G, H, 
I, J, K, L, M, N och Z 
enligt BSAB 96. 

Loggboken ska minst 
innehålla uppgifter 
om typ av byggvara, 
varunamn, tillverkare, 
innehållsdeklaration 
och årtal för dess 
upprättande. 

BRONS+  

Loggboken är digital 
och administreras på 
företagsnivå hos fas-
tighetsägaren. 

SILVER+  

Loggboken innehåller 
information om bygg-
varors ungefärliga 
placering och mängd i 
byggnaden.  

Instruktion 
En loggbok ska upprättas. Den ska omfatta byggvaror i grundkonstrukt-
ion, stomme, ytterväggar, yttertak och innerväggar och som ingår i pro-
duktkategorierna enligt BSAB 96: 

E  Platsgjutna konstruktioner  
F  Murverk  
G  Konstruktioner av monteringsfärdiga element  
H  Konstruktioner av längdformvaror  
I  Skikt av termoisolervaror  
J  Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, 

överläggsplattor  
K  Skikt av skivor  
L  Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm  
M  Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror  
N  Kompletteringar av sakvaror mm  
Z  Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror 
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Med byggvara avses en försäljnings- eller leveransprodukt avsedd att 
användas vid byggnad, alltså enligt definition från Kretsloppsrådet för 
Byggvarudeklarationer, BVD3. Det kan också vara en kemisk produkt 
eller innehålla eller ha behandlats med en kemisk produkt. Med ke-
misk produkt avses enligt KIFS 2005:7 ämnen, grundämnen och deras 
föreningar i naturlig eller framställd form, och beredningar, bland-
ningar eller lösningar som består av två eller flera ämnen.  

Endast byggvaror som monteras fast inne eller i direkt anslutning till 
byggnaden behöver ingå i loggboken. Byggvaror och material som tillhör 
installationstekniska- eller elsystem är undantagna loggboken.  

Beslag, skruvar, låshus och liknande behöver inte inkluderas i loggbo-
ken. 

Om innehållsdeklaration av byggvaror 
Innehållsdeklarationen ska motsvara Byggvarudeklarationer, BVD 3. 
Tills vidare accepteras tidigare versioner av BVD, om inte innehållsde-
klarationen är bristande. Byggvaror med BVD ska prioriteras. 

Som innehållsdeklaration för kemiska produkter accepteras Säkerhets-
datablad för indikatorbetyg BRONS och SILVER, alltså lagstadgad re-
dovisning av hälso- och miljöfarliga ämnen. 

Om loggboken 
Med en digital loggbok underlättas uppdateringar med nya byggvaror 
som tillförs byggnaden. Boken ska förvaltas och uppdateras av fastig-
hetsägaren och följa med byggnaden vid försäljning. Tanken med att i 
loggboken registrera mängd och placering av byggvarornas är att under-
lätta för en eventuell framtida sanering. Noggrannheten på beskrivning 
av mängd och placering kan variera. Notering sker till exempel om bygg-
varor endast förekommer i enstaka rum eller generellt. 

Loggboken ska ha en innehållsförteckning för byggvarudeklarationerna 
eller motsvarande, i övrigt bestäms utformning av fastighetsägaren. Som 
digital loggbok accepteras till exempel excel men också redovisning en-
ligt något av de kommersiella verktygen BASTA, Byggvarubedöm-
ningen, SundaHus, VGV eller motsvarande. 

Redovisning 
Se aktuellt dokument för egenkontroll på Miljöbyggnads webbplats. 
• Om ansökan sker tidigt under projektering redovisas en handling som 

beskriver krav på hur byggvaror ska hanteras med avseende på utfas-
ningsämne under byggskedet. 

• Om ansökan sker under byggskedet eller när byggnaden tagits i bruk 
redovisas aktuell status på loggboken, till exempel inloggningsupp-
gifter till bedömningsdatabas, beskrivande utdrag eller innehållsde-
klaration.  
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• Innehållsförteckning eller beskrivande utdrag (inte hela loggboken 
om den är omfattande) är bilagd i ansökan.  

Verifiering i färdig byggnad 
Verifiering sker genom att kontrollera att dokumentationen enligt den 
preliminära klassningen överensstämmer med utförandet av den färdiga 
byggnaden.  

Kontroll av att loggboken kompletterats med nya byggvaror som till-
kommit under den tid huset har varit i bruk. 

Se aktuella anvisningar på Miljöbyggnads webbplats.  
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15  Utfasning av farliga ämnen 

Syftet med indikatorn är att premiera byggnader med material och 
byggvaror som inte innehåller ämnen med farliga egenskaper. 

Vad bedöms? 
Förekomst av utfasningsämnen enligt KEMIs definition i loggbokens 
byggvaror, se indikator 14.  

Betygskriterier 
Betygsgränser för utfasning av farliga ämnen vid nyproduktion. Ingen ändring jämfört 
med 2.1. 

Indikator 15 BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggnader  

Dokumentation sak-
nas 

Utfasningsämnen 
enligt KEMIs krite-
rier förekommer 
endast i mindre om-
fattning hos loggbo-
kens byggvaror och 
är dokumenterade i 
en avvikelselista. 

Utfasningsämnen 
enligt KEMIs krite-
rier förekommer inte 
i de dokumenterade 
byggvarorna i logg-
boken. 

Instruktioner 
Varje byggvara i loggboken enligt indikator 14 ska bedömas utifrån in-
nehåll och halt av utfasningsämnen enligt KEMIs kriterier. De byggva-
rorna som granskas ingår alltså i kategorierna E, F, G, H, I, J, K, L, M, 
N, Z enligt BSAB 96. 

Utfasningsämnen betraktas som särskilt farliga och definieras av Kemi-
kalieinspektionen. I princip motsvaras dessa av ”substances of very high 
concern” enligt REACH, SVHC, EG nr. 1907/2006. För att en byggvara 
ska anses vara fri från utfasningsämnen får halten av respektive ämne i 
varje byggvara inte överstiga halterna i tabellen nedan. 

En enklare metod är att använda en produktdatabas med bedömda bygg-
varor till exempel BASTA som är kostnadsfri eller någon av de kommer-
siella metoderna till exempel Byggvarubedömningen eller SundaHus. 
Dessa databaser bedömer byggvaror utifrån olika kriterier men ingen ac-
cepterar egenskaper, risker och halter enligt KEMIs kriterier vad gäller 
utfasningsämnen.  

Ett sätt att bedöma byggvarors innehåll av utfasningsämnen är att utnyttja 
byggvarudeklarationerna, BVD3 och jämföra dessa mot KEMIs kriterier.  

För byggvaror som inte är bedömda i någon av databaserna ska underlag 
för bedömningen redovisas.  
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För GULD får inte utfasningsämnen enligt KEMIs kriterier förekomma i 
någon av loggbokens byggvaror. För SILVER accepteras byggvaror med 
utfasningsämnen i mindre omfattning vilka ska hanteras i en speciell av-
vikelselista där valet motiveras.  

Vid bedömning av vårdlokal kan blyplåt på grund av röntgenutrustning 
undantas bedömning. Motivering krävs dock som inkluderar vilka andra 
material som uteslutits och varför. 

 

 
Tabell Kemikalieinspektionens lista och kriterier för utfasningsämnen. 

Egenskap Riskfras Haltgräns 

Cancerframkallande 
(kategori 1 och 2) 

R45 Kan ge cancer 0,1 % enligt KIFS 2005:7 
för cancerframkallande 
(kategori 1 och 2) R49 Kan ge cancer vid in-

andning 

Mutagent (kategori 
1 och 2) 

R46 Kan ge ärftliga gene-
tiska skador 

0,1 % enligt KIFS 2005:7 
för mutagent (kategori 1 
och 2) 

Reproduktionstox-
iskt (kategori 1 och 
2) 

R60 Kan ge nedsatt fort-
plantningsförmåga 

0,5 % enligt KIFS 2005:7 
för reproduktionstoxiskt 
(kategori 1 och 2) R61 Kan ge fosterskador 

Hormonstörande Se tekniska rådets svar Se tekniska rådets svar 

Kadmium och kad-
miumföreningar 

Särskilt farliga metaller; för 
kriterier se www.kemi.se 

0,01 % enligt BVD3, bygg-
varudeklarationer 

Kvicksilver och 
kvicksilverför-
eningar samt bly 
och blyföreningar 

Särskilt farliga metaller; för 
kriterier se www.kemi.se 

0,1% enligt BVD3, bygg-
varudeklarationer. Gäller 
inte lysrör, lågenergilam-
por eller glödlampor. 

PBT/ vPvB – Persi-
stenta, Bioackumu-
lerande, Tox-
iska/mycket Persi-
stenta, mycket bio-
ackumulerande 

För kriterier se 
www.kemi.se 

0,1% i enlighet med krite-
rier för BASTA 

Ozonstörande äm-
nen 

R 59 Farligt för ozonskiktet 0,1% enligt KIFS 2005:7 

Redovisning 
Se aktuellt dokument för egenkontroll på Miljöbyggnads webbplats. 
• Om ansökan sker under projektering handling som beskriver krav på 

hur byggvaror med avseende på utfasningsämne ska hanteras under 
byggskedet. 

• Om ansökan sker under byggskedet eller efter idrifttagning ska aktu-
ell status av hantering av byggvaror redovisas. 

• Beskrivning av avvikelsehantering (gäller SILVER och GULD) 
• Inloggningsuppgifter till Byggvarubedömningen, SundaHus, VGV-

systemet, BASTA eller motsvarande. 
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• Innehållsförteckning eller beskrivande utdrag (inte hela loggboken 
om den är omfattande) är bilagd i ansökan. 

Verifiering i färdig byggnad 
Vid verifieringen kontrolleras att loggboken innehåller uppgifter om ut-
fasningsämnen i byggvaror och att inte halterna överstiger KEMIs mot-
svarande lista. Eventuella avvikelser av nya byggvaror ska vara rappor-
terade.  

Se vidare aktuella anvisningar på Miljöbyggnads webbplats. 
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BILAGA 

Miljöbyggnads enkät för nyproducerade och befint-
liga byggnader 
En enkätundersökning krävs i Miljöbyggnad för att verifiera vissa indi-
katorer som ska klassas GULD vid nyproduktion, efter en större om-
byggnad eller vid certifiering av en befintlig byggnad. I ”Metodik för 
nyproducerade och befintliga byggnader” finns mer information om en-
käten, hur den ska användas och svaren hanteras. Indikatorerna med 
motsvarade frågenummer i enkäten redovisas i tabellen nedan. 

Ytterligare enkätfrågor kan läggas till, men frågor knutna till Miljö-
byggnads indikatorer kan inte tas bort. Det är dock accepterat att frå-
gorna om ålder och kön kan tas bort om det finns risk att personers 
identitet röjs.  

I de fall fasta arbetsplatser saknas, till exempel i klassrum, kan frågorna 
formuleras om till "den del av byggnaden där du vistas mest".  

Överlag är det personal som ska besvara enkätfrågorna och inte skole-
lever, patienter, kunder med flera. 
Tabell som redovisar kopplingen mellan indikatorer och enkätfrågor 

Indikatorer som kräver enkät-
undersökning för GULD 

Frågor i enkäten för 
bostäder och lokaler 

Frågor i enkäten för 
handelsbyggnader 

nr 6 Ljudmiljö 
  

Fråga 6 Frågorna 7, 8, 9 och 
10 

nr 7 Ventilationsstandard Fråga 3 Fråga 4 

nr 9 Fuktsäkerhet Frågorna 4, 7 och 8 Frågorna 11, 12 och 
13 

nr 10 Termiskt klimat vinter Fråga 2 Fråga 3 

nr 11 Termiskt klimat sommar Fråga 1 Fråga 2 

nr 12 Dagsljus  Fråga 5 Fråga 5 och 6 

Instruktioner 
• I flerbostadshus ska enkäten distribueras till samtliga hushåll i 

byggnaden. I stora byggnader sker ett slumpmässigt urval av 30 
hushåll. En person per hushåll kan besvara enkäten. 

• I en- eller tvåbostadshus ska hushållets medlemmar gemensamt be-
svara enkäten.  

• I lokalbyggnader med 5 eller färre anställda besvaras enkäten ge-
mensamt.  

• På arbetsplatser ska enkäten distribueras till samtliga med personlig 
arbetsplats i byggnaden. Om arbetsplatsen är stor kan ett represen-
tativt urval göras från olika verksamheter, våningsplan, byggnads-
zoner med olika luftbehandlingssystem, väderstreck etc. 
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• I handelsbyggnader distribueras enkäten till samtliga anställda 
som arbetet i byggnaden under åtminstone ett år.  

• I en skola ska enkäten distribueras till all personal som har en per-
sonlig arbetsplats i byggnaden och till några skolklasser. Detta sker 
lämpligen i samband med en lektion i ett klassrum där man vistats 
ofta. Eleverna svarar i första hand på frågor som rör det klassrum 
de vistas i vid svarstillfället. 

Tänk på att också skicka ett följebrev med enkäten som distribueras ut 
till brukarna. I detta beskrivs syftet med enkäten, vem som behandlar 
svaren och att svaren lämnas anonymt. Ge också information om att 
enkäten endast tar några minuter att fylla i och att man ska försöka svara 
på alla frågor även om vissa kan utelämnas.  

Miljöbyggnads innemiljöenkät för bostäder 
Miljöbyggnads enkätfrågor för bostäder 

Fråga 1 
Hur tycker du att värmekomforten är i stort i din bostad under sommar-
halvåret? 

  Mycket bra 
  Bra 
  Acceptabel, alltså varken bra eller dålig 
  Dålig 
  Mycket dålig  

Fråga 2 
Hur tycker du att värmekomforten är i stort i din bostad under vinterhalv-
året? 

  Mycket bra 
  Bra 
  Acceptabel, alltså varken bra eller dålig 
  Dålig 
  Mycket dålig  

Fråga 3 
Hur tycker du att luftkvaliteten är i stort i din bostad? 

  Mycket bra 
  Bra 
  Acceptabel, alltså varken bra eller dålig 
  Dålig 
  Mycket dålig 
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Miljöbyggnads enkätfrågor för bostäder 

Fråga 4 
Besväras du av mögellukt i din bostad? 

  Ja, ofta (varje vecka) 
  Ja, ibland 
  Nej, sällan eller aldrig 

Fråga 5 
Hur tycker du att dagsljuset är i stort i din bostad? 

  Mycket bra 
  Bra 
  Acceptabel, alltså varken bra eller dålig 
  Dålig 
  Mycket dålig 

Fråga 6 
Hur tycker du att ljudmiljön är i stort i din bostad? Frågan gäller både ljud 
och ljudnivå. 

  Mycket bra 
  Bra 
  Acceptabel, alltså varken bra eller dålig 
  Dålig 
  Mycket dålig 

Fråga 7 
Har du under de tre senaste månaderna haft hälsobesvär som 
klåda/sveda/irritation i ögonen, irriterad/täppt/rinnande näsa, heshet/hals-
torrhet, hosta eller torr/rodnande hud i ansiktet och som du tror kan bero 
på innemiljön i din bostad? 

  Ja, ofta (varje vecka) 
  Ja, ibland 
  Nej, sällan eller aldrig 

Fråga 8 
Om du har allergiska besvär som astma, hösnuva, allergiska eksem, hur 
tycker du att ditt allergiska tillstånd förändras när du vistas i din bostad? 

  Tillståndet förbättras 
  Tillståndet varken förbättras eller försämras 
  Tillståndet försämras 
  Jag har inga allergiska besvär 
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Miljöbyggnads enkätfrågor för bostäder 

Fråga 9 
På vilket våningsplan ligger din lägenhet? 

  1-2 trappor ned (suterrängvåning) 
  Bottenvåning 
  1-2 trappor upp 
  3-4 trappor upp  
  5 trappor upp eller högre 

Fråga 10 
Hur gammal är du? 

  24 år eller yngre 
  25-34 år 
  35-44 år 
  45-54 år  
  55-64 år  
  65 år eller äldre 

Fråga 11 
Är du man eller kvinna? 

  Kvinna 
  Man 

Kommentarer 

 

Miljöbyggnads innemiljöenkät för lokalbyggnader 

Miljöbyggnads enkätfrågor för lokalbyggnader 

Fråga 1 
Hur tycker du att värmekomforten är i stort vid din personliga arbets-
plats under sommarhalvåret? 

  Mycket bra 
  Bra 
  Acceptabel, alltså varken bra eller dålig 
  Dålig 
  Mycket dålig 
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Miljöbyggnads enkätfrågor för lokalbyggnader 

Fråga 2 
Hur tycker du att värmekomforten är i stort vid din personliga arbetsplats 
under vinterhalvåret? 

  Mycket bra 
  Bra 
  Acceptabel, alltså varken bra eller dålig 
  Dålig 
  Mycket dålig 

Fråga 3 
Hur tycker du att luftkvaliteten i stort vid din personliga arbetsplats? 

  Mycket bra 
  Bra 
  Acceptabel, alltså varken bra eller dålig 
  Dålig 
  Mycket dålig 

Fråga 4 
Besväras du av mögellukt vid din personliga arbetsplats? 

  Ja, ofta (varje vecka) 
  Ja, ibland 
  Nej, sällan eller aldrig 

Fråga 5 
Hur tycker du att dagsljuset är i stort vid din personliga arbetsplats? 

  Mycket bra 
  Bra 
  Acceptabel, alltså varken bra eller dålig 
  Dålig 
  Mycket dålig 

Fråga 6 
Hur tycker du att ljudmiljön är i stort vid din personliga arbetsplats? Frå-
gan gäller både ljud och ljudnivå? 

  Mycket bra 
  Bra 
  Acceptabel, alltså varken bra eller dålig 
  Dålig 
  Mycket dålig 
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Miljöbyggnads enkätfrågor för lokalbyggnader 

Fråga 7 
Har du under de tre senaste månaderna haft hälsobesvär som 
klåda/sveda/irritation i ögonen, irriterad/täppt/rinnande näsa, heshet/hal-
storrhet, hosta eller torr/rodnande hud i ansiktet och som du tror kan bero 
på innemiljön vid din personliga arbetsplats? 

  Ja, ofta (varje vecka) 
  Ja, ibland 
  Nej, sällan eller aldrig 

Fråga 8 
Om du har allergiska besvär som astma, hösnuva, allergiska eksem, hur 
tycker du att ditt allergiska tillstånd förändras när du vistas på din person-
liga arbetsplats? 

  Tillståndet förbättras 
  Tillståndet varken förbättras eller försämras 
  Tillståndet försämras 
  Jag har inga allergiska besvär 

Fråga 9 
På vilket våningsplan ligger din personliga arbetsplats? 

  1-2 trappor ned (suterrängvåning) 
  Bottenvåning 
  1-2 trappor upp 
  3-4 trappor upp  
  5 trappor upp eller högre 

Fråga 10 
Hur gammal är du? 

  24 år eller yngre 
  25-34 år 
  35-44 år 
  45-54 år  
  55-64 år  
  65 år eller äldre 

Fråga 11 
Är du man eller kvinna? 

  Kvinna 
  Man 

Kommentarer 
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Miljöbyggnads innemiljöenkät för handelsbyggna-
der 

Miljöbyggnads enkätfrågor för handelsbyggnader 

Fråga 1 
Vilken är din huvudsakliga arbetsplats? 

  Kassa 
  Specialdisk (till exempel chark, bröd) 
  Kontorsrum 
  Informationsdisk 
  Lager eller förråd 
  Annat, nämligen…………………………………………… 

Fråga 2 
Hur tycker du att värmekomforten är i stort vid din arbetsplats under 
sommarhalvåret? 

  Mycket bra 
  Bra 
  Acceptabel, dvs varken bra eller dålig 
  Dålig 
  Mycket dålig  

Fråga 3 
Hur tycker du att värmekomforten är i stort vid din arbetsplats under vin-
terhalvåret? 

  Mycket bra 
  Bra 
  Acceptabel, dvs varken bra eller dålig 
  Dålig 
  Mycket dålig  

Fråga 4 
Hur tycker du att luftkvaliteten är i stort vid din arbetsplats? 

  Mycket bra 
  Bra 
  Acceptabel, dvs varken bra eller dålig 
  Dålig 
  Mycket dålig 
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Miljöbyggnads enkätfrågor för handelsbyggnader 

Fråga 5 
Hur tycker du att dagsljuset är i stort i de pausrum och kontorsrum som 
du vistas mest i? 

  Mycket bra 
  Bra 
  Acceptabel, dvs varken bra eller dålig 
  Dålig 
  Mycket dålig 

Fråga 6 
Om du arbetar mer än en halvtimme om dagen med försäljning - Hur är 
möjligheten till utblick där? 

  Mycket bra 
  Bra 
  Acceptabel, dvs varken bra eller dålig 
  Dålig 
  Mycket dålig 

Fråga 7 
Hur tycker du att ljudmiljön är i stort där du vistas mest under arbetet? 

  Mycket bra 
  Bra 
  Acceptabel, dvs varken bra eller dålig 
  Dålig 
  Mycket dålig 

Fråga 8 
Om du på föregående fråga svarade dålig eller mycket dålig, vilka ljud 
stör mest? 

  Ljud från trafik 
  Ekande ljud 
  Ljud från ventilation 
  Ljud från angränsande rum 
  Ljud från verksamhet, till exempel handskanner, kassaapparat, rull-

band, frysar städmaskiner, truckar, högtalarmusik 
  Annat, nämligen……………………………………….. 

Fråga 9 
Hur är det att uppfatta vad kunder och kollegor säger vid din huvudsakliga 
arbetsplats? 

  Mycket lätt 
  Lätt 
  Acceptabelt 
  Svårt 
  Mycket svårt 
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Miljöbyggnads enkätfrågor för handelsbyggnader 

Fråga 10 
Hur är ljudmiljön i pausrummet? 

  Mycket bra 
  Bra 
  Acceptabel, dvs varken bra eller dålig 
  Dålig 
  Mycket dålig 

Fråga 11 
Besväras du av mögellukt vid din arbetsplats? 

  Ja, ofta (varje vecka) 
  Ja, ibland 
  Nej, sällan eller aldrig 

Fråga 12 
Har du under de tre senaste månaderna haft hälsobesvär som 
klåda/sveda/irritation i ögonen, irriterad/täppt/rinnande näsa, heshet/hal-
storrhet, hosta eller torr/rodnande hud i ansiktet och som du tror kan 
bero på innemiljön vid din arbetsplats? 

  Ja, ofta (varje vecka) 
  Ja, ibland 
  Nej, sällan eller aldrig 

Fråga 13 
Om du har allergiska besvär som astma, hösnuva, allergiska eksem, hur 
tycker du att ditt allergiska tillstånd förändras när du vistas på din arbets-
plats? 

  Tillståndet förbättras 
  Tillståndet varken förbättras eller försämras 
  Tillståndet försämras 
  Jag har inga allergiska besvär 

Fråga 14 
Hur länge har du arbetat i denna byggnad? 

  Mindre än 1 år 
  1 – 3 år 
  4 – 5 år 
  Mer än 5 år 
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Miljöbyggnads enkätfrågor för handelsbyggnader 

Fråga 15 
Hur gammal är du? 

  24 år eller yngre 
  25-64 år 
  65 år eller äldre 

Fråga 16 
Är du man eller kvinna? 

  Kvinna 
  Man 

Kommentarer 
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företag och organisationer inom svensk bygg- och fastighetssektor 
vilka tillsammans vill verka för miljömässigt hållbara byggnader.




