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Förord 
Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 
Byggnadsteknik. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 

Först och främst vill vi börja med rikta ett stort tack till våra nära och kära som funnits 
där för oss sedan dag ett med stöttning och kärlek. Det är ni som har gjort det möjligt 
för oss att lyckas med vårt examensarbete. Under hela arbetsgången har vi även haft 
mycket stöd från vår handledare Nasik Najar. Vi vill tacka henne för våra trevliga men 
mycket givande möten och diskussioner. Ett stort tack skall även riktas till Götenehus 
AB, främst tekniske chefen David Ulinder som valt att samarbeta med oss. 

Sist men inte minst vill vi även tacka alla respondenter som tagit sin tid för att svara på 
våra frågor som hjälp oss att genomföra arbetet.  
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Abstract 
Purpose: The purpose of this work is to make a proposal for an alternative 
environmental certification system that fits better for industrial building of wooden 
houses and also describe the benefits the system has for both the environment and 
industrial construction companies. 

Method: The work is based on a qualitative approach, using the methods literature 
study, interviews and document analysis. A case study has been carried out on a planned 
project where a theoretical certification of environmental construction has been applied. 
This has been done through interviews and literature studies. In order to carry out the 
case study, a number of documents have been collected from Götenehus AB and 
analysed. 

Findings: The result reports the differences between the four systems when it comes to 
technology and administration. The authors then took consideration of relevant factors 
and conducted interviews in the choice of Miljöbyggnad for the system that fits better 
for industrial single-family-building companies. The outcome of the case study, that 
carried out on the construction project Riddersholm, shows the benefits for the 
environment a theoretical application of Miljöbyggnad has, for example reduced heat 
power requirements. The study also shows the benefits for industrial single-family-
building companies, such as strengthening the company's brand. 

Implications: With the help of certification systems, the process to deal with 
environmental issues gets easier. The introduction of this can lead to many benefits for 
companies, as they may turn outwards and can prove that they have an environmental 
thinking from start. All companies do not have the skills in the field and therefore need 
a soft start to get into it. 

Limitations: The work has been limited to the four most common systems in Sweden. 
A case study has been confined to Miljöbyggnad energy area, which includes the first 
four indicators. 

Keywords: BREEAM-SE, Energy, GreenBuilding, Industrial wooden houses, LEED, 
Miljöbyggnad & Green building certification systems.
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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med detta arbete är att välja ett alternativt miljöcertifieringssystem som 
passar bättre för industriellt byggande av träsmåhus och även beskriva vilken nytta 
systemet har för både miljön och för trähusföretag inom industriellt byggande. 

Metod: Arbetet är baserat på kvalitativ metoder och där med används metoderna 
litteraturstudie, intervjuer och dokumentanalys. En fallstudie har utförts på ett planerat 
projekt där en teoretisk certifiering av Miljöbyggnad har tillämpats. Detta har utförts 
med hjälp av intervjuer och litteraturstudie. För att kunna utföra en fallstudie har ett 
antal dokument analyserats som samlats in från Götenehus AB. 

Resultat: Resultatet redovisar skillnaderna på systemen när det kommer till teknik och 
administration. Författarna utgick sedan från relevanta faktorer och intervjuer som 
resulterade till att Miljöbyggnad valdes till det system som passar bättre för 
trähusföretag inom industriellt byggande. Resultatet av fallstudien som utfördes på 
byggnadsobjektet Riddersholm visade vilken nytta för miljön en teoretisk tillämpning 
av Miljöbyggnad har, exempelvis reducerat värmeeffektbehov. Studien visar även på 
nyttan för trähusföretag inom industriellt byggande som exempelvis att det stärker 
företagets varumärke. 

Konsekvenser: Med hjälp av certifieringssystemen blir det en mer underlättande 
process att förhålla sig till när man jobbar med miljöfrågor. Införandet av detta kan leda 
till många fördelar för företagen, då de får visa sig utåt och kan där med påvisa att de 
har ett miljötänk från start. Alla företag har inte den kompetensen inom området och 
behöver därför få en mjukstart för att komma in i det. 

Begränsningar: Arbetet har begränsats till de fyra vanligaste systemen i Sverige. En 
fallstudie har begränsats till området "Energi" i Miljöbyggnads som innefattar fyra 
indikatorer "Energianvändning", "Värmeeffektbehov", "Solvärmelast" samt 
"Energislag". 

Nyckelord: BREEAM-SE, Energi, GreenBuilding, Industriella träsmåhus, LEED, 
Miljöbyggnad & Miljöcertifieringssystem. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete består av 15 högskolepoäng vid Jönköpings Tekniska Högskola. 
Examensarbetet har genomförts i ett samarbete med Götenehus AB. Kandidatuppsatsen 
är en del i programmet som författarna läser med huvudområdet byggnadsteknik och 
innefattas av 180 högskolepoäng. 

1.1 Bakgrund 
Idag har miljöförstöring vuxit till ett stort globalt problem (Qi, Shen, Zeng & Jorge, 
2010). Jämfört med andra branscher är byggsektorn den största miljöboven som idag 
står för cirka 40 % av den totala energikonsumtionen i världen och efterfrågan på energi 
fortsätter att öka som i sin tur leder till negativa miljökonsekvenser (Bisegna et al., 
2016; Qi et al., 2010). Klimatförändringarna som sker i världen stimulerar 
omvandlingen till en mer hållbar bransch med en ökning av den ekonomiska 
effektivitet, skydd och restaurering av det ekologiska systemet samt ett förbättrat 
välbefinnande för människan (Sinha, Gupta & Kutnar, 2012). Konceptet med att bygga 
hållbart har vuxit och blivit populärt de senaste åren och har av den orsaken ökat 
intresset från bland annat byggherrar som vill certifiera sina byggnader för att öka dess 
mervärde (Wu, Shen, Yu & Zhan, 2015).  

Ett miljöcertifieringssystem är ett verktyg för att kunna utvärdera och bedöma om en 
byggnad är grön eller inte och utifrån bedömningen få ett betyg enligt olika detaljerade 
kategorier (Wu et al., 2015). Vanligtvis lägger systemen fokus på sex olika 
huvudkategorier i anknytning till hållbara platser, plats och transport, vatteneffektivitet, 
energi och atmosfär, material och resurser, inomhusmiljö (Fuerst, Gabrieli & 
McAllister, 2016). År 1990 lanserades det första bedömningssystemet, BRE 
Environmental Assessment Method (BREEAM), i Storbritannien av Building Research 
Establishment (Wu et al., 2015). Det ledande bedömningssystemet världen över anses 
dock för närvarande vara Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) som 
är utvecklat av U.S. Green Building Council (USGBC) 1999 (Wu et al., 2015). 

1.2 Problembeskrivning 
Runtom i världen ökar populationen varje dag vilket medför att bland annat mer 
bostäder behövs (Champagnea & Aktasa, 2016). För att nya och befintliga bostäder 
skall kunna uppnå en god bebyggd miljö har det utvecklats flera förslag på olika system 
och lösningar som mäter byggnaders påverkan på miljön, förbättrar energieffektiviteten 
och minskar utsläppen (Bisegna et al., 2016). För att i sin tur kunna utvärdera 
byggnaders hållbarhet genom att ta hänsyn till bland annat energikonsumtion, 
energieffektivitet, miljöpåverkan samt inverkan på människans hälsa, har så kallade 
miljöcertifieringssystem framställts (Bisegna et al., 2016). Flera länder har utvecklat 
sina egna versioner av system utifrån bland annat landets specifika egenskaper och 
standarder men trots att miljöcertifieringssystemen har i princip samma mål så skiljer 
de sig åt gällande flera synpunkter som bland annat utvärderingen av energiprestanda, 
antalet faktorer som värderas, beräkning och sammanställning av resultatet (Bisegna et 
al., 2016).  

Medvetenhet om bland annat miljöfrågor, den globala uppvärmningen och ökade 
föroreningsnivåer har lett till sociala problem och att strikta regler har införts för att få 
aktörer inom byggbranschen att ägna mer uppmärksamhet åt miljöfrågor (Nazari & 
Mehdi, 2016). Trots det existerar flera betydande hinder som bromsar utvecklingen av 
miljöcertifieringssystem som exempelvis bristande efterfrågan hos beställaren, högre 
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kostnader för energibesparande material, otillräckliga politiska riktlinjer och 
lagstiftningar, svårigheter under byggprocessen samt brist på kunskap och medvetenhet 
om miljöcertifieringssystem (Zhang, Shen & Wu, 2009; Zhang, Platten & Shen, 2011). 
Det är därför viktigt att bland annat visa om och i vilken utsträckning som de gröna 
utvecklingsstrategierna kan vara till hjälp för att öka konkurrenskraften på marknaden 
(Zhang et al., 2009).   

Syftet med arbetet är att på sikt öka möjligheten för industriella trähusföretag att välja 
det miljöcertifieringssystem som passar bäst genom att beskriva fyra vanliga system 
som används i Sverige samt öka förståelse för vilken nytta miljöcertifieringen har för 
både miljön och för trähusföretag inom industriellt byggande.  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att beskriva vilka skillnader inom teknik och administration det 
finns mellan de olika miljöcertifieringssystemen för att välja ett alternativt system 
som passar bättre för industriellt byggande av träsmåhus. Målet är även att beskriva 
vilken nytta det valda systemet har för både miljön och för trähusföretag inom 
industriellt byggande. 
 

Frågeställningar:  
 

• Vad är skillnaden mellan de olika miljöcertifieringssystemen med fokus på 
teknik och administration för att uppnå en certifiering?  
  
• Vilket system passar bättre för trähusföretag inom industriellt byggande?  
  
• Vilken nytta har det valda systemet för både miljön och för trähusföretag inom 
industriellt byggande? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet har begränsats till de vanligaste miljöcertifieringssystemen i Sverige, 
BREEAM-SE, LEED, Miljöbyggnad och GreenBuilding med fokus på teknik och 
administration. Fokus har även lagts på trähusföretag inom industriellt byggande. 
Arbetet studerar endast certifiering av nybyggnationer. 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 innehåller en beskrivning av examenarbetets område med en bakgrund, 
problembeskrivning, mål och frågeställningar, avgränsningar och disposition. 

Kapitel 2 innefattar de metoder som har använts för all datainsamling under 
arbetsgången samt genomförandet av dem. 

Kapitel 3 redogör det framtagna teoretiska ramverket som är uppbyggt av olika 
relevanta teorier för att kunna besvara frågeställningarna. 

Kapitel 4 presenterar all empiriskdata som samlats in under arbetet med hjälp av de 
datainsamlingsmetoder som presenterats. 

Kapitel 5 innehåller en analys och resultat av det utförda arbetet med hjälp av det 
teoretiska ramverket och insamlad empiri. 
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Kapitel 6 innefattar diskussion och slutsatser kring arbetets resultat. Kapitlet avslutas 
med förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. 
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2 Metod och genomförande 
I det här kapitlet finns all information om de metoder som har använts i arbetet samt 
hur de har utförts i undersökningen. 

2.1 Undersökningsstrategi 
För att utföra ett akademiskt arbete krävs det kunskaper i metod (Holme & Solvang, 
1997). Inför ett metodval står det huvudsakligen mellan två olika metoder, kvantitativa 
respektive kvalitativa metoder, som båda har sina för- och nackdelar (Holme & 
Solvang, 1997). Metoden som väljs skall dock vara lämplig för det material och de 
frågor som arbetet hanterar (Ejvegård, 2009). Med hänsyn till arbetets mål och 
frågeställningar har denna studie baserats på kvalitativa metoder. En kvalitativ metod 
kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet där man möter den situation som 
enheten befinner sig i för att förstå fenomenet man studerar inifrån och på så sätt skapa 
en djupare och mer fullständig uppfattning om företeelsen man studerar (Holme & 
Solvang, 1997). Det rekommenderas att använda flera metoder i kvalitativa studier för 
att göra en så kallad triangulering där olika metoder stödjer varandra vilket ökar arbetets 
trovärdighet. För att kunna studera ett problem på djupet är det lämpligt att utföra en 
fallstudie som generellt har i syfte att belysa unika drag som olika organisationer och 
individer har och bland annat visa hur dessa påverkar implementeringen av en 
förändring eller ett system (Bell, 2006). Arbetet har utförts i form av en fallstudie, där 
ett miljöcertifieringssystem har valts ut för att tillämpa en teoretisk certifiering för ett 
projekt. De metoder som har använts för att svara på arbetets frågeställningar är 
dokumentanalys, intervjuer samt litteraturstudie. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I detta kapitel sammanställs vilka vetenskapliga metoder som har använts för att besvara 
respektive frågeställning som presenteras i kapitel 1.3. 

2.2.1 Vad är skillnaden mellan de olika miljöcertifieringssystemen med 
fokus på teknik och administration för att uppnå en certifiering?  
Frågan har besvarats med hjälp av litteraturstudie. 

2.2.2 Vilket system passar bättre för trähusföretag inom industriellt 
byggande? 
Frågeställningen har besvarats med hjälp av intervjuer och litteraturstudie. 

2.2.3 Vilken nytta har det valda systemet för både miljön och för 
trähusföretag inom industriellt byggande? 
Frågeställningen har besvarats med hjälp av intervjuer och dokumentanalys.  

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Metoderna som använts i arbetet för insamling av data är litteraturstudie, 
dokumentanalys och intervjuer. Med hjälp av all data som samlats in genom metoderna 
så har frågeställningarna besvarats och även arbetets mål uppnåtts. 

Med litteraturstudie avses all litteratursökning av bland annat böcker, vetenskapliga 
artiklar, rapporter, uppsatser etc. som behövs för att få fram den information som är 
nödvändig och lämplig för arbetsområdet, för att kunna besvara arbetets 
frågeställningar (Ejvegård, 2009). 
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Arbetets andra datainsamling har kommit från intervjuer som är det lättaste sättet att få 
information om hur någon uppfattar en företeelse som skapar ett underlag som sedan 
kan användas i en slutsats (Lantz, 2013). Det finns tre olika intervjuformer, 
semistrukturerade, strukturerade och ostrukturerade intervjuer (Merriam, 2009). I detta 
arbete har intervjuerna en semistrukturerad form. 

Arbetet har även behandlat metoden dokumentanalys för att kunna klargöra vilka källor 
man använder sig av, om det är en primär- eller sekundärkälla, en avsiktlig eller icke 
avsiktlig källa, en medveten eller omedveten källa etc. (Bell, 2006). 

2.4 Arbetsgång 
För att kunna besvara frågeställningarna har författarna haft kontakt med Götenehus 
AB. Företaget har inte kommit så långt med miljöcertifiering av byggnader. Med 
hänsyn till Götenehus önskemål har fokus på tillämpning av certifiering utförts men 
som även ska vara tillämpat för andra företag. Med hjälp av vetenskapliga teorier och 
referenser som studerats har ett teoretiskt ramverk byggts upp.  

Empirin som har använts i arbetet har samlats in genom intervjuer, litteraturstudie samt 
dokumentanalys. Telefonintervjuer har utförts med fem lämpliga aktörer inom 
byggsektorn. 

2.5 Trovärdighet 
Den empiri som har samlats in med hjälp av vetenskapliga metoder måste uppfylla två 
krav, det är kraven på validitet och reliabilitet (Lantz, 2013). De här kraven avgör 
arbetets kvalitet och trovärdighet. Validiteten avser att det data som ska studeras är 
relevant för arbetet och reliabiliteten innebär att resultatet från all datainsamling är 
pålitligt och att det har utförts på ett korrekt sätt. Ifall metoderna har varit till rätt hjälp 
för att samla in information, så ska även andra personer få liknande resultat (Ejvegård, 
2009).  

Metoderna som har använts i arbetet är intervjuer, dokumentanalys samt 
litteraturstudie. De referenser som har använts är vetenskapliga tidskrifter som har 
granskats och är akademiskt godkända samt som finns publicerade på olika databaser. 
Därmed kan det garanteras att de vetenskapliga referenserna uppnår kraven att vara 
trovärdiga. 

Intervjuerna som har utförts i arbetet är upplagt på ett sätt där en ökad trovärdighet för 
arbetet uppnås. Detta har åstadkommits genom intervjuer med ett semistrukturerat 
upplägg, vilket har lett till att intervjuerna har varit friare och med öppna svar (Merriam, 
2009). Innan intervjuerna genomförts har intervjufrågorna skickats till varje person för 
att få ut omfattande och välutvecklade svar (Ejvegård, 2009). För att öka reliabiliteten 
har intervjuerna spelats in. Det är viktigt att den intervjuade personen känner sig 
bekväm med miljön under intervjun. Man måste i förväg informera att de kommer bli 
inspelade, vilket de kan godkänna eller inte (Holme & Solvang, 1997). Svaren 
sammanfattas och skickas sedan tillbaka till varje respondent för att minimera 
feltolkningar. Slutligen med hjälp av ett teoretiskt ramverk och vetenskapliga referenser 
har svaren från intervjuerna analyserats för att se ifall en god trovärdighet uppnåtts. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet redovisas en vetenskaplig grund med hjälp av teorier och referenser, 
som ska tillsammans med kvalitativ datainsamling kunna ge svar på frågeställningarna. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Detta avsnitt beskriver en sammankoppling mellan de teorier och frågeställningar som 
behandlas i arbetet.  

Den första teorin "Miljöcertifieringssystem" har valts för att ge en beskrivning och 
bakgrund om miljöcertifieringssystemen samt för att beskriva skillnaderna mellan 
dessa.  

Andra teorin "Val av certifieringssystem" ska ge en helhetsbild av systemens för- 
respektive nackdelar vid tillämpning av certifiering.  

Den tredje teorin "Incitament för ökad användning av certifieringssystem" ska ligga till 
grund för en ökad användning av miljöcertifiering hos trähusföretag inom industriellt 
byggande.   

Den fjärde teorin "LCA" har valts då den bedömer hur stor den totala miljöpåverkningen 
för en aktivitet eller produkt är under hela livscykeln samtidigt som LCA hjälper till 
med utvecklingsgången där störst miljöförbättring kan åstadkommas. 

 

3.2 Miljöcertifieringssystem 
Miljöcertifieringssystem är ett verktyg som används vid en objektiv betygsättning av 
hur hållbar en byggnad är (Sweden Green Building Council [SGBC], u.å.). År 1993 
bildades USGBC av intressenter inom byggsektorn som ville främja idén om gröna 
byggnader (Nazari & Medhi, 2016). Storbritannien var det första landet som utvecklade 
ett miljöcertifieringssystem, BREEAM. Dock är LEED som utvecklats och 
administreras av USGBC som idag är det mest kända systemet på den globala 
marknaden (Sinha et al., 2012). De mest använda systemen i Sverige är Miljöbyggnad, 
GreenBuilding, BREEAM och LEED.  
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3.3 Val av certifieringssystem 
Det är positivt att ett flertal system existerar och fortsätter att öka men detta medför 
även osäkerhet vid valet av certifieringssystem på grund av att utvärderingen sker på 
olika sätt trots att systemen har samma mål (Dall’O’ et al., 2013). Vissa utvecklade 
certifieringssystem används på en global nivå utan att justeras avseende geografiska, 
kulturella, ekonomiska och sociala parametrar vilket kan leda till att resultatet inte 
återspeglar verkligheten eller att ett system kan ge ett bättre betyg än vad ett annat 
system ger (Suzer, 2015). Detta på grund av att de olika systemen lägger olika tyngd 
och har olika angreppssätt på de miljömässiga faktorer som bedöms (Asdrubali et al., 
2015). Genom att kategorisera verktygen kan likheter och skillnader upptäckas för att 
få en bättre bild av vilket verktyg som passar bäst till vilket syfte samt till vilken typ av 
byggnation (Haapio & Viitaniemi, 2008). Samtidigt finns det en risk att företag väljer 
ett certifieringssystem baserat på det system som ger bäst betyg för en viss byggnad 
istället för att analysera effektiviteten och fördelarna med verktyget (Haapio & 
Viitaniemi, 2008). 

3.4 Incitament för ökad användning av certifieringssystem 
Om gröna strategier skall genomföras eller inte beror till störst del på utvecklarens vilja, 
av den orsaken är det viktigt att upplysa om vilka fördelar som systemen kan bidra med 
och i vilken utsträckning företagen vinner på det (Zhang et al., 2009). Dock finns det 
både hinder och fördelar med att miljöcertifiera sina byggnader. Hinder som till 
exempel högre kostnader på "gröna" material, bristande motivation i förhållande till 
kundens efterfrågan och osäkerhet vid valet av system. Gröna byggnader och 
miljöcertifieringssystem är nya och okända begrepp för många planerare, utvecklare 
och medborgare, brist på kunskap om certifiering är ett stort hinder för att det skall 
expandera (Retzlaff, 2009). Samtidigt medför en certifiering ett flertal fördelar. 
Generellt sätt förbättras företagets varumärke och kan uppnå konkurrensfördel genom 
att få erkännande från ett certifieringssystem att byggnader har god miljöprestanda i 
planering, projektering, byggande samt förvaltning (Chiou et al., 2011; Zhang et al., 
2009). Andra fördelar som certifieringen kan medföra är ökat mervärde på fastigheten 
samt lägre driftkostnader. 

3.5 LCA 
Life Cycle Assessment/Livscykelanalys (LCA) är internationellt erkänd som en av de 
mest kompletta metoder för att bedöma miljöprestanda av byggnader (Soust-Verdaguer 
et al., 2016). Konceptet om livscykelstudier utvecklades främst under 1970–80-talet 
som fokuserade på kvantifieringen av energi och material som används och släpps ut i 
miljön genom hela dess livscykel (Cabeza et al., 2013). Byggsektorns växande intresse 
för att minska miljöpåverkan har varit nyckeln för LCAs framgång på marknaden. LCA 
är ett verktyg som används för att utvärdera miljöprestandan av bland annat byggnader 
och byggrelaterade industrier under hela dess livscykel, tillverkning, användning, 
utvinning av råmaterial, samt återvinning och avfallshantering (Cabeza et al., 2013).  

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
För att besvara arbetets frågeställningar har fyra teorier valts. De valda teorierna 
kompletterar varandra på ett bra sätt för att få med de delar som är nödvändig. För att 
få en övergripande bild av de olika system och dess skillnader behövs teorin om 
miljöcertifieringssystem. För att sedan hitta ett passande system till industriella 
trähusbyggnationer måste för- och nackdelar beskrivas med hjälp av teorin om ”Val av 
certifieringssystem”. Teorierna om ”Incitament för ökad användning av 



Teoretiskt ramverk 

8 

certifieringssystem” och ”LCA” är essentiella för att beskriva vilken nytta systemen har 
för både miljön och för trähusföretag inom industriellt byggande.  

För att beskriva teorierna om "val av certifieringssystem" och "incitament för ökad 
användning av certifieringssystem" måste teorin om "miljöcertifieringssystem" 
beskrivas. Dessa tre teorier är sammankopplade och LCA fungerar som en 
kompletterande teori för att besvara frågeställning tre.
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4 Empiri 
I det här kapitlet beskrivs all empirisk data som samlats in under arbetet utan några 
personliga synpunkter och värderingar. 

4.1 Litteraturstudie 
För att kunna besvara frågeställning 1 krävdes en genomgående beskrivning av de fyra 
vanligaste certifieringssystemen i Sverige: Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM-
SE och LEED. För att förstå Sveriges arbete med hållbart byggande med 
miljöcertifieringssystemen krävs även en beskrivning av SGBC som arbetar med de 
fyra tidigare nämnda systemen.  

4.1.1 Swedish Green Building Council (SGBC) 
Swedish Green Building Council (SGBC) är en ickevinstdrivande organisation som 
sedan starten 2009 etablerat sig snabbt och är idag med över 300 medlemmar Sveriges 
största verksamhet inom arbetet för hållbart samhällsbyggande. Syftet med 
organisationen är att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i 
byggbranschen genom att hjälpa och erbjuda verktyg samt utbildning i 
miljöcertifieringssystem. Det kan vara svårt som vanlig konsument, fastighetsägare 
eller företagare att veta om en byggnad är hållbar eller inte samt veta vilka krav och 
kriterier som är essentiella att ställa på en byggnad för att uppnå en certifiering. 
Verksamheten är en utav 90 råd i världen som ingår i världsorganisation World Green 
Building Council, WGBC (SGBC, u.å.). 

4.1.2 GreenBuilding 
Ett vanligt förekommande certifieringssystem i Sverige är GreenBuilding som är ett 
EU-initiativ för att snabba på energieffektiviseringen i byggbranschen. Idag förvaltas 
och ansvaras GreenBuilding av SGBC. Till skillnad från Miljöbyggnad, LEED och 
BREEAM så fokuserar GreenBuilding endast på energianvändningen i byggnaden. 
Systemet riktar sig till fastighetsägare, förvaltare och företag som vill öka 
energibesparingen på sina bostäder eller lokaler (GreenBuilding, 2016).  

Grundläggande krav för att GreenBuilding-certifiera en ny byggnad är framförallt att 
energianvändningen kan minska med 25 % jämfört med nybyggnadskraven enligt 
Boverkets byggregler, BBR, samt att byggnaden skall uppfylla myndighetskraven på 
inneklimat. Det skall även finnas ett energiledningssystem kopplat till den aktuella 
nybyggnationen. GreenBuilding ställer även krav på flera administrativa delar för att 
bland annat säkerställa att uppgifter överensstämmer med verkligheten. Krav som ställs 
är att en beskrivning av energiberäkningar som visar att energikraven uppfylls skall 
bifogas, att det finns en plan för årlig återrapportering samt att det finns en ansvarig 
kontaktperson hos företaget som garanterar att bland annat energiåtgärderna 
genomförs, att det sker mätningar och analyser av energianvändningen, att det 
regelbundet sker kommunikation med företagsledningen om eventuella framsteg samt 
att byggnadens uppmätta energivärden återrapporteras årligen till SGBC. SGBC kan 
återkalla en certifiering om återrapportering inte lämnas in i tid (GreenBuilding, 2016). 

Avgifter som krävs vid en certifiering enligt GreenBuilding är registreringsavgift, 
granskningsavgift, se tabell 1 nedan. Eventuella kompletterande avgifter för bland 
annat förseningar och dylikt kan förekomma. Kostnaderna varierar beroende på typen 
av projekt.  
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4.1.3 BREEAM-SE 
BREEAM-SE är en svensk version utvecklat av SGBC som är anpassat till svenska 
regler och byggpraxis. BREEAM-SE mäter miljöprestandan på en byggnad inklusive 
tomt utifrån tio olika områden. Sedan betygsätts byggnaden med antingen Pass, Good, 
Very Good, Excellent eller Outstanding. Pass kräver 30 procent uppnådda poäng och 
för högsta betyg Outstanding krävs 85 procent eller mer av totalt antal möjliga poäng 
inklusive tilläggskrav (dessutom skall minimikraven vara uppfyllda). För att 
överhuvudtaget kunna registrera eller certifiera en byggnad krävs det att företaget 
anlitat en licensierad assessor för projektet som fungerar som projektets revisor. Det 
rekommenderas även att anlita en så kallad BREEAM-SE Accredited Professional (AP) 
för att projektet skall ha goda förutsättningar att nå önskvärd målsättning (BREEAM-
SE, 2013).  

BREEAM-SE kan användas för både nyproducerade och befintliga byggnader, oavsett 
storlek. Systemet bedömer och poängsätter en byggnad utifrån tio olika områden för att 
beskriva projektets miljöprestanda. Varje område innefattar ett flertal olika indikatorer 
som tillsammans ger ett betyg för varje område, se tabell 2 (BREEAM-SE, 2013). 
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BREEAM hjälper företag och byggherrar att bland annat använda naturliga resurser 
mer effektivt. Trots att det finns en extra kostnad till att bygga med förbättrade 
standarder som BREEAM kräver så kan det löna sig på flera olika sätt inkluderat 
reducerade driftkostnader, gör byggnaden mer attraktiv, skapar en mer produktiv och 
hälsosam arbetsplats (BREEAM, 2017).  

I BREEAM-SE kräver de en del olika avgifter, dessa redovisas nedan i tabell 3. Även 
förseningsavgifter och dylikt kan tillkomma. I tabellen förekommer varken avgifter för 
en AP eller samtliga avgifter för en eventuell Assessor-utbildning. Det tillkommer även 
kompletterande avgifter för plakett, manual samt en bedömning av LCA-verktyg. 

 

4.1.4 LEED 
LEED är ett system som är utvecklat och administrerat av USGBC. LEED har ingen 
version som är anpassad till svenska standarder, istället används amerikansk standard. 
Bedömningen av olika byggnader skiljer sig åt i viss omfattning, bland annat i antalet 
kategorier som bedöms. Bedömningen för LEED for Homes Design and Construction 
(v4) sker inom åtta olika områden som beskrivs i tabell 4. Betyg som kan uppnås är 
Certified, Silver, Gold och Platinum, där lägsta betyget Certified kräver minst 40 
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procent och högsta betyget Platinum kräver 80 procent eller mer för att uppnås. Högst 
möjliga poäng (33) kan man få för kategorin "Energi och atmosfär"(LEED in motion, 
2014).  

 

Det rekommenderas att en LEED-certifiering skall skötas av personer som är utbildade 
LEED Green Associates (GA) eller LEED Accredited Professionals (AP) genom att ha 
gått en baskurs hos SGBC (LEED in motion, 2014). Kostnader för enfamiljsbostäder 
vid en tillämpning i LEED redovisas nedan i tabell 5. Det kan även tillkomma 
extraavgifter.  
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4.1.5 Miljöbyggnad 
Miljöbyggnad ägs och utvecklas av SGBC och är det mest spridda 
miljöcertifieringssystemet för byggnader i Sverige, systemet utgår från svenska bygg- 
och myndighetsregler samt från vedertagen byggstandard i Sverige. Systemet behandlar 
nyproducerade och befintliga byggnader samt om- och tillbyggnader oavsett storlek, 
med nyproducerade byggnader räknas byggnader som varit i bruk kortare tid än 24 
månader. Miljöbyggnad har idag 889 certifierade byggnader. Varje byggnad granskas 
efter 16 (15 vid nyproduktion) olika värden vad gäller inomhusmiljö, energi och 
materialval för att sedan erhålla en utav fyra betygsnivåer KLASSAD, BRONS, 
SILVER eller GULD. Granskningen görs av en oberoende tredje part som dessutom 
kommer tillbaka två år senare för en kontroll på att byggnaden fortfarande uppfyller 
alla regler och krav (Miljöbyggnad, 2014). 
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Miljöbyggnad använder en speciell betygsmetod för att sammanväga indikatorernas 
betyg till ett byggnadsbetyg, en så kallad aggregeringsmetod, som delas upp i tre eller 
fyra steg beroende på om indikatorn bedöms från rumsnivå eller byggnadsnivå. Syftet 
med betygsaggregering är att lägga större tyngd på de sämre betygen för att skapa 
incitament till förbättring (Miljöbyggnad, 2014).  

Avgifter för att certifiera en byggnad enligt Miljöbyggnad beror på byggnadens storlek 
och typ av projekt. Vid en certifiering erläggs kostnader för registrering, granskning 
och certifiering, se tabell 7 nedan. Det kan även tillkomma förseningsavgifter eller 
liknande.  

 

4.1.6 Energianvändning Miljöbyggnad 
Detta avsnitt bedömer byggnadens årliga specifika energianvändning mätt och beräknat 
i 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝑚𝑚2, 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡. Målet är att begränsa energianvändningen genom att utforma 
byggnaden i syfte till att få låga värden på värmeförluster och kylbehov samt att 
effektivisera värme- och kylanvändningen och elanvändningen. Beräkningen på den 
årliga energianvändningen omfattar byggnadens köpta eller egentligen levererad energi 
till byggnaden för uppvärmning, varmvattenberedning, komfortkyla och fastighetsel. 
Kraven på vilket betyg för nyproducerade bostäder man kan uppnå för 
energianvändning förekommer nedan i tabell 8. (SGBC, 2015) 

 

BBR:s krav ligger på 55 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝑚𝑚2, 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ å𝑟𝑟 för småhus som har annat 
uppvärmningssätt än elvärme för zon III (Boverket, 2015). 
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4.1.7 Värmeeffektbehov Miljöbyggnad 
Värmeeffektbehov i Miljöbyggnad omfattar byggnadens värmeförluster som orsakats 
av värmetransmission, luftläckage och ventilation på delar av byggnaden som ingår i 
𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡. Syftet med indikatorn är att begränsa behovet av tillförd effekt för uppvärmning. 
Kraven på vilket betyg för nyproducerade bostäder man kan uppnå för 
värmeeffektbehov förekommer nedan i tabell 9 (SGBC, 2015). 

 

4.1.8 Solvärmelast Miljöbyggnad 
Solvärmelast omfattar maximal solinstrålning mellan vår- och höstdagjämning i 
vistelserum med fönster vridet mot öster, väster och/eller söder (rum med fönster vridet 
mot norr utesluts ur bedömningen). Syftet med indikatorn är att minska olägenheter 
med övertemperatur genom att begränsa solvärmetillskottet under de varmare tiderna 
under åren. Kraven på vilket betyg för nyproducerade bostäder man kan uppnå för 
solvärmelast förekommer nedan i tabell 10 (SGBC, 2015). 

 

4.1.9 Energislag Miljöbyggnad 
Energislag omfattar all energi som en byggnad nyttjar. Energin fördelas på fyra olika 
Miljökategorier beroende på hur förnybar och flödande energikällan är samt om den 
ger upphov till avfall eller föroreningar, där Miljökategori 1 innefattar energi som 
orsakar minst miljöbelastning och Miljökategori 4 orsakar mest. Kraven på vilket betyg 
för nyproducerade bostäder man kan uppnå för energislag förekommer nedan i tabell 
11 (SGBC, 2015).  

Miljökategori 1 innefattar solenergi, vind- och vattenkraft. Miljökategori 2 innefattar 
energi från biobränsle i värme- och kraftvärmeverk samt miljöprövad biobränslepanna. 
Miljökategori 3 är endast aktuell för befintliga byggnader. Miljökategori 4 omfattar 
energi som varken är förnybar eller flödande (SGBC, 2015). 
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4.1.10 Faktorer vid val av certifieringssystem 
Det finns en del faktorer som företag tar i hänsyn vid val av certifieringssystem. 
Kundfokus, avgifter och lämplighet för olika projekt är några exempel. Många företag 
vill även att systemet skall vara enkelt att tillämpa. Miljöbyggnad är ett enklare system 
att hantera än både LEED och BREEAM men är mer komplext än GreenBuilding 
(Brown et al., 2013).  

En annan faktor som kan spela roll är vilken metod de olika systemen använder sig av 
när det kommer till hur en indikator eller aspekt påverkar slutbetyget för en byggnad. 
Till skillnad från både LEED och BREEAM kan användare av Miljöbyggnad välja ut 
vilka områden som de vill lägga större fokus på för att uppnå ett önskvärt betyg. Det är 
för att varje indikator får ett eget betyg som sedan påverkar slutbetyget. Detta kan vara 
mer ekonomiskt genomförbart för företag som till exempel inte har de ekonomiska 
förutsättningar som krävs. Dock är konsekvensen med ett sådant system att ett högt 
betyg för ett område kan uppnås på olika sätt. Det är även värt att tilläga att 
Miljöbyggnad använder sig utav aggregering vilket betyder att en GULD-byggnad 
måste prestera bra på samtliga indikatorer. Vid ett sådant system betraktas alla 
indikatorer som signifikant och är av den orsaken sämre att tillämpa i bland annat LEED 
och BREEAM som omfattar avsevärt fler aspekter, inklusive av mindre betydelse. 
Detta hanteras istället av viktning (Malmqvist et al., 2010). 

4.2 Dokumentanalys 
De dokument som analyserats i arbetet är främst bygghandlingar, en energiberäkning, 
U-värden för olika byggnadsdelar och en IFC-fil som författarna tilldelats av 
Götenehus. Dessa användes i arbetet för att kunna utföra en fallstudie. Det var främst 
energiberäkningarna som behövdes för att kunna utföra fallstudien och besvara 
frågeställning 3 fullständigt. 

4.2.1 Bygghandlingar, IFC-fil & U-värden 
Med hjälp av bygghandlingarna, IFC-filen och U-värden från Götenehus har författarna 
kunnat få ut information om husmodellen för att kunna utföra en specifik 
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energianvändning av det planerade husprojektet och även om huset klarar av kraven på 
området ”energi” i Miljöbyggnad. 

4.2.2 Energiberäkningar 
Götenehus AB har sedan tidigare redan utfört en energiberäkning av projektet. 
Författarna har använt delar av deras beräkningar för att kunna se ifall de klarar av 
Miljöbyggnads krav och för att kunna jämföra den specifika energianvändningen. 

Mer om hur fallstudien är utförd och hur författarna har använt informationen hittas i 
kapitel 4.4. 

4.3 Intervjuer 
I detta avsnitt redovisas de 5 intervjuerna som utförts. Intervjuerna har genomförts med 
lämpliga företag och aktörer inom byggsektorn som arbetar med eller har kompetens 
inom hållbarhetsfrågor. Intervjuerna som har utförts har haft ett semistrukturerat 
upplägg för att få intervjuerna att vara mer friare och med öppna svar, vilket har lett till 
att intervjuerna har varit lugnare. Intervjufrågorna har utformats efter frågeställning 2 
och 3 som ska besvaras i arbetet. 

4.3.1 Intervju 1 
Han jobbar på Derome som teknisk chef och har en utbildningsbakgrund som 
byggnadsingenjör, 4 år tekniskt. Han har som tidigare erfarenheter inom miljöarbete 
varit med och tagit fram CO2 beräkningar för hus de har byggt och även jobbat med 
Miljöbyggnad och Svanen. 

Han känner till olika miljöcertifieringssystem och han tar upp i intervjun att en stor 
fördel är att man får en bättre koll på ingående material och att en nackdel kan t.ex. vara 
kostnad.  

Derome använder i dagsläget inget miljöcertifieringssystem utan de har varit tvungna 
att använda Miljöbyggnad certifieringen i ett projekt de valde att vara med i, då det 
fanns som ett krav. I intervjun tar han upp att det inte skiljer sig om man certifierar 
enligt Miljöbyggnad för småhus eller för flerbostadshus. Det tas även upp att det system 
som kan vara lämpligast och kan vara mest använt för trähus är Miljöbyggnad och 
Svanen, samt att de andra certifieringssystemen används mer för kommersiella 
fastigheter.  

Fördelen med att certifiera för både miljön och företaget säger han är allting som driver 
ett företag att gå i vinst och att samtidigt ha en hållbar produkt. Han tar upp att miljön 
mår bra av allt som ger en bättre miljö och att man får bättre poäng om man väljer att 
bygga med en trästomme. 

Tekniska chefen tror att i framtiden kommer det bli en ökning av certifierade 
byggnader, då frågan kommer att hamna mer i fokus. Han tillägger även att det får vara 
enkelt för nya företag om de ska börja certifiera sina byggnader dvs. att det inte får vara 
för stora steg utan att det ska vara en enkel start för att komma in i det. 

4.3.2 Intervju 2 
Hon jobbar på SMÅA som entreprenadingenjör och har en utbildningsbakgrund som 
högskoleingenjör i byggteknik. Hon har som tidigare erfarenheter inom miljöarbete 
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jobbat med dessa frågor i 8 år och de senaste 4 åren har hon jobbat en hel del med 
Miljöbyggnad och andra systemen.  

Hon har kännedom om de olika miljöcertifieringssystemen som finns och att de kräver 
olika delar. Dessutom har hon suttit med den gruppen som håller på att ta fram den nya 
versionen av Miljöbyggnad 3.0. Hon tycker inte att det är någon nackdel med att börja 
certifiera för att det är något som visar för kommuner och kunder att man har ett 
miljötänk med sig samt att man får en helt annan koll på vilka material man bygger in. 
Hon tror att en nackdel som andra företag kan tycka är att det är krångligt, för att det 
blir som ett extra moment.  

På SMÅA har de certifierat deras byggnader sedan år 2011–2012 när de första husen 
miljöklassades med Miljöbyggnad. De har inte använt något annat system, men har 
kollat lite på Svanen och ändå valt att fortsätta med Miljöbyggnad för att det funkar bra 
till bostadsbyggnation och även småhusproduktion. Respondenten tar upp att det blir 
mindre krångligt att hålla på med Miljöbyggnad om man jämför med LEED eller 
BREEAM där man behöver ta hänsyn till mer omgivande faktorer så som t.ex. mark.  

Hon tar upp att det främsta systemet som används i Sverige för certifiering av trähus 
(småhus) är Miljöbyggnad. Vidare tillägger hon att det inte har någon betydelse för 
vilket system man kör på utan att systemen tar mer hänsyn till vilken stomme man har 
och det lättare att följa indikatorerna med en trästomme. Respondenten säger att vid val 
av certifieringssystem väljer man det system som passar bäst för verksamheten. 

Fördelen med att certifiera för både miljön och företaget säger hon är att företaget får 
visa att det är ett miljötänkande företag, de får möjligheten att skriva mot kunder i 
försäljningsmaterial och även sätta upp en plakett. För miljön säger hon att man inte 
bygger in material med olämpliga ämnen och där utgår de från byggvarubedömningen.  

Entreprenadingenjören tror att framtiden ser väldigt grönt ut och det kommer att öka 
ännu mer, för att kommuner kommer att börja ställa högre krav på de här bitarna. Hon 
tillägger att företag inom branschen som certifierar behöver gå in och påverka på andra 
företag att börja för att verkligen visa att de gör det här för miljöns skull. 

4.3.3 Intervju 3 
Hon jobbar på BoKlok som är en affärsenhet inom Skanska. Hon jobbar som grön 
utvecklingsledare och har en utbildningsbakgrund som civilingenjör i ekosystemteknik. 

Respondenten känner till de olika miljöcertifieringssystemen som finns och känner till 
att de tar hänsyn till olika indikatorer. Hon säger att fördelar med att miljöcertifiera är 
att företagen får stenkoll på miljöprestandan på projekten och att det kan användas som 
marknadsföring gentemot kunder och kommuner. Nackdelarna är administrationen 
kring det hela dvs. att det krävs mycket dokumentation samt att det kan bli dyrt om det 
är tidskrävande.  

BoKlok började certifiera tidigt under år 2016, men har även gjort en utredning om 
Miljöbyggnad ifall de skulle klara av betyget SILVER. I dagsläget använder de 
Skanskas egna system som heter Gröna Kartan. Detta valdes att göras för att Skanska 
hade bestämt att alla hus projekt över 10 miljoner kronor ska graderas enligt Gröna 
Kartan.  
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Hon tillägger att Gröna Kartan inte gör någon skillnad för olika stommar och att hon 
kan tänka sig att Miljöbyggnad är det system som är vanligast för bostadsbyggnation 
och småhusproduktion, då det var det systemet de gjorde en utredning av.  

Hon tillägger även att fördelen med systemet för både företaget och miljön är att den 
känns komplett, inkluderar alla viktiga delar, relativt enkel att arbeta med, ta hjälp av 
Skanska vid behov och för att de kan jämföra deras projekt med Skanskas.  

Ledaren tror att framtiden ser grönt ut och att generellt inom byggbranschen kommer 
det att bli ännu vanligare med miljöcertifiering samt att de på BoKlok kommer att titta 
på andra system. I slutet av intervjun säger hon att det är kundernas efterfrågan och 
kommunernas krav som spelar en viktig roll för att få fler företag att börja certifiera. 

4.3.4 Intervju 4 
Hon jobbar på Trivselhus AB som tillhandahåller olika varumärken så som 
MOVEHOME. Hon jobbar som ansvarig för hållbarhetsfrågor och har jobbat med dessa 
i över 10 år inom olika branscher och har en utbildningsbakgrund som ekonom & 
byggnadsvårdare.  

Hon har kännedom om de olika miljöcertifieringssystemen som finns och vet att alla 
inte är anpassade just för småhus, utan att det är mellan Miljöbyggnad och Svanen. 
Respondenten säger att hon ser bara fördelar med att börja miljöcertifiera, så som 
inventering av hur produkten ser ut, blir ett enkelt och medvetet val för kunder och även 
att det effektiviserar hela produktionskedjan och alla processer.  

Trivselhus AB certifierar deras MOVEHOME hus med Svanen och har gjort detta från 
och med i år. Tidigare har de aldrig certifierat när de byggt hus. Hon nämner att de valt 
just det här systemet för att varumärkets kännedom är hög hos kunder, där ca 96 % 
känner till Svanen på något sätt.  

Vidare i intervjun säger respondenten att systemen inte är olika beroende på stomme 
utan att det handlar mer om att olika certifieringar lämpar sig bättre för olika byggnader. 
Hon tar upp att hon inte känner till vilket system som används främst för certifiering av 
trähus men att de ligger på något sätt mellan Miljöbyggnad och Svanen.  

Respondenten säger att fördelarna med systemet för miljön är att det handlar om en 
effektivisering, de slopar hemska produkter och ger kunderna god inomhusmiljö. För 
företaget är det också en effektivisering utifrån andra aspekter som t.ex. att de får följa 
produktionen på ett annat sätt.  

Respondenten tror att framtiden ser grönt ut när det kommer till certifiering av 
byggnader, då hon tycker att certifieringen är som hjälp och förenklar för konsumenten. 
I slutet av intervjun tar hon upp att de som går i branschen och certifierar måste våga 
ställa högre krav på detta och visa fördelarna för att få andra företag att börja certifiera. 

4.3.5 Intervju 5 
Han jobbar på NCC som enhetschef för hållbarhetsfrågor inom NCC Building Sverige 
och har en utbildningsbakgrund som civilingenjör i maskinteknik. Han har jobbat med 
hållbarhetsfrågor i ungefär 7 år.  
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Enhetschefen har mycket kännedom om olika miljöcertifieringssystemen. Han sitter i 
Miljöbyggnadsrådet hos SGBC, där han framförallt har en djupgående kompetens. 

Respondenten tycker att det finns både för- respektive nackdelar med att börja 
miljöcertifiera. Största fördelen som han tar upp är att man får en process att förhålla 
sig till, dvs. att det är som ett hjälpmedel att jobba med miljöfrågor ute i projekten. 
Största nackdelen är att man kan bli låst till just ett system som inte alltid gör att man 
optimerar miljönyttan, vilket kan leda till att man riskerar att det blir suboptimering när 
man jobbar med miljöfrågor.  

NCC väljer att certifiera sina byggnader för att systemen funkar som stöd för 
verksamheten när man jobbar med miljöfrågor, det finns en efterfrågan på marknaden, 
det är som ett mervärde man kan sälja till kunderna och det blir väldigt enkelt att 
kommunicera med olika intressenter kring miljöfrågorna. I dagsläget använder de 
BREEAM för den kommersiella sidan. För bostadsbyggnation har de använt 
Miljöbyggnad under de senaste 4 åren och har valt detta för att det passade deras 
verksamhet bäst.  

Vidare i intervjun tar respondenten upp att systemen inte är olika beroende på stomme 
och när man använder Miljöbyggnad så ska det inte vara någon skillnad. Han tillägger 
även att det beror mer på vilken typ av byggnad det är och för bostäder används 
Miljöbyggnad och Svanen, då BREEAM och LEED används mest för kommersiella 
fastigheter.  

Enhetschefen säger att fördelarna med systemet för miljön är att det är en plattform där 
man kan jobba med dessa frågor och att det gör att branschen går framåt. För företaget 
blir det en vinst, det stärker varumärket och att det stärker förtroendet hos kunderna.  

Respondenten tycker att det är en svår fråga om hur framtiden ser ut med certifiering 
av byggnader. Han tycker däremot att certifieringssystemen inte behöver finnas kvar på 
det sättet de används idag, utan att om 5 år kommer de kanske att utvecklas 
särkommande och beroende på hur utvecklingen kopplat till hållbarhetsfrågor går 
framåt så kommer systemen kanske vara överflödiga. I slutet av intervjun tillägger han 
att kännedomen hos slutkonsumenterna och kunskapsnivån generellt måste höjas och 
att andra aktörer måste få den här insikten som NCC har att de tror att de måste gå mot 
en mer hållbarhetsutveckling. 

Intervjufrågor och utförda intervjuer hittas längre ner i arbetet, se bilaga 1, 3, 4, 5, 6 
och 7. 

4.4 Fallstudie 
Syftet med fallstudien är att tillämpa en teoretisk certifiering på ett objekt som är utfört 
med företagets nuvarande miljöpolicy för att sedan kunna jämföra och komma fram till 
vad en eventuell certifiering har för nytta för miljön och för trähusföretag inom 
industriellt byggande av småhus. Götenehus har utgått från kraven som ställs i BBR, 
dock ställer företaget lite bättre krav på energi vilket gör det intressant att se vilket betyg 
byggnaden uppnår för områden ”Energi” i det valda certifieringssystemet. 

4.4.1 Fallstudie – Riddersholm, Nacka kommun 
Byggnaden som har studerats i fallstudien är ett kataloghus från Götenehus AB som 
benämns Riddersholm. Götenehus använder i dagsläget inget miljöcertifieringssystem 
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men har en hög standard ur energisynpunkt genom att bland annat använda sig utav 
välisolerade fönster och dörrar, effektiv frånluftsvärmepump samt att de provtrycker 
alla hus. Byggnadsobjektet bedöms utifrån kraven på området ”Energi” i Miljöbyggnad 
för att få en uppfattning om hur företag likt Götenehus ligger till när det kommer till 
miljöcertifieringssystem. Det undersöks även om en eventuell tillämpning av 
Miljöbyggnad leder till någon nytta för företaget och för miljön.  

Riddersholm är en standardvilla på två våningsplan, se figur 3 nedan. Huset består av 
en boyta på 222𝑚𝑚2 fördelat på sju rum. Objektet är ett bra exempel av industriellt 
småhusbyggande i trä. Huset som studeras är en reviderad version av husmodellen 
Riddersholm placerat i Älta, Nacka kommun (klimatzon III). Götenehus har utgått från 
kraven som Boverkets byggregler ställer på energianvändning. Byggnaden använder 
sig utav bergvärmepump och FTX-ventilation. 

 
Det förväntade resultatet vid en certifiering enligt Miljöbyggnad på byggnaden 
Riddersholm är att området "Energi" uppnår åtminstone betyget BRONS av den 
orsaken att Götenehus endast utgått från kraven i BBR vilket motsvarar betyget BRONS 
i systemet. Dock är det intressant att se om objektet når ett högre betyg av den orsaken 
att Götenehus har ett etablerat energitänk. I följande avsnitt redovisas beräkningsgång, 
använda värden och resultat för indikatorerna ”Energianvändning”, 
”Värmeeffektbehov”, ”Solvärmelast” samt ”Energislag”.  

Energianvändning 
Vid beräkningen av energianvändningen på Riddersholm användes programmet BV2, 
se nedan i figur 4. Indata och värden kom från en beräkning utförd av Götenehus samt 
från programmet Solibri, se bilaga 16. Energianvändningen för fallstudien blev 35,55 
𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝑚𝑚2, 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ å𝑟𝑟. Kravet från BBR för småhus (klimatzon III) ligger på 
55 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝑚𝑚2, 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ å𝑟𝑟 vilket Riddersholm klarar av. Betyget som uppnås i 
Miljöbyggnad är GULD som kräver att energianvändningen understiger 65 % av 
kravet från BBR (35,75 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝑚𝑚2, 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ å𝑟𝑟).  
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Värmeeffektbehov 
För att mäta värmeeffektbehovet för Riddersholm görs en beräkning med hjälp av ett 
Excelverktyg som Miljöbyggnad skapat, se figur 5 nedan. Värden för att beräkna 
transmissionsförluster, luftläckageförluster och ventilationsförluster hämtades från 
beräkningar utförda av Götenehus. I Solibri beräknades areorna av husets olika delar. 
Excelverktyget gav byggnaden värdet 40 𝑘𝑘/𝑚𝑚2, 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 vilket motsvarar betyget 
SILVER där kravet är under eller lika med 40 𝑘𝑘/𝑚𝑚2, 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 för ej uppvärmda 
byggnader. 

 

Solvärmelast 
Vid beräkningen av solvärmelast används ett program utvecklat av Lunds universitet 
vid namn Parasol. Beräkningen utgår från de sämsta vistelserummen som beror på 
förhållandet mellan rummets area och dess fönsterareor. Areorna hämtades från 
ritningarna. För att utföra beräkningen korrekt krävdes 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 för varje fönster som 
framtogs av programmet Parasol. Tyvärr fungerade inte programmet. Av den orsaken 
kunde inte beräkningen utföras. Eftersom Götenehus utgått från kraven i BBR, antogs 
betyget BRONS för indikatorn.  
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Energislag 
För indikatorn Energislag användes Miljöbyggnads eget Excelverktyg. Värden och 
information om de olika energikällor som huset använder hämtades från beräkningar 
gjorda av Götenehus. För indikatorn Energislag uppnådde objektet BRONS, se figur 6 
nedan. Detta berodde på valet av energikällor som Riddersholm använder, där 
majoriteten hamnade i Miljökategori 2 och även mycket i Miljökategori 4 som omfattar 
de sämsta energikällorna.  

 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
De vanligaste miljöcertifieringssystemen i Sverige är Miljöbyggnad, GreenBuilding, 
BREEAM-SE och LEED. Certifieringssystemen har olika bedömningsområden som 
skiljer sig från varandra. En certifiering på en byggnad visar hur hög miljöprestanda en 
byggnad har och detta görs genom att samla poäng i de olika bedömningsområdena. 
Genom de utförda intervjuerna kan man se att det vanligaste certifieringssystemet som 
används för certifiering av träsmåhus är Miljöbyggnad, i och med att den fokuserar på 
mindre områden men täcker det som är relevant för själva projektet. BREEAM-SE och 
LEED används mer för kommersiella byggnader så som t.ex. handelslokaler och kontor. 
Fallstudien som utfördes på det planerade projektet visade att olika betyg i 
bedömningsområdena ger tillsammans ett specifikt slutbetyg. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras resultatet av empirin, kapitel 4, som samlats in i relation till 
det teoretiska ramverket, kapitel 3. 

5.1 Vad är skillnaden mellan de olika 
miljöcertifieringssystemen med fokus på teknik och 
administration för att uppnå en certifiering? 

I följande kapitel redovisas väsentliga skillnader mellan de fyra vanligaste 
certifieringssystemen i Sverige: Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM SE och 
LEED. 

5.1.1 Skillnaden på viktning och aggregering 
En certifiering på en byggnad erhålls genom att samla poäng för olika 
bedömningsområden som utifrån ett poängsystem uppnår ett visst betyg. Dessa 
bedömningsområden skiljer sig åt i de fyra valda systemen, både när det kommer till 
vilka områden som bedöms men även hur mycket poäng man maximalt kan erhålla för 
varje indikator och område. Det ställs även olika minimikrav i de olika systemen.  

5.1.2 Skillnaden på bedömningsområden 
De system som täcker flest områden är BREEAM-SE och LEED som totalt bedömer 
tio olika områden, se tabell 12 nedan. Namnen på vissa bedömningsområden varierar 
men de täcker ungefär samma sak. Miljöbyggnad är ett så kallat "andra generations 
verktyg" som bygger på de internationella systemen BREEAM och LEED. En 
vägledande princip vid utvecklingen av Miljöbyggnad var att försöka undvika 
indikatorer relaterade till tekniska lösningar och istället lägga större fokus på 
prestationsbaserade indikatorer som är avsedda att säga något väsentligt om betydande 
miljö och hälsoproblem som är relevanta för ett projekt i Sverige. Av den orsaken 
omfattar Miljöbyggnad mindre områden än de två internationella systemen. En annan 
orsak till varför Miljöbyggnad inte omfattar lika många indikatorer är att utvecklarna 
försökte hålla kostnaderna så låga som möjligt. GreenBuilding täcker endast området 
"Energianvändning" av den orsaken att det var ett EU-initiativ för att snabba på 
energieffektiviseringen inom byggsektorn. 
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5.2 Vilket system passar bättre för trähusföretag inom 
industriellt byggande? 

Vid val av system kan företag ta hänsyn till många faktorer. Valet mellan de fyra olika 
systemet sker med avseende på relevanta faktorer utifrån litteraturstudie och utförda 
intervjuer, se tabell 13 nedan. 
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5.2.1 Val av certifieringssystem 
Det finns både för- och nackdelar med att välja ett system jämfört med ett annat. En 
faktor som tagits i hänsyn är vilka kunder som företaget riktar sig mot. En fördel med 
BREEAM-SE och LEED är att de är internationellt erkända system på marknaden för 
bland annat fastighetsägare och förvaltare, vilket gör BREEAM-SE och LEED till de 
bättre alternativen för att öka konkurrenskraften på den internationella marknaden. Det 
kan dock ses som en mindre fördel för företag som är etablerade i Sverige som riktar 
sig mot fastighetsägare på den svenska marknaden, då kan det bättre alternativet vara 
Miljöbyggnad som är ett nationellt system och som är betydligt populärare i Sverige. 
När det kommer till företag inom industriellt byggande ligger fokus vanligtvis på 
nationella kunder och av den orsaken är det naturliga valet med hänsyn till kundfokus 
certifieringssystemet Miljöbyggnad.  

Systemens omfattning av indikatorer samt dess lämplighet gentemot industriellt 
trähusbyggande är även väsentligt att ta i hänsyn vid val av system. GreenBuilding är 
det system som ställer minst krav på en certifiering. Trä i allmänhet anses vara ett 
klimatsmart material som är ett bra alternativ till att hålla nere energiförbrukningen, 
därav kan GreenBuilding som endast bedömer energiprestandan vara ett för enkelt 
alternativ. LEED och BREEAM-SE ställer flest krav på en certifiering, dock har LEED 
samma kriterier över hela världen vilket betyder att det inte är nationellt anpassat och 
kan därför anses mindre lämplig jämfört med BREEAM-SE och Miljöbyggnad för 
företag i Sverige.  

En annan avgörande faktor är kostnaden. Nästintill alla företag efterfrågar ett 
kostnadseffektivt system som bedömer väsentliga områden. De två internationella 
systemen BREEAM-SE och LEED hör till de två dyraste. En LEED-certifiering medför 
registreringsavgift, certifieringsavgift samt återcertifieringsavgifter. BREEAM-SE 
kräver också relativt mycket avgifter för en certifiering samt kostnader för en 
licensierad BREEAM-SE-assessor. GreenBuilding kräver minst avgift och kostnader 
av den orsaken att systemet endast omfattar energiprestanda och är av den orsaken svårt 
att jämföra kostnadseffektivitet med de andra systemen. Miljöbyggnad kräver avsevärt 
mindre avgifter än de två internationella certifieringssystemen. 

5.2.2 Intervjusvar 
Respondenterna på fråga 1 hade inget bra svar på om ett system passar bättre för en viss 
byggnadsstomme eller inte. Det som istället förekom var att olika certifieringssystem 
lämpar sig bättre än andra för olika typer av byggnader. Både LEED och BREEAM-SE 
kan användas för nästintill alla typer av byggnader och även för hela stadsdelar. 
Arbetets fokus ligger på industriellt småhusbyggande, detta kan tillämpas i alla fyra 
miljöcertifieringssystem. Av den orsaken är det inget utav systemen som utmärker sig 
att passa bättre för just småhus i trä.  

På fråga 2 var respondenterna osäkra på vilket system som förekommer mest för 
certifiering av trähus. De system som nämndes var Svanen och Miljöbyggnad men de 
flesta hade ingen större kunskap om vilket system som verkligen var vanligast 
förekommande för trähus. På grund av respondenternas osäkerhet kring ämnet antogs 
Miljöbyggnad som vanligast förekommande system för certifiering av trähus av den 
orsaken att endast Svanen och Miljöbyggnad nämndes och arbetets fokus innefattar inte 
systemet Svanen. 
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Utifrån faktorerna och intervjuerna har Miljöbyggnad valts till det bättre alternativet för 
trähusföretag inom industriellt byggande av småhus. 

5.3 Vilken nytta har det valda systemet för både miljön och 
för trähusföretag inom industriellt byggande? 

I den föregående frågeställningen förekommer det att Miljöbyggnad är det bättre 
passande miljöcertifieringssystemet för industriellt byggande av småhus i trä. Av den 
orsaken kommer frågeställning tre att utgå från kraven på energi som ställs i 
Miljöbyggnad för att svara på vilken nytta det valda systemet har för både miljön och 
för företag inom industriellt byggande. En byggnad som certifieras i Miljöbyggnad kan 
uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD. Arbetet kommer att fokusera på området 
”Energi” som delas upp i aspekterna ”Energianvändning”, ”Effektbehov” och 
”Energislag”. Dessa delas i sin tur in i indikatorerna ”Energianvändning”, 
”Värmeeffektbehov”, ”Solvärmelast” och ”Energislag”. Beräkningsgång, använda 
värden och resultat för indikatorerna redovisas nedan. 

5.3.1 Energianvändning 
Vid beräkningen av energianvändningen på Riddersholm användes programmet BV2. 
Indata och värden kom från en beräkning utförd av Götenehus samt från programmet 
Solibri, se bilaga 17. Energianvändningen för fallstudien blev 35,55 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝑚𝑚2,
𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ å𝑟𝑟. Betyget som uppnås i Miljöbyggnad är GULD som kräver att 
energianvändningen understiger 65 % av kravet från BBR. 

5.3.2 Värmeeffektbehov 
För att mäta Värmeeffektbehovet för Riddersholm utfördes en beräkning med hjälp av 
ett Excelverktyg som Miljöbyggnad skapat. Excelverktyget gav byggnaden värdet 40 
𝑘𝑘/𝑚𝑚2, 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 vilket motsvarar betyget SILVER, se bilaga 19. 

5.3.3 Solvärmelast 
Vid beräkningen av Solvärmelast användes ett program utvecklat av Lunds universitet 
vid namn Parasol. Areorna hämtades från ritningarna. För att utföra beräkningen 
korrekt krävdes 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 för varje fönster som framtogs av programmet Parasol. Tyvärr 
fungerade inte programmet. Av den orsaken kunde inte beräkningen utföras. Eftersom 
Götenehus utgått från kraven i BBR, antogs betyget BRONS för indikatorn.  

5.3.4 Energislag 
För indikatorn Energislag användes Miljöbyggnads eget Excelverktyg. Värden och 
information om de olika energikällor som huset använder hämtades från beräkningar 
gjorda av Götenehus. För indikatorn Energislag uppnådde objektet BRONS. Detta 
berodde på valet av energikällor som Riddersholm använder, där majoriteten hamnade 
i Miljökategori 2 och även mycket i Miljökategori 4 som omfattar de sämsta 
energikällorna, se bilaga 20. 

5.3.5 Riddersholms slutbetyg för området ”Energi” i Miljöbyggnad 
Riddersholm fick betyget BRONS för området ”Energi” om byggnaden idag skulle 
certifieras enligt Miljöbyggnad 2.2, se figur 7 nedan. Betyget var förväntat av den 
orsaken att det är byggt enligt myndighetskraven från BBR trots att Götenehus har ett 
relativt bra miljötänk när det kommer till området energi. 
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Det betyg som utmärkte sig var för indikatorn Energianvändning som uppnådde GULD 
vilket var högre än förväntat men om ett företag likt Götenehus som jobbar med 
industriellt småhusbyggande i trä skall satsa på att miljöcertifiera sina byggnationer bör 
de höja sin standard när det kommer till några faktorer. Dels måste de sänka byggnaders 
värmeeffektbehov med ungefär 40 % för att uppnå GULD-kravet som ställs i 
Miljöbyggnad. Detta hade medfört en stor nytta för miljön genom att till exempel 
reducera förluster som leder till att byggnadens behov sänks. Dock är det viktigt att 
påpeka att energibehovet kan täckas på olika sätt bland annat beroende på hur huset står 
orienterat. Det beror även på hur välisolerat en byggnad är. En annan faktor som kan 
vara värt att förbättra är valet av energislag. Hade Götenehus till exempel valt att ha 
solceller eller solfångare som standard hade det höjt värdena i Miljökategori 1 som mäts 
i indikatorn vilket utgör en stor nytta både för miljön och även på långsikt för ekonomin. 
En eventuell åtgärd som denna hade kunnat höja betyget från BRONS till GULD. 

5.3.6 Nytta för företag inom industriellt byggande av träsmåhus 
Det finns många fördelar med att tillämpa ett miljöcertifieringssystem. En nytta för 
företag är att det stärker företagets varumärke. Idag finns det ett flertal företag som 
jobbar och är etablerade inom industriellt småhusbyggande. Ett sätt för företag att sticka 
ut från mängden kan vara att tillämpa ett miljöcertifieringssystem som visar kunder att 
företaget har ett miljötänk och på så sätt stärka sitt varumärke. Det gör det även enklare 
för kunder att göra ett medvetet och tryggt val samt får de ett kvitto på att produkten de 
köper är hållbar. Detta kan ses som en fördel för företag av den orsaken att det kan vara 
enklare att sälja sina kataloghus om kunden vet att de köper en bra produkt. En annan 
nytta är att företag som väljer att använda sig av ett system kan följa produktionen på 
ett helt annat sätt. Företaget har koll på hela produktionen från material till färdigt hus 
och även senare när huset tas i drift.  
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5.4 Koppling till målet 
Genom litteraturstudie, intervjuer, dokumentanalys och fallstudie har författarna kunnat 
ge svar på frågeställningarna som arbetet är baserat på. Frågeställning 1 når målet med 
att beskriva vilka skillnader inom teknik och administration det finns mellan de olika 
miljöcertifieringssystemen. Sedan tas ett alternativt system som passar bättre för 
trähusföretag inom industriellt byggande fram i frågeställning 2. Till sist beskriver 
frågeställning 3 vilken nytta det valda systemet har för både miljön och för företag.
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras arbetets resultat, metoder, begränsningar, slutsatser och 
rekommendationer samt även förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Arbetets resultat kan diskuteras utifrån flera aspekter. Studiens resultat är trovärdigt 
trots att det har funnits hinder under arbetets gång som lett till att resultatet inte blivit 
lika omfattande som planerat. Det resultat som arbetet påvisar kan vara en slags 
vägledning för företag inom industriellt byggande som har ambition att börja tillämpa 
ett miljöcertifieringssystem. Det kan även vara ett hjälpmedel vid osäkerhet om de olika 
certifieringssystemet samt om en eventuell tillämpning leder till någon nytta för miljön 
och för företag.  

Det hade kunnat utföras fler intervjuer med lämpliga aktörer som arbetar med eller har 
som ambition att arbeta med miljöcertifieringssystem för att öka resultatets omfattning 
samt dess kvalitet och trovärdighet. 

6.1.1 Valet av certifieringssystem 
Eftersom det inte är rimligt att jämföra ett system med ett annat med tanke på vilket 
slutbetyg byggnaden uppnår av den orsaken att varje system använder sig utav olika 
indikatorer samt olika strategier när det kommer till bland annat viktningen. Istället 
valde författarna att utgå från en rad olika faktorer som ansågs relevanta och väsentliga 
för ett företag inom industriellt småhusbyggande i trä. Det resulterade till att 
Miljöbyggnad valdes. Det kan ifrågasättas ifall resultatet hade blivit annorlunda ifall 
författarna tagit hänsyn till fler eller andra faktorer. Även viktningen av faktorerna som 
togs upp kan ifrågasättas. Av tidskrävande skäl valdes endast de faktorer som togs upp 
i frågeställning två. 

6.1.2 Riddersholm 
Riddersholm valdes som objekt till arbetets fallstudie. Det var ett bra objekt som byggts 
enligt lite bättre energikrav än de som ställs i BBR trots det förväntades att objektet 
skulle uppnå betyget BRONS för majoriteten av indikatorerna. Slutbetyget för 
Riddersholm resulterade som förväntat på betyget BRONS. Det som avvek sig från de 
andra indikatorerna var indikatorn "Energianvändning" som uppnådde GULD-nivå. 
Det kan ifrågasättas ifall Miljöbyggnad och BBR ställer för enkla krav eller om 
Götenehus har ett såpass bra miljötänk när det kommer till byggnaders 
energianvändning att det också förtjänar ett högt betyg i andra system.  

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Intervju 
Intervjumetoden har gett många svar kring ämnet som har hjälpt till med att uppnå 
målet. Alla respondenterna hade inte lika stor kompetens inom området men som ändå 
gav liknande svar på ett antal intervjufrågor. Det beror på att de kanske inte har jobbat 
lika länge med dessa frågor och att de har mer kompetens inom ett visst system. Med 
tanke på att de intervjufrågor som är kopplade till frågeställningarna besvaras lika hos 
alla respondenter och att empirin från intervjuerna bekräftades med andra källor så 
borde svaren vara reliabla. Om ett visst antal andra intervjuer hade utförts med liknande 
aktörer som har bred kompetens inom ämnet, så hade trovärdigheten kunnat ökas ännu 
mer. I helhet så har intervjufrågorna följts i rätt ordning med ett semistrukturerat 
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upplägg och på visa frågor ställdes följdfrågor som tillsammans påverkat resultatet 
positivt. 

6.2.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudie har genomförts under hela arbetsgången. Litteraturmetoden har varit 
till mycket stor hjälp för datainsamlingen kring arbetets område. Mycket information 
om miljöcertifieringssystemen och dessa olika indikatorer har arbetet haft mycket nytta 
av. Detta har lett till att arbetets trovärdighet har förstärkts.  

6.2.3 Fallstudie & Dokumentanalys 
I arbetet var det planerat att utföra en LCA och även utreda Miljöbyggnads fyra första 
indikatorer ”Energi” på husmodellen som hade tilldelats till författarna från Götenehus 
AB. På Jönköpings Tekniska Högskola har studenterna tillgång till ett LCA program 
som heter Anavitor. I detta program kan man importera in en IFC-fil som man skapar i 
ett CAD program. När man har gjort detta, får man ut en livscykelanalys för projektet 
som finns i IFC-filen. Götenehus arbetar i ett program som heter DDS (Data Design 
System) jämfört med vad författarna arbetar med. Efter ett antal gångers testande att 
importera in IFC-filen i Anavitor som bara gav fel meddelande, tog författarna kontakt 
med det företaget som har tagit fram miljöberäkningskonceptet, Informationsbyggarna. 
En anställd på företaget testade och kollade igenom filen och skrev via mail att det 
saknas lite i den som Anavitor behöver. Det som saknades var mängder (volym och 
area) och han skrev även att Anavitor jobbar främst med filer från programmet Revit. 
Detta har lett till att LCA: n inte har kunnat utföras för att liknande program som kan 
importera IFC-filer kostar en hel del pengar.  
 
Området energi består av ”Energianvändning”, ”Värmeeffektbehov”, ”Solvärmelast” 
och ”Energislag”. Författarna hade fått en energiberäkning från Götenehus för att se 
vad det har fått för värden och för att se hur det skiljer sig, med tanke på vilka faktorer 
de har lagt fokus på. Energianvändningen utfördes med ett program som författarna har 
tillgång till på skolan, BV2. Alla värden som har angetts i programmet har hämtats från 
bygghandlingarna, energiberäkningarna och IFC-filen som öppnats i programmet 
Solibri. Författarna kom fram till ett annat värde för den specifika energianvändningen 
jämfört med vad Götenehus hade räknat fram. Båda svaren får det högsta betyget i 
Miljöbyggnad, GULD. All indata som använts i programmet finns bifogade i arbetets 
bilagor 8-15 samt 17-18. För indikator 2 användes värden från samma källor som 
tidigare indikator och där nåddes betyget SILVER. För att kunna räkna ut 
solvärmelasten krävs det att man använder programmet Parasol som Miljöbyggnad 
hänvisar till. Programmet räknar ut gsyst-värden som inkluderar glas, yttre, inre och 
mellanliggande solskydd. Detta har inte kunnat räknas fram, då programmet inte längre 
finns till för alla. Solvärmelasten har lagts som BBR:s krav i fallstudien. I sista 
indikatorn är Miljöbyggnads Excelverktyg inte anpassat för bergvärme som projektet 
har, utan för fjärrvärme men ett värde har ändå räknats fram. Resterande värden har 
hämtats från energiberäkningarna, se bilaga 17. 

6.3 Begränsningar 
Arbetet är begränsat till de vanligaste miljöcertifieringssystemen i Sverige, med ett 
fokus på industriellt byggande av träsmåhus och fallstudien som har genomförts är 
begränsat till Miljöbyggnads fyra första indikatorer inom energiområdet. Arbetet har 
utförts i ett samarbete med Götenehus AB. Resultatet är mest tillämpligt för de och 
deras verksamhet, men även för andra företag med liknande verksamhet inom 
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träsmåhus produktion som kan ha nytta av informationen och rekommendationer som 
ges i delkapitlet nedan. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Studiens komparativa analys påvisar att det finns väsentliga skillnader mellan de fyra 
miljöcertifieringssystemen när det kommer till antalet området som bedöms och även 
hur viktningen och aggregeringen sker vid en certifiering. Utifrån skillnaderna, 
relevanta faktorer samt utförda intervjuer framkom det att Miljöbyggnad var det system 
som passar bättre för trähusföretag inom industriellt byggande.  

Fallstudien och intervjuerna visade i sin tur om en eventuell tillämpning av 
Miljöbyggnad GULD leder till någon nytta för miljön och för trähusföretag inom 
industriellt byggande. För att uppnå betyget GULD krävs åtgärder som leder till bättre 
miljöprestanda ur energisynpunkt:  

• Reducera förluster. Genom att till exempel använda sig utav bättre isolering kan 
transmissionsförluster reduceras vilket leder till att byggnadens 
värmeeffektbehov sänks.  

• Installation av solceller eller solfångare. Att företag väljer att installera solceller 
som standard kommer att medföra förbättringar för både miljön och för 
kostnaden, därmed hade betyget GULD kunnat uppnås för indikatorn 
energislag. 

En eventuell tillämpning av Miljöbyggnad hade även medfört ett flertal fördelar för 
trähusföretag inom industriellt byggande som bland annat: 

• Stärker varumärket. Det stärker företaget varumärke genom att visa att man har 
ett miljötänk. Det finns även möjlighet att marknadsföra sig genom SGBC med 
hjälp av goda exempel på hållbara lösningar.  

• Ett sätt att sticka ut. Det finns ett flertal företag inom industriellt byggande. Att 
tillämpa till exempel Miljöbyggnad är ett sätt för företag att sticka ut från 
mängden. 

• Medvetet och tryggt val. En certifiering gör det enkelt för kunden att veta att de 
köper en hållbar produkt vilket i sin tur gör det lättare för företag att sälja. 

• Full koll på produktionen. Företaget får en mer fullständigt koll på hela 
produktionen från material till färdigt hus och även sedan när huset tas i drift. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Eftersom att författarna haft oförutsedda händelser som tagits upp tidigare i arbetet, så 
kan förslag till vidare forskning vara att man utför en LCA på ett liknande projekt för 
att få fram om en eventuell certifiering leder till någon nytta för miljön. Ett annat förslag 
kan vara att studera utfallet i nya versionen av Miljöbyggnad 3.0 som öppnar för 
registrering den 21 juni.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor 
 
Bilaga 2 Respondenter 

Bilaga 3 Intervju 1 

Bilaga 4 Intervju 2 

Bilaga 5 Intervju 3 

Bilaga 6 Intervju 4 

Bilaga 7 Intervju 5 

Bilaga 8 BV2, Ort 

Bilaga 9 BV2, Byggnaden 

Bilaga 10 BV2, Byggnadens volym 

Bilaga 11 BV2, Fasader 

Bilaga 12 BV2, Fönster 

Bilaga 13 BV2, Portar 

Bilaga 14 BV2, Tak 

Bilaga 15 BV2, Platta på mark 

Bilaga 16 BV2, Specifik Energianvändning 

Bilaga 17 Energiberäkningar 

Bilaga 18 U-värden 

Bilaga 19 Indikator 2, Värmeeffektbehov 

Bilaga 20 Indikator 4, Energislag 

Bilaga 21 Miljöbyggnad 2.0, Betyg för nyproducerad byggnad 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
Inledning 

• Namn? 
 

• Utbildning? 
 

• Företag? 
 

• Vad har du för roll på företaget? 
 

• Har du några tidigare erfarenheter av miljöarbete inom branschen? 
 

Frågor kring certifiering 

• Vad känner du till om miljöcertifieringssystem? 
 

• Vad är för- respektive nackdelarna med att börja miljöcertifiera? 
 

• Varför väljer ni att miljöcertifiera era byggnader? 
 

• Vilka var drivkrafterna till att ni valde detta? 
 

• Vilket miljöcertifieringssystem använder ni i dagsläget? 
 

• Varför just detta system? 
 

• Har ni använt ett annat system tidigare? 
 

• Är systemen olika för olika byggnadsstommar? 
 

• Vilket system används främst för certifiering av trähus? 
 

• Vad är fördelen med det systemet för både miljön och företaget? 
 

• Hur tror ni att framtiden ser ut när det kommer till certifiering av byggnader? 
 

• Vad kan man göra för att få så många företag som möjligt att tänka till och 
börja certifiera sina byggnader? 
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Bilaga 2 Respondenter 
Företag Roll Datum Tid 

DEROME Teknisk chef 2017-04-12 22 min 

SMÅA Entreprenadingenjör 2017-04-11 27 min 

BOKLOK Grön Utvecklingsledare 2017-04-18 15 min 

TRIVSELHUS Ansvarig för hållbarhetsfrågor 2017-04-11 23 min 

NCC Enhetschef för hållbarhetsfrågor 2017-04-18 24 min 
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Bilaga 3 Intervju 1 
Inledning 

• Namn: Respondent 1. 
 

• Utbildning: Byggnadsingenjör, 4 år teknisk i bakgrunden.  
 

• Företag: A-Hus/Derome. För A-hus ingår i Derome och det finns flera bolag 
inom Deromehus.  
 

• Vad har du för roll på företaget?  
 
Teknisk chef.  
 

• Har du några tidigare erfarenheter av miljöarbete inom branschen?  
 
Vi har varit med och tagit fram CO2 beräkningar för hus som vi har byggt. Så 
det är egentligen det vi har gjort och jobbat med Miljöbyggnad och liknande. 
Samt Svanen men då är det inte vi själva som har gjort certifieringen utan det 
var en annan kund till oss som vill Svanen märka sina hus och då tog vi fram 
all data runtomkring. 
 

Frågor kring certifiering 

• Vad känner du till om miljöcertifieringssystem? 
 
Det finns väl 6-7 olika system, där olika riktar sig mot vilket land man bor i 
när det kommer till standarder tex. USA, Sverige, England, vilket typ av 
bostäder, fastigheter, kommersiella eller privata. Det finns BREEAM, LEED, 
Miljöbyggnad, Svanen etc.  
 

• Vad är för- respektive nackdelarna med att börja miljöcertifiera? 
 
Det är väl ingen nackdel att ha kontroll över ingående material, du producerar 
ju bostäder, de det man gör till 99 % av koncernen och där tror jag inte att vi 
har så märkliga material med konstiga avtryck som kan påverka hälsan. Vi 
jobbar bara med etablerade aktörer. Frågan är mer om man ser miljön som ett 
byggmaterial så kan det vara så. Ser man det till boendemiljö så är det en fråga 
man får ha fokus på, det finns ju boverkets regler som sätter ett minimikrav på 
ljusinsläpp, termisk komfort, ventilation, luftomsättning m.fl. Det är bra att 
driva det ett steg hårdare än BBR vilket skulle vara nyttan med det iså fall dvs. 
lyfta frågan ytterligare ett steg för bättre boende miljö. Men när det gäller 
produkter och ingående material så är jag inte så rädd för att vi ska få in 
material som är dåliga för vi jobbar inte med de aktörerna som skulle ha råd 
och köra in fel material. Jag tror inte att vårt material val skulle påverka detta, 
vi väljer ju inte något som är udda eller konstigt, fördelarna är ju ett bättre 
boende för den som bor där man kan höja ett snäpp till, komfort och miljö, ljus 
och luftfrågor. 
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Nackdelar? 
 
Nja, det kanske kostar några kronor mer som någon får betala och det är 
slutkunden som får göra det. Det kan till viss del vara kostnad då. 
 

• Varför väljer ni att miljöcertifierar era byggnader? 
 
Det har vi nästan inte gjort. Vi miljöcertifierade byggnaderna på ett projekt i 
Göteborg och där var vi tvungna att göra det. Vi körde Miljöbyggnad 
certifiering för att få vara med i projektet överhuvudtaget. Så ofta är detta krav 
ställande, från projektutvecklarna eller för att få tillträde att få bygga i det 
området, vi blir tvungna. Men annars har vi inte gjort något aktivt val att vi ska 
miljöcertifiera våra byggnader, inte än så länge. Men det kan bero på att 
efterfrågan inte är så stort på det ännu. Alltså att vi ska ha en Svanen märkning 
eller något annat på våra hus. Så där är vi inte riktigt ännu. Efterfrågan har inte 
varit tillräckligt stor ännu och dom gångerna som vi gjort det så har vi varit 
tvungna. 
 
Ja, för jag har lagt märke till att det är många kommuner som ställer 
krav på detta. 
 
Bygga på kommunal mark och få kommunal tilldelning och detta är verkligen 
det som kommer driva det. Att det kanske blir så att det blir så genomslående 
att man gör det på alla produkter oavsett om det är kommunal eller 
privatförsäljning. De klart att den inte kommer minska efterfrågan utan att den 
kommer öka.   
 

• Vilka var drivkrafterna till att ni valde detta? 
 
Det har varit ett krav de gångerna vi har valt att vara med i ett projekt.  
 

• Vilket miljöcertifieringssystem använder ni i dagsläget? 
 
Miljöbyggnad har vi använt vid dessa projekt och så har vi hjälpt till och 
supportat att vi är en Svanen att söka med så vi har inte gjort något eget. Så 
någonstans där mellan Svanen och Miljöbyggnad blir det väl. Miljöbyggnad är 
väl inte illa, det är nog det som skulle ligga närmast om vill skulle välja att 
börja miljöcertifiera kan jag nog tycka eller Svanen.  
 

• Varför just detta system? 
 
Som tidigare sagt. 
 

• Har ni använt ett annat system tidigare? 
 
Som tidigare sagt. 
 

• Är systemen olika för olika byggnadsstommar? 
 
Jag vet inte riktigt det, jag skulle nog kunna tänka mig att Svanen är lättare att 
få till om du använder rätt stomme, inte helt säker. Det jag vet nu i 
Miljöbyggnad 3.0 där kommer man premiera olika stommaterial på olika sätt, 
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så trä kommer ha en fördel kontra andra tunga koldioxid material. Med 
Miljöbyggnad 3.0 kommer man få en dunk i ryggen dvs. att man får en positiv 
push från omgivningen eller extra poäng om man kör stommar i trä kanske. 
Det projektet vi använde oss av Miljöbyggnad var 5-6 våningshus av trä och 
det skiljer sig inte om de till småhus eller flerbostadshus så sätt. Kanske lite 
mer prefabricerade material så att de inte välter när det blåser när man bygger 
så höga hus.  
 

• Vilket system används främst för certifiering av trähus? 
 
Jag tror det är Miljöbyggnad som vi landar i. Jag tror att många utav de andra 
systemen eller en del utav de är antingen för England, USA m.fl. Jag menar 
mer gjorda för de länderna och kommersiella fastigheter, sjukhus och liknande 
för då blir väldigt sällan trä inblandat. Så därför tror jag att Miljöbyggnad eller 
exempelvis Svanen det kommer att landa i, för man pratar mer för de andra att 
de är mer anpassade efter andra typer av byggnationer och därför tror jag att 
det blir mer Miljöbyggnad eller Svanen som blir behärskande inom 
bostadsbyggnation iallafall eller är redan. Antigen är det eller så kommer det 
bli, för de andra tror jag är för kommersiella fastigheter.  
 

• Vad är fördelen med det systemet för både miljön och företaget? 
 
Allting som driver ett företag är att gå i vinst och samtidigt så måste man ha en 
hållbar produkt. Miljön mår ju alltid bra av alla grepp som ger en bättre miljö 
och man får ju poäng om man bygger med en trästomme och därför kommer 
kanske fler att bygga trästomme och det är ju klart att detta är bra för miljön. 
För företaget, man får bra bostäder med färre reklamationer. För företag, om 
man gör en miljöcertifiering så borde det bli färre reklamationer från de 
boende, alltså de bra ljudprestanda, bra energi, de drar inte, de inte för soligt, 
de inte för kallt, de inte för varmt. Så miljön mår bra ur ett miljöperspektiv att 
man gör mer aktiva miljöval. För företaget är det att man har en byggnad med 
hög prestanda och färre reklamationer, som kommer efter åt och som oftast är 
dyra att åtgärda när det kommer när bygget är klart och kunden bor där. 
 
Tror du att detta stärker varumärket då? 
 
Ja, det gör det. Än så länge finns det personer som tänker är det någon fördel 
eller bra och inte att man tittar mer på. Men om några år så kommer det vara 
en större efterfrågan på det, att det här vill man ha vi ska köpa ett från er. Så är 
det ju nu om man tittar på trä sidan, ska det alltid vara papper som där innehåll 
om PFC märkta produkter finns, så att det är ett hållbart brukande, de skördat 
på rätt sätt och framtaget när man tittar på skogsavverkning och liknande så 
finns det ju miljöcertifieringssystem som har fått väldigt genomslag och detta 
kommer ju också ske inom byggnader att de blir liksom någon klassificering 
som premieras om du ligger i det systemet som leverantör. Än så länge skulle 
jag säga att detta inte är avgörande men det kommer tror jag.  
 

• Hur tror ni att framtiden ser ut när det kommer till certifiering av byggnader? 
 
Det kommer öka, jag tror att frågan kommer att hamna mer i fokus, vad det 
ingår för material idag. Tittar man på boverkets byggregler så har man mycket 
krav kring hur mycket energi ett hus får dra när det står färdigt så är det 
väldigt tydliga regelverk. Men det finns inga regelverk på energi- eller 
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kolsidotrycket under byggtiden, eller materialvalet finns det inga krav på. 
Detta är ett stort avtryck som man ganska lätt skulle kunna reducera genom 
rätt val. Så jag tror att det kommer få ett genomslag, antigen genom att 
marknaden driver på det eller att myndighet driver på det. Alltså miljöfrågan 
med ingående material eller boendemiljö. Jag tror att om 10 år så kommer det 
finns något som säger att ska vara så här mycket avtryck på en bostad per 
kvadratmeter dvs. avtryck koldioxid.  
 

• Vad kan man göra för att få så många företag som möjligt att tänka till och 
börja certifiera sina byggnader? 
 
Många är väl inte där ännu, det får vara lätt att ta till sig och att hoppa in i det. 
Det får inte vara för stora steg så att man behöver avsätta två heltidstjänster 1 
år. Steget in bör vara ganska enkelt om man ska börja med detta tror jag. Om 
man ska börjar så får man börja i en liten skala och låta det växa, detta är min 
bild om man ska ge sig in på någonting som är svårt och se att man får 
behörighet för år 2017. Men om det blir ett lag krav så kommer man ändra på 
det eller om kunderna frågor. Men steget in får nog vara ganska lätt tuggat tror 
jag, så att man inte vill äta hela kakan direkt, men man får börja i någon vettig 
skala. Det får vara ganska lätt för oss, så att de blir lätt för oss att börja, enkel 
start för oss för att komma in i de här systemen.  
 
Men Miljöbyggnad har ju den BRONS nivån. 
 
Den har ju alla som minsta nivån, där är man ju redan. Har Miljöbyggnad 
BRONS, då behöver du inte göra någonting så det är nog därför ingen väljer 
att köra BRONS tror jag och därför vill man på SILVER om de ska vara värt 
något och köra det. Skulle jag tro, så måste man engagera sig lite och jobba 
hårdare med frågan. Vill kunderna ha det så är de det som kommer styra först, 
om kunderna efterfrågar det då kommer de flesta välja att köra det och lagkrav 
så att det blir de två som styr. Lagkraven styr allra hårdast, gör du inte det så 
kan du lika gärna stänga din fabrik om du inte väljer att följa detta. Det är mer 
att beställarna får ställa krav annars är det tveksamt om det kommer. Om de 
någon produkt som man gjort lika i många år och ingen ställer några krav så 
vill man ju som fabrikant göra samma nästa dag igen och liksom inte lägga ner 
för mycket tid och kraft på att hitta någon ny redovisnings nivå som bara tar 
tid och pengar, utan då vill man istället hålla de pengarna och leverera samma 
vara man gjort innan. Det är som på bilar, antingen är det kundkrav eller 
miljökrav som gör att man får en lägre bensin förbrukning. Är bensinen billig 
så är det inga bekymmer. Blir det dyrare så köper ingen en sådan bil som drar 
mer. Det är ju då dessa som driver kund eller lagkrav. 
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Bilaga 4 Intervju 2 
Inledning 

• Namn: Respondent 2. 
 

• Utbildning: Högskoleingenjör i byggteknik (Uppsala Universitet). 
 

• Företag: SMÅA. 
 

• Vad har du för roll på företaget? 
 
Entreprenadingenjör, med från tidiga skeden ut till färdig produktion i princip. 
 

• Har du några tidigare erfarenheter av miljöarbete inom branschen?  
 
Ja, jag har varit med en hel del i de här bitarna med Miljöbyggnad och andra 
miljöcertifieringssystem. 
 
Hur länge har du vart med inom de området?  
 
I 8 årstid ungefär har jag jobbat med dessa frågor. Nu första 4 åren har jag 
jobbat stenhårt med Miljöbyggnad och det är detta systemet som vi använder 
på SMÅA. 
 

Frågor kring certifiering 

• Vad känner du till om miljöcertifieringssystem? 
 
Jag känner till en hel del. Det finns Svanen, Miljöbyggnad, LEED, BREEAM 
som kräver olika delar. Dessutom har jag nu suttit med gruppen som håller på 
ta fram miljöbyggnad 3.0. 
 
Är det en ny version av miljöbyggnad? 
 
Ja, det är en ny version och den kommer att släppas under våren, där man gör 
vissa förbättringar, man ser svårigheterna i det som har funnits i de tidigare 
versionerna som är med nu. Mycket bygger på att dagsljus är en av de svåraste 
faktorerna att få ihop och det är samtidigt ett krav i BBR. 
 

• Vad är för- respektive nackdelarna med att börja miljöcertifiera? 
 
Jag tycker i princip att det bara är fördelar med att miljöcertifiera. För att det 
är något som visar på att man har miljöcertifiering och att man intresserar sig 
för vilket material man bygger in innehåller, man får en helt annan koll på det. 
Sen är det jättebra gentemot kommuner också att göra det och även påvisa det 
mot kunder att man har ett miljötänk med sig. 
 
Så dessa är de största fördelarna i princip? 
 
Egentligen är det bara fördel med att göra det. Sen finns det andra som tycker 
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att det är krångligt, men det är för att entreprenörer är inte vana att jobba på 
det sättet, det är ett moment extra. Men gör man det på rätt sätt från första 
början så är det inte krångligt och det kostar egentligen inget extra heller. Det 
får man tillbaka i slutänden, på att man kan påvisa gentemot kunder, 
fastighetsägare och liknande att det faktiskt är miljöcertifierat. 
 
Så när man miljöcertifierar en byggnad så går man i vinst? 
 
Det är en vinst i slutänden, för du får med dig ett miljötänk generellt sätt, du 
får med dig att du vill ha energisnåla blandare i kök och badrum, energisnåla 
duschar, du vill ha ett bra ventilationssystem, du vill ha ett tätt hus som inte 
läcker med klimatskärmen etc. så ja det är bara fördelar. 
 

• Varför väljer ni att miljöcertifierar era byggnader? 
 
Det är för att visa gentemot kunderna att vi har ett miljötänk med oss och att vi 
är miljöintresserade och även för kommuner att kunna påvisa att vi tänker 
miljömässigt från början. 
 

• Vilka var drivkrafterna till att ni valde detta? 
 
Det första var kommunerna. Det var för att fler och fler kommuner börja ställa 
det här kravet på att vi skulle gå in och börja göra det. Kollar ni 
markanvisningar och exploateringsavtal så står det många gånger att man vill 
att man ska vara miljöcertifierade eller att man har någon form av miljötänk 
med sig. Går man in i markanvisningstävlingar idag så är det mycket 
miljöklassning de vill ha. De ställer oftast krav på att det ska vara 
miljöbyggnad på något sätt eller att de ska vara något annat som gör så att det 
blir miljöklassat. Det är mycket ett krav ifrån kommuner som börjar komma, 
det är där det började egentligen. 
 

• Vilket miljöcertifieringssystem använder ni i dagsläget? 
 
Vi använder Miljöbyggnad i dagsläget och tycker att det funkar bra. 
 
Hade du själv velat ha ett annat system eller är du nöjd med det 
systemet? 
 
Jag är nöjd med miljöbyggnad, till bostadsbyggnation tycker jag att det funkar 
bra och även för småhus produktion så är det en fördel. 
 
Vad är fördelarna jämfört med de andra? 
 
Att det är mindre krångligt att hålla på med. Går man in i LEED eller 
BREEAM då ska man börja ta hänsyn till mycket mer. I Miljöbyggnad så tar 
man hänsyn till det som är väsentligt för huset. 
 
Smart faktiskt att man tar hänsyn till just det som är väsentligt! 
 
Ja, för mycket i LEED och BREEAM då är det omgivande faktorer, det blir 
mark och det blir en helt annan hållbarhets tänk. 
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• Varför just detta system? 
 
Vi valde detta system just för det jag sa tidigare.  
 
 

• Har ni använt ett annat system tidigare? 
 
SMÅA har inte använt något annat system tidigare. Vi har kollat lite på att gå 
in på Svanen, men sen har vi ändå fallit tillbaka för att vi fortfarande vill köra 
med detta. 
 

• Är systemen olika för olika byggnadsstommar? 
 
Nej, det är de egentligen inte. Men Miljöbyggnad tar mycket hänsyn till vad 
man har för byggnadsstomme, om det är en betongstomme eller trästomme 
och de bitarna. Det går att få fram andra delar, deras indikatorer är lättare att 
följa med en trästomme som man använder just i trähusproduktion. 
 
Med andra ord så spelar det ingen roll vad det är för byggnadsstomme? 
 
Ja, det gör det inte. 
 
Är det lite mer vad som passar bäst för företaget? 
 
Ja, det är lite vad företaget är mer anpassat för, hur mycket tid man vill lägga 
på det om man säger så. 
 

• Vilket system används främst för certifiering av trähus? 
 
Främst för trähus (småhus) i Sverige så är det Miljöbyggnad. 
 

• Vad är fördelen med det systemet för både miljön och företaget? 
 
För företaget så är en fördel att det är bra, vi får visa ut oss att vi är ett 
miljötänkande företag, vi skriver även mot våra kunder i försäljningsmaterial 
och liknande, vi går ut mer till våra entreprenörer och visar på att nu ska vi 
verkligen bygga miljöcertifierat. Sen så står det ju på huset en plakett att sätta 
upp beroende på vilken klassning vi uppnått, om de är BRONS, SILVER eller 
GULD. 
 
Och för miljön? 
 
Att man inte bygger in material som innehåller olämpliga ämnen för miljön. I 
och med att all material dokumenteras i Sunda hus, Byggvarubedömningen 
eller BASTA. Nu har vi valt att skriva ett avtal med Byggvarubedömningen, 
eller det är jag mer som har tagit det beslutet att vi ska ha 
Byggvarubedömningen i alla våra projekt. BASTA fungerar på samma sätt 
som Byggvarubedömningen egentligen, alla dessa databaser fungera ungefär 
på samma sätt. Man kan gå in och hämta material och kolla om de något 
material som är olämpligt att bygga in och liknande. 
 
Så ni utgår från Byggvarubedömningen då? 
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Ja, vi utgår ifrån den i dagsläget.  
 

• Hur tror ni att framtiden ser ut när det kommer till certifiering av byggnader? 
 
Jag tror att det ser väldigt grönt ut och att det kommer att öka ännu mer. Jag 
tror inte att de något som kommer att minska utan tvärtom, kommuner 
kommer att ställa ännu högre krav på de här bitarna. Jag tror även att våra 
boenden kommer att se det på ett annat sätt också. De kommer upptäcka att det 
här är ett miljöklassat hus, vad kommer det här vara värt i framtiden? 
 
När var det ni började miljöcertifiera? 
 
Vi började med detta år 2011-2012. De första husen miljöklassades först de 
året. Vi har varit med sen den andra versionen av Miljöbyggnad. 
 
Hur många hus har ni certifierat från år 2012 till nu?  
 
Vi har flertalet flerbostadshus områden och sen har vi även gjort en hel del 
småhus områden också. Vi har ett småhus område där vi har 60 st. småhus 
som är certifierade. 
 
Vilken klass är de certifierade i? 
 
Dom är certifierade i Miljöbyggnad Silver. Sen har vi flertalet flerbostadshus 
områden som vi också har gått in och certifierat. Om ni vill så kan jag skicka 
in en lista på vilka projekt där vi har använt Miljöbyggnad i. Så ser ni också 
hur vi har jobbat med det genom åren och även de projekten som ligger nu 
som ska miljöcertifieras också. 
 
Hur och när vet man vilken klass byggnaden ska få? 
 
Vi har någon form av preliminär, vi har en beräkningsmall där man kan gå in 
och klicka för att se vad man kan uppnå för klass. Sen är det även SGBC som i 
slutet granskar och talar om vilken klass man uppnår. Men för det mesta så 
håller det man har haft som ett preliminärt certifieringsbetyg ut till slutänden 
också. 
 
Är det någon besiktningsman som kommer från SGBC och kollar detta? 
 
Man skickar in alla handlingar via deras hemsida, man går in och anmäler 
projektet och så får man ett intyg eller dokument på att man har anmält 
projektet. Sen har man en viss tid på sig att se till att samla in alla handlingar. 
Från och med det datum du har anmält huset för certifiering har du 3 år på dig 
att samla in alla dokumentation. 
 

• Vad kan man göra för att få så många företag som möjligt att tänka till och 
börja certifiera sina byggnader? 
 
Jag tycker mycket att man ska gå in och påverka mer och säga, varför kan vi 
inte gå ihop gemensamt och börja miljöcertifiera alla våra byggnader i 
Sverige. För att verkligen visa på att vi gör det här för miljöns skull. Även visa 
för kommunen att det här ett miljöklassat hus. Det huset i Stockholm där vi har 
vårt kontor finns det en stor skylt i trapphuset där alla som kommer dit ser att 
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byggnaden är klassat enligt Miljöbyggnad. Lite av detta gör så att folk 
uppmärksammar det på ett annat sätt. Det räcker inte som byggare att vi tänker 
på miljön och hur har ni tänkt på miljön. Det står ju bara att de tänker på den. 
Kollar man på de stora företagen som Skanska, PEAB m.fl. De skriver att de 
tänker på miljön, men vad har de använt för klassningssystem, är huset klassat 
överhuvudtaget? Man ska kunna uttala sig att det är en Miljöbyggnad. De inga 
jätte pengar för att miljöklassa ett hus om man gör det på rätt sätt. Många 
tycker att det är jätte dyrt men så är det inte. Det är dyrare att bygga fel, fast 
man inte fattar det. 
 
Ja, det är många små företag som tänker så. 
 
Ja, de är ju så. Men till exempel energi, vad vill vi göra med energi framöver? 
Vi vill ju inte att våra hus ska dra mer energi, det kan ju också vara något att 
tänka på som vi får med oss i Miljöbyggnad ganska enkelt. Vi kan ju bygga 
energisnålt, vi pratar om att bygga energisnålt, bygger vi med fjärrvärme så 
vill vi inte att huset ska dra mer än t.ex. 50 kWh. Det är fortfarande en del i 
Miljöbyggnad och då kan man spinna vidare på det. För mig blir det 
fortfarande en kvalificerade stämpel att man går in och miljöklassar ett hus, så 
enkelt är det och den går inte att komma ifrån. 
 
På vilket sätt kan man få de företagen att öppna ögonen och verkligen 
certifiera? 
 
Jag tror att SGBC och de behöver gå ut och påvisa mer. De kanske behöver ge 
någon form av incitament också t.ex. om ni väljer att miljöklassa så här många 
hus som ni bygger på ett år, så kan ni få den här rabatten eller så skickar vi den 
här skylten etc. Något som verkligen gör så att man ser den och kan leda till att 
många fler väljer att göra detta. T.ex. få lägre hyror i en bostadsrättsförening 
eller vad som helst, man kanske kan få kommuner att ta mindre betalt för sin 
mark också om man kan gå in och påvisa att vi kommer miljöklassa det här. 
Sen kan man ha någon form av incitament t.ex. miljöklassar ni BRONS, då har 
ni den här kostnaden etc.  
 
Strävar ni på företaget alltid efter GULD? 
 
Vi har satt som mål att vi ska uppnå SILVER. Att det är SILVER vi har som 
ett krav och ska bygga mot generellt sätt. Vi har projekt där vi har GULD. 
 
Det är ett rejält hopp där emellan, det kanske borde finns någon mellan 
nivå där. 
 
Det är ett rejält hopp där emellan och det borde definitivt finnas. Det jag 
tycker var mest fascinerande att lyssna på SGBC när det säger att uppnå 
BRONS är BBR kraven och det är inte ens alla som gör detta. BBR är ett 
standard krav och det ska man uppnå för den är framtagen av någon anledning 
och uppnår man inte den så är det något som är fel i våra hus. Då borde inte 
ens byggnadsnämnden lämna ut slutbesked på våra hus. 
 
De borde redan vara givet. 
 
Ja, det borde det. Men de inte riktigt så det funkar tyvärr. Jag håller med dig, 
det är definitivt ett rejält hopp emellan BRONS och SILVER. Mellan SILVER 
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och GULD är det också ett stort hopp. 
 
Ni har inte tänkt på att göra en kombination mellan Miljöbyggnad och 
Greenbuilding som vissa företag gör? 
 
Absolut, de finns företag som har detta. De inget som vi har eller vill gå in i. 
Vi kör bara Miljöbyggnad. Men det är många som börjar köra båda och 
någonstans så kommer man blanda att man har Greenbuilding och 
Miljöbyggnad. 
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Bilaga 5 Intervju 3 
Inledning 

• Namn: Respondent 3. 
 

• Utbildning: Civilingenjör i Ekosystemteknik. 
 

• Företag: BoKlok, som är en affärsenhet inom Skanska. 
 

• Vad har du för roll på företaget?  
 
Grön Utvecklingsledare. 
 

• Har du några tidigare erfarenheter av miljöarbete inom branschen? 
 
Nej, detta är mitt första jobb.  
 

Frågor kring certifiering 

• Vad känner du till om miljöcertifieringssystem? 
 
Jag känner till att det finns några olika system, t.ex. Svanen, BREEAM, LEED 
och Miljöbyggnad. Jag är inte insatt i detaljer inom de olika 
certifieringssystemen. Som jag har förstått det så handlar Svanen mest om 
vilka material som finns i byggnaderna medan de andra systemen är lite mer 
övergripande och tar hänsyn till dagsljus och liknande faktorer. 
 

• Vad är för- respektive nackdelarna med att börja miljöcertifiera? 
 
En fördel är att byggföretagen tvingas ha stenkoll på miljöprestandan hos 
byggnaderna som ska certifieras (energiförbrukning, vattenanvändning, 
materialval osv). En annan stor fördel är att miljöcertifieringen kan användas 
som marknadsföring gentemot kunder, kommuner och privatkunder. En 
nackdel är administrationen kring det hela, det krävs ganska mycket 
dokumentation. Det kan bli dyrt om det är tidkrävande eller om konsulter 
behöver hyras in.  
 

• Varför väljer ni att miljöcertifierar era byggnader? 
 
Vi certifierar enligt Skanskas egen certifiering som heter Gröna Kartan. 
Anledningen till att vi gör det är delvis att Skanska har bestämt att alla 
husprojekt som kostar mer än tio miljoner kronor ska graderas enligt Gröna 
Kartan. Men också för att vi vill kunna jämföra våra olika projekt med 
varandra och även våra projekt mot Skanskas. Vi använder inte något annat 
certifieringssystem i dagsläget, men har gjort en utredning av om vi skulle 
klara Miljöbyggnad Silver.  
 
 
 
När var det ni började med ert egna system? 
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Jag tror att vi började att certifiera enligt Gröna Kartan tidigt under 2016, så 
det är ganska nyligen. Utredningen om Miljöbyggnad gjordes tidigare, jag tror 
att det var under 2015.  
 
 

• Vilka var drivkrafterna till att ni valde detta? 
 
Dels var det för att vår ägare Skanska bestämt att alla husprojekt över tio 
miljoner kronor ska graderas enlig Gröna Kartan. Men också för att det 
bedömdes som enklast att börja just med Skanskas eget system där vi enkelt 
kan få stöttning från Skanska som har mycket kompetens inom Gröna Kartan. 
Kanske kan det bli aktuellt att titta utåt och välja ytterligare något 
certifieringssystem i framtiden. Vi använder faktiskt även en annan Skanska-
miljöcertifiering, den heter Grön Arbetsplats. Den handlar om miljöprestandan 
hos våra byggarbetsplatser, hur själva byggetableringen fungerar etc. 
 

• Vilket miljöcertifieringssystem använder ni i dagsläget? 
 
Skanskas Gröna Kartan och Grön Arbetsplats. 
 

• Varför just detta system? 
 
Som tidigare sagt. 
 

• Har ni använt ett annat system tidigare? 
 
Nej, men vi har gjort en utredning angående Miljöbyggnad Silver för en av 
våra husmodeller. Vi uppfyller generellt alla krav förutom ett som handlar om 
dagsljus i ett av rummen. Sedan valde vi att inte certifiera eller rättare sagt att 
inte omarbeta vår produkt för att uppnå det sista kravet för Miljöbyggnad 
Silver. 
 

• Är systemen olika för olika byggnadsstommar? 
 
Gröna Kartan gör ingen skillnad för olika stommar. I övrigt vet jag inte.  
 

• Vilket system används främst för certifiering av trähus? 
 
Det vet jag faktiskt inte, men jag gissar på att det kan vara Miljöbyggnad 
eftersom det var den certifieringen BoKlok gjorde en utredning av.    
 

• Vad är fördelen med det systemet för både miljön och företaget? 
 
Gröna Kartan känns komplett och inkluderar de viktiga delarna energi, klimat, 
material, kemiska produkter, deponiavfall och vatten. Jag tycker att den 
relativt enkel att arbeta med och den passar Boklok rätt bra. Ett stort plus är att 
vi kan rådfråga vår ägare Skanska om vi behöver hjälp med något. 
 
För företaget då? 
 
Att vi kan ta hjälp av Skanska vid behov och att vi kan jämföra våra projekt 
med Skanskas projekt i och med att de också använder Gröna Kartan. 
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• Hur tror ni att framtiden ser ut när det kommer till certifiering av byggnader? 
 
Jag tror att det kan bli aktuellt för BoKlok att titta på ytterligare 
miljöcertifieringar förutom Gröna Kartan i framtiden. Vi kanske väljer att göra 
en utredning av Miljöbyggnad igen, eller Svanen eller något annat. Jag tror att 
det generellt inom byggbranschen kommer bli vanligare med miljöcertifiering 
av byggnader och då gäller det för alla aktörer att haka på. 
 
Ja, men då ser det grönt ut i alla fall.  
 
Ja, absolut! 
 

• Vad kan man göra för att få så många företag som möjligt att tänka till och 
börja certifiera sina byggnader? 
 
Jag tror att kundernas efterfrågan spelar en viktig roll. I takt med att 
miljömedvetenheten ökar generellt i samhället och privatpersoner ställer 
hårdare miljökrav blir det viktigare för byggföretag att miljöcertifiera 
byggnader. Kommunernas krav är också viktiga, t.ex. om de skulle ställa krav 
på att en viss certifieringsnivå måste uppnås för att byggföretag ska få lov att 
bygga i kommunen. Det hade nog underlättat för byggföretagen om det fanns 
tydliga riktlinjer för vilken certifiering som ska användas. Det finns många 
olika certifieringar och jag tror att det hade varit enklare om någon certifiering 
var standard, men sen förstår jag att det kan vara svårt att få till en sådan 
enighet inom branschen. 
 
Med andra ord så tycker du att kommunerna/kunder och privatkunderna 
ska ha det som ett krav? 
 
Ja, krav eller kanske snarare önskemål. 
 
Tycker du att de på SGBC ska reklamera/få ut den här informationen på 
ett bättre sätt? 
 
Ja, det hade varit bra. Jag hade önskat fler tillgängliga utbildningar i de olika 
certifieringssystemen. Det kanske redan finns, men de skulle kunna 
marknadsföra utbildningarna mer så att fler i byggbranschen vet att de finns.  
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Bilaga 6 Intervju 4 
Inledning 

• Namn: Respondent 4. 
 

• Utbildning: Ekonom & byggnadsvårdare. 
 

• Företag: Trivselhus AB. Under AB har vi olika varumärken och 
MOVEHOME är ett av dem. Trivselhus är ett premium varumärke, vi säljer 
mer skräddar sydda hus. MOVEHOME är systervarumärke, digitala och 
innovativa varumärke. De samma företag men med två olika varumärken. 
Säljer även grupphus, flerbostadshus. 
 

• Vad har du för roll på företaget? 
 
Ansvarig för hållbarhetsfrågor.  
 

• Har du några tidigare erfarenheter av miljöarbete inom branschen? 
 
Inte inom branschen. Jag kommer från andra branscher och har jobbat med 
hållbarhetsfrågor i över 10 år. Tidigare i resebranschen och dryck branschen.  
 

Frågor kring certifiering 

• Vad känner du till om miljöcertifieringssystem? 
 
Vi på trivselhus har precis lanserat Svanen märkningar på våra MOVEHOME 
hus och innan vi valde Svanen så rekade vi marknaden för att se vad det fanns 
för olika certifieringssystem och det finns ju en del. Men alla är inte anpassade 
för småhus, så egentligen dom alternativen som vi såg i det läget vägde vi 
Miljöbyggnad mot Svanen när det gäller MOVEHOME. 
 

• Vad är för- respektive nackdelarna med att börja miljöcertifiera? 
 
Jag ser bara fördelar med att miljöcertifiera. Jag ser fördelar främst för att det 
delvis inventera hur produkten ser ut. Man hittar väldigt mycket 
förbättringspotential, man hittar gapen mot en märkning, man kan mäta gapen 
på ett bra sätt. Det blir ju väldigt enkelt för kunder också att göra ett medvetet 
val samtidigt som det effektiviserar hela produktionskedjan och alla våra 
processer. 
 
Så dessa är de största fördelarna med att miljöcertifiera enligt dig för 
företaget? 
 
Det är ju de aspekterna som jag nyss sa. Som sagt det ger oss ett verktyg att 
mäta oss själva. 
 

• Varför väljer ni att miljöcertifierar era byggnader? 
 
Jag skulle kunna säga att de både en affärsmässig åtgärd. Likväl så vill vi både 
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stärka vår kvalité, vi vill erbjuda våra kunder en märkning och även bygga upp 
vårt varumärke. 
 

• Vilka var drivkrafterna till att ni valde detta? 
 
Ungefär samma som tidigare fråga.  
 

• Vilket miljöcertifieringssystem använder ni i dagsläget? 
 
Svanen, vi har ett samarbete med Svanen.  
 

• Varför just detta system? 
 
Delvis för att det är ett bra kvalitetssystem, har väldigt hög kännedom, 
trovärdighet, väldigt hög varumärkes kännedom hos kunder, ca 96 % känner 
till Svanen på något sätt. Det är ett väldigt trevligt varumärke och trevligt 
företag att jobba tillsammans med. Det är bara ett plus som uppstod efter att vi 
valde dom. 
 
Varför blev det Svanen istället för Miljöbyggnad? 
 
Det var nog främst för att det är ett välkänt varumärke och därför att jag 
upplevde att smidigheten fanns på Svanen på ett annat sätt än Miljöbyggnad. 
Miljöbyggnad drivs av branschen, har tagits fram av branschen och Svanen är 
mer en tredjepartscertifiering som också drivs ickevinstdrivande på 
regeringens uppdrag. Jag tror att det är väldigt individuellt men jag tror att jag 
har ett större förtroende för Svanen, Svanen som varumärke. Jag tänker typ, tar 
jag det så tar kunder och konsumenter det. Det är inte så allmänt. 
Miljöbyggnad är det som har tagit fram av branschen och är välkänt av 
branschen, men en kund som ska köpa ett hus kanske inte har lika stor 
kännedom av Miljöbyggnad som dom har av Svanen. 
 
När man väljer ett certifieringssystem är det den högst uppsatta på 
företaget som väljer eller alla på företaget tillsammans? 
 
Det är nog väldigt individuellt från företag till företag. På Trivselhus så tog vi 
ett beslut i ledningsgruppen att vi skulle använda oss utav Svanen. 
 

• Har ni använt ett annat system tidigare? 
 
Det är bara Svanen som vi har använt oss utav. Det är första gången vi använt 
någon typ av miljömärkning för att bygga hus. 
 
När var det ni började med detta? 
 
Vi satte igång i augusti år 2016 att förbereda oss för Svanen märkningen och 
hade licensen klar här sista mars.  
 

• Är systemen olika för olika byggnadsstommar? 
 
Vi säljer trähus, prefabricerade i fabrik alltså väggblock som körs senare till 
bygget och detta är en träkonstruktion, vi bygger inte i något annat. Jag vet 
faktiskt inte hur det ser ut. Men olika certifieringar lämpar sig bättre för olika 
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byggnader, för kommersiella byggnader eller andra som kanske inte kan 
Svanen märkas och behöver BREEAM eller LEED certifiering. Det beror helt 
på vad det är för byggnad helt enkelt.  
 

• Vilket system används främst för certifiering av trähus? 
 
De inget jag känner till. Jag vet inte hur många träbyggnader som 
Miljöbyggnad har certifierat och hur många som Svanen har certifierat, de 
inget jag har koll på. 
 

• Vad är fördelen med det systemet för både miljön och företaget? 
 
För miljön så handlar det om en effektivisering, vi slopar hemska produkter 
som har negativ påverkan på miljön och det är väldigt positivt, vi ger kunderna 
en bra och god inomhusmiljö och våra anställda slipper att jobba med tråkiga 
material. För företaget är det också en effektivisering utifrån andra aspekter, 
när det gäller att vi får följa produktionen på ett annat sätt, vi säkrar den även 
fast vi har en säkring och bra kvalitetssäkring idag så blir vi snäppet bättre där 
vi kan ha bättre koll på vad våra underentreprenörer använder för material, 
vilka produkter dom tar till byggplatsen. Med Svanens kriterier, det kommer 
även Svanen version 3 och med den så kommer också det en loggbok, som är 
en ny kriterier för dokument 3, där man lämnar över en loggbok till de som 
ska flytta in i huset så att de vet exakt vilka material som finns på vilken plats i 
huset, med produktens namn, främsta betongsdelar och det är ju också väldigt 
bra. Det är något som boverket har haft som på remiss om lag förslag om att 
alla nybyggen ska komma med en loggbok. De ingen som har kommit med det 
än.  
 

• Hur tror ni att framtiden ser ut när det kommer till certifiering av byggnader? 
 
En del tror att certifieringens tid är ute, jag tror inte det. Jag tror att det är ett 
sätt att förenkla för konsumenten. I dagsläget är det ganska svårt, jag själv då 
om man ska dra en parallell så har jag någorlunda koll på vad man ska titta 
efter i en innehållsförteckning, det är ju jätte stressigt när det dyker upp något 
nytt om vad som är farligt dvs. att man känner ”hur ska jag hålla koll på allt?” 
och det är ju det certifieringen hjälper konsumenten med det. Går man t.ex. 
och köper en Svanen märkt produkt eller Fairtrade då kan man garanterat vara 
säker på att det finns ett ansvar bakom, så man slipper ta det ansvaret själv, 
vilket kan vara ganska befriande och skönt tycker jag iallafall. Man vet att det 
är schyssta arbetsvillkor, man vet att det inte innehåller massa onödiga gifter 
och kemikalier, så jag tror ju att samtidigt att märkningar och certifieringar gör 
det lättare för oss konsumenter i slutändan, att veta att vi väljer en schysst 
produkt och att vi inte behöver ta ansvar för det också. Så jag tror att detta 
kommer spela stor roll i framtiden. 
 

• Vad kan man göra för att få så många företag som möjligt att tänka till och 
börja certifiera sina byggnader? 
 
Det handlar om oss som går i branschen och börjar certifiera, det gäller för oss 
att visa fördelarna för de och öppna upp och våga prata om det. 
 
Tycker ni att SGBC borde ha ett större ansvar och förmedla detta på ett 
bättre sätt? 
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Ja, det kan de väl göra. Men detta är ju bara en spelare och det finns många 
spelare. Det finns en hel bransch och de kan vara lite mer kaxiga också och 
ställa lite mer krav och påvisa fördelar. Det är alltid efterfrågan som styr och 
fler och fler kommuner som har sina miljöprogram att de ska bygga i trästäder, 
skippa betongen. Det är fler kommuner som har detta i sina program och 
planer, men det gäller också att de håller det och jobbar mot det. För detta 
tvingar in certifieringar och ställer in lite mer krav kring ledningssystem och 
certifieringar. Detta matar in fler i ett och då blir man mer påtvingad och att 
beställaren också ställer krav t.ex. De klart att detta är en konkurrens fördel att 
jobba med miljömärkningar, att skapa ett varumärke mot kunder som faktiskt 
vill ha ett schysst hus med god inomhusmiljö och jag tycker inte att man ska 
vara rädd för att se det för mycket som en konkurrensfördel. Vi har ju inte bara 
syftet att bygga varumärken utan vi vill ju också att detta ska trycka på 
branschen, vi vill bli ännu bättre när det gäller material, innovation. Jag skulle 
gärna vilja hitta nya byggmaterial t.ex. Men detta kommer aldrig prövas ifall 
de bara Trivselhus som pushar på och då krävs det ju en bransch och en massa 
och en efterfrågan. 
 
Hur marknadsför ni detta att ni jobbar med Svanen? 
 
Vi har försökt hitta alla möjliga marknadsaktiviteter, vi har delvis vanliga 
traditionell PR så klart, via vår radioreklam att våra MOVEHOME hus är 
Svanen märkta, hemsidan, annonsplatser. Våran främsta marknadskanal är 
från nöjda kunder som sitter med vänner och bekanta och pratar om att de ska 
bygga hus. Man vill ha ett förtroende för den man ska bygga ett hus med. 
Mycket av detta har och kommer också ifrån kunder, som har uppmärksammat 
våra säljare att de vill bygga hus och har inte tänkte tidigare att de ska bygga 
MOVEHOME men när de ser att vi har Svanen märke så blir de intresserade. 
Några såna har dykt upp bara på två veckor och det tycker jag är helt 
fantastiskt för det är dit vi vill nå på något sätt, att det kommer en spontan 
efterfrågan ifrån kunder, som faktiskt värderar det här. Man säger oftast att 
man gärna betalar extra för en märkt produkt, konsumenter och kunder säger 
detta och vill gärna betala upp till 10 % mer för en produkt som är märkt. Men 
när det kommer till kritan så är det faktiskt få som gör detta, det är lite 
intressant faktiskt. När det gäller hus så spenderar mycket tid i sitt hem och 
detta är ett större intresse för att bygga ett schysst hus. Man betalar redan så 
mycket pengar för att bygga ett hus och de det jag tror som spiller över när 
man väljer mellan två generiska produkter. 
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Bilaga 7 Intervju 5 
Inledning 

• Namn: Respondent 5. 
 

• Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik. 
 

• Företag: NCC. 
 

• Vad har du för roll på företaget?  
 
Enhetschef för en enhet som jobbar med hållbarhetsfrågor inom NCC 
Buildings Sverige.  
 

• Har du några tidigare erfarenheter av miljöarbete inom branschen? 
 
Ja. Jag har jobbat på NCC i snart 7 år och innan dess har jag jobbat en korttid 
på Passivhus centrum i Alingsås. 
 
Med miljöarbete? 
 
Ja, precis med hållbarhetsfrågor inom byggbranschen.   
 

Frågor kring certifiering 

• Vad känner du till om miljöcertifieringssystem? 
 
Jag känner till ganska mycket. Jag har jobbat mycket aktivt med 
Miljöbyggnad, jag sitter i Miljöbyggnadsrådet hos SGBC bland annat. Jag har 
jobbat ganska mycket med BREEAM, har kännedom om LEED, kännedom 
om Svanen systemet och hur det är uppbyggt. Så ja, jag har ganska bred 
kompetens men framförallt en djupgående kompetens inom Miljöbyggnad.  
 

• Vad är för- respektive nackdelarna med att börja miljöcertifiera? 
 
Ja, absolut. De klart att det finns både före- och nackdelar med 
certifieringssystemen. Den stora fördelen i branschen är att man får en process 
att förhålla sig till, det är ett hjälpmedel att jobba med miljöfrågor ute i 
projektet och det skulle jag kunna säga är den största fördelen. Nackdelar 
skulle kunna vara att du blir låst till ett system som inte alltid göra att man så 
att säga, optimerar miljönyttan i projekten, det kan leda till att man riskerar att 
de blir suboptimering när du jobbar med miljöfrågorna i 
miljöcertifieringssystemen eftersom att de tillåter inte fullständiga 
fördjupningsgrader. 
 
Så det här är de största för- och nackdelen? 
 
Ja, precis exakt. 
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• Varför väljer ni att miljöcertifierar era byggnader? 
 
Jo, det finns ju olika anledningar till det. Det första är ju att det fungerar som 
ett stöd för verksamheten för att jobba med miljöfrågorna i projekten. Att det 
finns en efterfrågan på marknaden, kring om man kollar speciellt på 
kommersiella fastigheter och kontor m.fl. Sen så är en annan anledning att om 
man bygger ett miljöcertifierat projekt, så är det väldigt enkelt att 
kommunicera med olika intressenter kring dessa frågor. Oftast så finns det en 
kunskap om vad Svanen, BREEAM, Miljöbyggnad etc. är bland 
fastighetsägare om man ska säga till kunderna då, NCCs kunder. Så det är 
ganska enkelt att kommunicera kring de, det kan vara svårare att kommunicera 
kring enstaka miljöparametrar. 
 
Så ni väljer att göra detta just för att de finns en efterfrågan och för att 
det förenklar processen för hela verksamheten? 
 
Ja, precis att det är ett stöd när man jobbar med miljöfrågorna. Så följer man 
systemet så har man någon form av iallafall en ganska hög lägesnivå när det 
kommer till de här frågorna. Men systemen är ju inte helt fullt täckande, så det 
behövs ju hantera miljöfrågorna på sidan om, framförallt kopplat till lagkrav. 
Men det är ju sådant som ändå är en självklarhet. 
 

• Vilka var drivkrafterna till att ni valde detta? 
 
Jag tror att det finns olika bakgrund till det, för tidigare hade vi ett eget 
utvecklat bolag inom NCC som byggde bostadsrätter som man sedan sålde 
vidare. Utifrån den affären så var det mycket att man själv utvecklat i den 
processen att jobba med miljöfrågor, rutiner etc. Sen när systemen kom till den 
nivån för 5-7 år sedan ungefär och man såg att de var tillräckligt många för att 
faktiskt fungera att arbeta med i ett normalt projekt så började man att gå över 
där. För man såg ju där att det var som ett stöd och även som ett mervärde som 
man kunde sälja till kunderna. Om man ska titta på den andra marknaden, då 
vi som NCC bygger åt HSB eller Riksbyggen som bygger så är det då där det 
kom mer och mer krav i t.ex. anbud eller liknanden där man ställer krav på 
certifieringen, så det är också en del i det, att man behöver kunna hantera de 
här systemen, man behöver kompetens inom de. 
 

• Vilket miljöcertifieringssystem använder ni i dagsläget? 
 
Vi använder BREEAM när NCC utvecklar själva på den kommersiella sidan, 
det är då Property development hos NCC. Det är då framförallt kontor och 
kommersiella handelslokaler m.fl. På bostadssidan så har vi inte längre någon 
egen utveckling där, tidigare har vi använt Miljöbyggnad under de senaste 4 
åren. 
 

• Varför just detta system? 
 
Det var för att vi såg att det var just det systemet som passade bäst till vår 
verksamhet som vi hade just då, det fanns inte så mycket alternativ då. För 4-5 
år sedan var Svanen ganska omoget vid det tillfället men det är en annan sak 
idag där Svanen har kommit ganska långt, men då var den fortfarande inte 
anpassad för en verksamhet som NCC drev. Så det fanns inte så mycket 
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alternativ och det var då Miljöbyggnad som passade bäst. 
 

• Har ni använt ett annat system tidigare? 
 
Det är då Svanen som vi också använt oss av då och det var ungefär i samma 
veva där som Miljöbyggnad. Men det vi använt oss mest av är då 
Miljöbyggnad. Innan det så hade vi som sagt inte använt oss utav något system 
för det fanns i princip inget, men vi har rutiner mallar och sådana bitar. 
 

• Är systemen olika för olika byggnadsstommar? 
 
Det ska väl gå att använda för vilket som helst, alltså om Miljöbyggnad så ska 
det inte vara någon skillnad över huvud taget beroende på vilken stomme du 
väljer. Dom har valt att plocka in LCA i Miljöbyggnad 3.0 och då kommer 
valt stomme att få betydelse i vilket betyg som man kan uppnå t.ex. att trä 
kommer få ett bättre LCA än en betongstomme kommer att få. Det är inget 
som styr ett måste på vald utav stomme, däremot samma sak i BREEAM där 
finns det parametrar som kopplas in till LCA frågan och väljer man trästomme 
så ska man ha större fördelar att få höga poäng. 
 
Man får helt enkelt olika poäng av respektive system, de lite mer vad som 
passar för företaget då? 
 
Ja, lite så. Beroende på vilken typ av byggnad det är som man bygger. Jag 
menar för bostäder så är det ju mer Miljöbyggnad och Svanen. Tittar du på 
kommersiella fastigheter så är det BREEAM och LEED som är mest använda. 
 

• Vilket system används främst för certifiering av trähus? 
 
Nej, det har jag ingen uppfattning om.  
 

• Vad är fördelen med det systemet för både miljön och företaget? 
 
För miljön så är det att certifieringssystemen är någon typ av plattform där 
man kan jobba med miljöfrågorna och även, för de andra systemen förutom 
Svanen har olika nivåer man kan uppnå t.ex. Miljöbyggnad har BRONS, 
SILVER, GULD och BREEAM & LEED har även sina nivåer. Detta gör ju 
också att man kan, så att säga att branschen går framåt och att det blir en 
utveckling att gå mot högre och högre betyg och allt eftersom systemen 
utvecklas så kommer krav att skärpas där. Sett över tid så gör det här arbetet 
att det kommer få en miljöpåverkan. Sen försöker system även att styra in på 
olika parametrar som liksom ska styra andra saker också t.ex. förnybar energi. 
Det företagsekonomiska och vinsten för bolaget, det finns många delar där 
också, det är ett stöd i miljöarbetet, finns ett marknadsargument att man 
bygger miljöcertifierat och det är något som stärker varumärket och bidrar till 
förtroende i de frågorna. Det finns andra marknadsmässiga saker också 
eftersom det anges ganska ofta i förfrågningsunderlagen. Så det är också en 
fördel om du har kompetens, gjort projekt tidigare i de här systemen. 
 
I slut ändan så blir det alltid en vinst för företaget? 
 
Ja, det skulle jag vilja säga. För annars så landar man inte i det beslutet att det 
är så pass högt. Antigen så kan detta leda till att man får mer potentiella 
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kunder därför väljer man att certifiera eller så tänker man att man kan få ut ett 
högre pris och det är då en följd av fler potentiella köp. Alternativt så kan det 
handla om att man inte ser en vinst direkt utan man ser det på sikt och väljer 
att bygga upp ett varumärke eller liknande att man sett över tid ändå tjänar på 
det. 
 

• Hur tror ni att framtiden ser ut när det kommer till certifiering av byggnader? 
 
Det är en ganska svår fråga ändå tycker jag. Jag ser det inte som någon 
självklarhet att certifieringssystemen behöver liksom finnas kvar på det sättet 
som de används idag, om 5 år. Jag tror att de kommer att utvecklas 
särkommande, kommande åren kommer det komma ut nya manualer inom i 
princip alla systemen. Men sen beror det på hur snabbt det går, om 
utvecklingen kopplat till hållbarhetsfrågor går snabbt i byggbranschen så 
kommer det kanske vara så att systemen kommer vara överflödiga, detta är 
mycket spekulationer. Jag tycker inte att det är självklart att man ska använda 
miljöcertifieringssystem så som man gör idag.  
 

• Vad kan man göra för att få så många företag som möjligt att tänka till och 
börja certifiera sina byggnader? 
 
Det handlar mycket om kunskapen, kännedom hos slutkonsumenterna. Har 
slutkonsumenten en vilja och en efterfrågan på den här typen av produkter så 
kommer fastighetsägaren att tvingas in att göra t.ex. en Svanen certifiering. Så 
jag tror att kunskapsnivån generellt behöver höjas eller den kommer att höjas 
även succesivt. Men att få företag att börja certifiera så handlar det om t.ex. vi 
på NCC har tagit de här besluten för att vi tror att vi måste gå mot en mer 
hållbarhetsutveckling och jag tror att företagen kommer vara så i framtiden 
också och att utvecklingen kommer att gå åt det hållet. Det gäller att få den här 
insikten in hos andra aktörer. 
 
Tycker du att kommunen borde har lite mer krav på detta?  
 
Vi på NCC är ju för den typen av krav ställning, dock så har vi sett att i vissa 
fall kan det bli lite knasigt också när man ställer krav än det är genomtänkt. 
Alltså att de ska vara öppna och inte ska kräva att det just ska vara detta 
system som ska användas, utan något av systemen som är tillfälliga på 
marknaden ska användas och inte låsa in något specifikt system. För i vissa 
fall har det blivit problematiskt. 
 
Det är då enklare för företaget om man får välja själv? 
 
Ja, eller om man har en vält tidsdialog med de som ska bygga på marken så att 
alla ska vara delaktiga och är med på vad som liksom ska gälla i området t.ex. 
där de har ställt krav på Miljöbyggnad och sen när detaljplanen är redan satt 
och man ska bygga så ser man att det inte går att uppnå de kraven som finns i 
Miljöbyggnad i den här detaljplanen. Det blir liksom en svårighet, då de 
liksom kommunen som har ställt krav på Miljöbyggnad samtidigt som de har 
fastställt detaljplanen och de inte matchar varandra. Då hade man t.ex. kanske 
kunnat välja Svanen som är lite mer lämplig i det fallet. Som ett exempel bara 
det kan vara många andra frågor, som får motsvarande effekt. Vi på NCC 
förordar ju ändå miljöcertifieringssystemen och använder de ganska mycket 
och tycker att de är väldigt bra som de används idag, sen behöver ju systemen 
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som är en del av branschen utvecklas och anpassas efter utvecklingen hela 
tiden. 
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Bilaga 8 BV2, Ort 
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Bilaga 9 BV2, Byggnaden 
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Bilaga 10 BV2, Byggnadens volym 
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Bilaga 11 BV2, Fasader 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilagor 

66 

Bilaga 12 BV2, Fönster 
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Bilaga 13 BV2, Portar 
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Bilaga 14 BV2, Tak 
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Bilaga 15 BV2, Platta på mark 
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Bilaga 16 BV2, Specifik Energianvändning 
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Bilaga 17 Energiberäkningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 

72 

 



Bilagor 

73 

Bilaga 18 U-värden 
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Bilaga 19 Indikator 2, Värmeeffektbehov 
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Bilaga 20 Indikator 4, Energislag 
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Bilaga 21 Miljöbyggnad 2.0, Betyg för nyproducerad 
byggnad 
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