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Sammanfattning 
 
Titel:  Miljöklassning vid nyproduktion av småhus 
 – Utvärdering av Bygga-bo-dialogens klassningssystem 
 
Författare:  Lovisa Danielsson och Elin Söderberg 
 
Handledare: Birgitta Nordquist, institutionen för Bygg- och miljöteknologi, 

avdelningen för Installationsteknik, Lunds tekniska högskola. 
  Susanne Svegerud, NCC Teknik, Malmö 
  Malin Åberg, NCC Construction, Malmö  
 
Problemställning:  Bygg- och fastighetsbranschen utgör en betydande del av 

samhällets miljöpåverkan eftersom branschen står för 39 % av 
Sveriges totala energianvändning och många byggnadsmaterial 
innehåller kemiska ämnen som kan vara farliga för både miljö 
och människa. Bygga-bo-dialogen är ett frivilligt samarbete 
mellan regering, kommuner och företag med syfte att skapa en 
hållbar bygg- och fastighetssektor. Inom samarbetet har ett 
system för miljöklassning av byggnader utvecklats, där fokus 
ligger på energi, inomhusmiljö och kemiska ämnen. Systemet är 
främst framtaget för befintliga byggnader men ska även kunna 
användas vid nyproduktion. NCC vill vara ledande när det gäller 
miljöfrågor och som en del i det arbetet har de valt att medverka 
i Bygga-bo-dialogen och ska nu börja arbeta med miljöklassning 
av byggnader. I dagsläget vet dock inte NCC om 
miljöklassningssystemet är fullt tillämpbart vid nyproduktion av 
byggnader. Är det ens möjligt att bestämma miljöklass redan 
under projekteringsskedet? 

 
Syfte och mål: Syftet är att ge NCC underlag för fortsatt arbete med Bygga-bo-

dialogens miljöklassningssystem för byggnader. Detta genom att 
undersöka om systemet är tillämpbart i projekteringsskedet och 
vilken miljöklass de olika indikatorerna kan uppnå. Om 
eventuell förbättringspotential finns i klassningssystemet skall 
också konkreta åtgärder föreslås. 

 
Författarnas personliga mål är att få fördjupad kunskap om 
ämnesområdet samt kunskap om arbetsprocessen i ett 
examensarbete och utveckla förmågan att planera och genomföra 
ett projekt. 

 
Metod: Metoden som har valts för examensarbetet har huvudsakligen 

varit litteraturstudier men då indikatorn fuktproblem visade sig 
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vara svår att tillämpa i projekteringsskedet genomfördes även ett 
antal intervjuer som en del i en fördjupad studie.  

 
Slutsatser: Stora delar av Bygga-bo-dialogens miljöklassningssystem för 

byggnader har visat sig vara tillämpbara i projekteringsskedet 
och flera indikatorer kan projekteras för en hög miljöklass. För 
att uppnå klass A för vissa indikatorer krävs dock att en 
brukarenkät genomförs och visar ett gott resultat, i 
projekteringsskedet kan därför endast förutsättningar att uppnå 
den högsta klassen för dessa indikatorer ges. Vilken miljöklass 
som kan erhållas är också till stor del beroende på var byggnaden 
är belägen. Det är därför mycket viktigt att ha omgivningens 
förutsättningar i åtanke innan en miljöklass utlovas till 
beställaren.  

 
Viss anpassning av miljöklassningssystemet kan behövas för att 
bli helt tillämpbart vid projektering av nya byggnader. 
Examensarbetets resultat visar framförallt att indikatorn för 
fuktproblem inte kan klassas vid projektering eftersom det krävs 
en besiktning av den färdiga byggnaden. Klassningssystemet har 
därför inte några, i projekteringsskedet, verifierbara kriterier för 
denna indikator. Av denna anledning har författarna utarbetat ett 
förslag på klassningskriterier för indikatorn fuktproblem som 
skulle kunna användas vid nyproduktion. Ytterligare ett förslag 
på förändring är att möjliggöra en miljöklassning i samband med 
slutbesiktningen istället för efter två års drift. Denna miljöklass 
skulle kunna vara giltig en kortare tidsperiod än den ordinarie på 
10 år. Författarna tror att det blir tydligare för kunden om en ny 
byggnad kan säljas med en bestämd miljöklass istället för med 
förutsättningar att vid ett senare tillfälle uppnå önskad klass.  
 
I dagsläget finns det ett flertal system för miljöklassning av 
byggnader vilket författarna tror kan leda till viss förvirring. 
Bygga-bo-dialogens miljöklassningssystem kan dock vara ett bra 
alternativ för NCC om det får ett stort genomslag i branschen.  

 
Nyckelord: Bygga-bo-dialogen, miljöklassningssystem, hållbart byggande, 

projekteringsskede, energi, inomhusmiljö, kemiska ämnen, 
fuktproblem.  
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Summary 
 
Title:  Environmental classification of one-family houses during the 

design stage  
 – Evaluation of Bygga-bo-dialogens classification system 
 

Authors: Lovisa Danielsson and Elin Söderberg 
 

Supervisors: Birgitta Nordquist, Department of Building and Environmental 
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Question: The building and property sector has a considerable part of the 
Swedish society’s effect on the environment since the sector use 
39 % of Sweden’s total energy consumption and many building 
materials contains chemical substances that can be dangerous for 
both the environment and humans. Bygga-bo-dialogen is a 
voluntary cooperation between the government, municipalities 
and companies with the objective to contribute to a sustainable 
building and property sector. Within the cooperation a system 
for environmental classification of buildings has been develop 
with three main parts; energy, indoor climate and chemicals. The 
system is primarily designed for existing buildings but it will 
also be applicable to new buildings. NCC Construction aim to be 
the leading company considering the environmental area and 
they therefore take part in Bygga-bo-dialogen and the 
classification system. Yet, at this moment, NCC does not know 
if the system can be entirely used for new buildings or if it is 
possible to classify buildings already during the design stage. 

 

Purpose: The purpose with the master thesis is to give NCC information 
and facilitate their continuous work with Bygga-bo-dialogens 
environmental classification system. This by evaluate if the 
system is applicable in the design stage and which class the 
indicators can reach. If there are any potential improvements in 
the system shall measures be suggested. 

  

The author’s personal goals are to get deeper knowledge within 
the subject field of the master thesis and to develop their 
knowledge of planning and accomplish a project. 

 

Method: The method that has been chosen for this master thesis has 
mainly been literature studies. During the process with the thesis 
it turned out that the indicator for “moisture problem” was 
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unable to put into practice at the design stage of one-family 
houses therefore some interviews was made as a part of a deeper 
study for this indicator.  

 

Conclusions: The major part of Bygga-bo-dialogens environmental 
classification system of buildings turned out to be applicable at 
the design stage of one-family houses and several indicators can 
be designed for a high environmental class. To reach class A for 
some of the indicators it is necessarily to accomplish a user 
survey that prove a god result, therefore it is, in the design stage, 
only possible to give the opportunity to later reach class A. 
Which environmental class that can be received is also to a large 
extent depending on where the building is situated. On account 
of that is it very important to have the external conditions of the 
surroundings in mind before an environmental class can be 
promised. 

  

To make the environmental classification system entirely 
applicable at the design stage of new houses some adjustments 
can be needed. The result of this master thesis especially shows 
that the indicator for “moisture problem” can not be given a class 
at the time of the design since it is necessarily to make an 
inspection in the existing building. The environmental 
classification system has therefore no criterion that, in the design 
stage, can verify the indicator for “moisture problem”. Because 
of that has the authors made a suggestion of potential 
classification criterion that can be used at the time of design. The 
authors have further another suggestion to a change of the 
system and that is to make it possible to give a house an 
environmental class at the same time as the final inspection 
instead of 2 years later. The environmental class that has been 
given to a house at the time of the final inspection could be valid 
a shorter time than 10 years as the system recommend today. 
The authors think that it would be more clearly for the customers 
if a new building has an environmental class when it is sold 
instead of only having the opportunity to reach a class later. 
 

At this moment there are several different systems of 
environmental classification of buildings on the market which 
the authors think can lead to confusion. Bygga-bo-dialogens 
system of environmental classification can be a good alternative 
for NCC if it becomes a common used system in the building 
and property sector.  
 

Keywords: Bygga-bo-dialogen, environmental classification, sustainable 
buildings, design stage, energy, indoor climate, chemicals.  
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Terminologi 
I rapporten förekommer en del termer som kan vara svåra att förstå för en läsare som 
inte är insatt i ämnet. Nedan följer förklaringar till ett antal av dessa termer. 
  

BASTA: 
BASTA-systemet är ett samarbete mellan olika entreprenadföretag i Sverige. Syftet 
med systemet är att fasa ut farliga ämnen ur byggprodukter. Leverantörerna 
registrerar själva sina produkter i systemet om de uppfyller de krav som ställs. 
 
Boverkets byggregler (BBR): 
Boverkets byggregler, de innehåller alla krav som ställs på en byggnad. 
 
Brukare: 
De som bor, arbetar eller vistas längre tid i en byggnad. 
 
Brukarenkät:  
För att ta reda på hur brukarna upplever inomhusmiljön i sin bostad eller på 
arbetsplatsen kan en brukarenkät genomföras. I en brukarenkät ställs bland annat 
frågor om hur brukaren upplever luftkvaliteten, temperaturen och bullernivån i 
byggnaden.  
 
Byggherre: 
Den person som står för kostnaden att uppföra en byggnad, oftast beställaren. 
 
Byggvarudeklarationer (BVD):  
Ett frivilligt system för hur miljöinformation om byggvaror ska redovisas, en 
byggvarudeklaration är en mall för redovisning av byggvarans innehåll och 
miljöpåverkan. Systemets syfte är att förenkla både för byggvaruleverantörer och för 
användarna av varorna. 
 
Dimensionerade vinterutetemperatur (DVUT): 
Den temperaturen som används för att beräkna bland annat en byggnads 
uppvärmningsbehov. Dimensionerande vinterutetemperatur beräknas enligt den 
svenska standarden, SS-EN ISO 15927-5:2005 och de beräknade värdena finns 
tabellerade för olika svenska städer.  
 
Diplomerad fuktsakkunnig: 
I Boverkets byggregler finns krav inom fuktområdet och för att kunna klara dessa 
måste det ske en verifiering av att byggnaden är fuktsäker. Därför har FuktCentrum 
vid LTH börjat utbilda personer i deras metod för fuktsäkerhet i byggprocessen. Efter 
godkänd tentamen blir personerna diplomerade fuktsakkunniga och ska kunna jobba 
med fuktfrågor genom hela byggprocessen. 
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Energiberäkning: 
Energiberäkningar genomförs för att simulera en byggnads framtida 
energianvändning. Då en ny byggnad ska uppföras finns det krav på att en beräkning 
ska verifiera att byggnaden inte använder mer energi än vad Boverkets byggregler 
tillåter.  
 
Energideklaration:   
Lagen om energideklarationer kom i juni 2006. Lagen innebär att i stort sett alla 
byggnader ska energideklareras. Energideklarationen utfärdas av en energiexpert och 
innehåller uppgifter om byggnadens energiprestanda och förslag på 
förbättringsåtgärder. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att energideklarationen 
utförs och att resultatet finns väl synligt i fastigheten. 
 

Energiprestanda:  
”Den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov 
som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år” (SFS 2006:985). I 
energiprestanda ingår energi för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten, drift av 
installationer och övrig fastighetsel. 
 
Fukttillstånd:  
Ett mått på hur mycket fukt det finns i ett material. 
 
Imkanal: 
Frånluftskanal från spisfläkt. 
 
Kallras: 
Uppstår till följd av densitetsskillnader för luft vid olika temperaturer. När varm 
rumsluft kyls ned vid en kall yta, till exempel ett fönster, strömmar den ner mot 
golvet. För att undvika kallras kan till exempel radiatorer monteras under fönstren. 
 
Klimatskal:  
En byggnads yttre skal det vill säga tak, ytterväggar inklusive fönster och dörrar samt 
grund. 
 
Komfortkyla:   
Kyla som används för att sänka inomhustemperaturen. Den framställs lokalt med el 
eller distribueras som fjärrkyla från en större anläggning.  
 
Konvektion: 
Luftrörelser till följd av densitetsskillnader det vill säga temperaturdifferenser. 
 
Kritiskt fukttillstånd:  
Det fukttillstånd vid vilket ett materials avsedda egenskaper och funktion inte 
uppfylls. Då ett material har nått det kritiska fukttillståndet kan till exempel 
missfärgning, rörelser och kemisk eller biologisk nedbrytning av materialet uppstå. 
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Köldbrygga:  
Ett område av klimatskärmen som är sämre isolerat än den övriga konstruktionen. Ett 
exempel på en köldbrygga är anslutningen mellan bjälklaget och ytterväggen. 
 
Lågemissionsskikt:  
Ett tunt genomskinligt skikt av metall som läggs på fönsterglaset för att öka glasets 
isoleringsförmåga, skiktet öka reflektionen av långvågig strålning och därmed 
minskar värmeledningen genom fönstret.  
 

Lågenergihus: 
Det finns ingen exakt definition på vad ett lågenergihus är. I branschen används 
termen lågenergihus för byggnader som har lägre energianvändning än kravet i BBR.  

 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK): 
Lagstiftad kontroll av ventilationssystem med syfte att säkerställa att systemet 
fungerar på tillfredställande sätt. 

 
Passivhus: 
Ett välisolerat hus som saknar traditionellt uppvärmningssystem. Uppvärmningen 
sker främst genom att återvinna den värme som alstras från personer och apparater 
som finns i byggnaden. Kravet på maximal energianvändning per år är i södra Sverige 
45 kWh/m2 och i norra Sverige 55 kWh/m2. 
 
Repab: 
Repab är ett företag som arbetar med hjälpmedel inom förvaltning och har under 
många år redovisat statistik på nyckeltal för energianvändning samt energikostnader 
för olika typer av byggnader. 
 
Säkerhetsdatablad:  
Ett formulär bestående av 16 obligatoriska punkter där information om kemiska 
produkters innehåll och miljöpåverkan ska redovisas. Säkerhetsdatabladet är en del av 
EU:s kemikalieförordning Reach som kom under 2007. 
 
U-värde:  
Anger hur mycket värme per kvadratmeter som transporteras genom en konstruktion 
då det är en grads skillnad mellan inomhus- och utomhustemperaturen. 
 
Värmepump:  
En värmepump tar energi från till exempel luft, mark, berg eller vatten och överför 
energin till ett medium. Sedan används energiinnehållet i mediumet till uppvärmning 
av luft eller vatten.  
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Värmestrålning: 
Värmeavgivning eller värmeupptagning till följd av två ytors olika temperatur. Denna 
jämvikt har stor inverkan på hur klimatet i ett rum upplevs. 
 
Värmeväxlare (VVX): 
Värmeväxlaren överför värme mellan två medier. I ett ventilationssystem är dessa 
medier frånluften och tilluften.  
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1 Inledning  
I rapportens inledande kapitel vill författarna väcka intresse för ämnet hos läsaren 
samt ge förståelse för nyttan av examensarbetet. Detta genom att klargöra 
bakgrunden till frågeställningen samt syfte och mål med arbetet. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Allmänt 
Förändringen i klimatet är ett ämne som har varit mycket diskuterat de senaste åren. 
De bakomliggande orsakerna till klimatförändringarna är många och 
koldioxidutsläppen tros vara en av dem. Idag använder bygg- och fastighetssektorn  
39 % av Sveriges totala energianvändning och den största andelen används till 
uppvärmning av byggnader. Om bygg- och fastighetssektorn minskar sin 
energianvändning minskar även utsläppen av till exempel koldioxid.1 Vid 
nyproduktion finns alla möjligheter att bygga ett energieffektivt hus men den största 
energianvändningen står dock det befintliga byggnadsbeståndet för och även där kan 
effektivisering göras.2 
 
Parallellt med larmrapporter om klimatförändringar kommer andra rapporter om att 
människor upplever hälsoproblem orsakade av miljön i sina hem och på deras 
arbetsplatser. Olika faktorer i inomhusmiljön har stor inverkan på människors hälsa, 
trivsel och välbefinnande. Orsaken till eventuella problem kan vara byggnadstekniska 
brister men med den kunskap som finns idag är det fullt möjligt att projektera en 
byggnad så att dessa brister undviks.3 
 
Inom branschen finns idag en medvetenhet om att kemiska ämnen och 
byggnadsmaterial kan påverka människor och miljö negativt. Ett steg i arbetet med att 
undvika farliga ämnen var att införa byggvarudeklarationer men trots det kan ämnen 
som senare visar sig vara farliga byggas in.4 Fram till 1970-talet användes till 
exempel asbest och PCB i byggbranschen och dessa material har visat sig vara 
mycket skadliga, det är därför viktigt att dessa ämnen saneras.5 
 

                                                      
1 Statens energimyndighet, www.energimyndigheten.se, 2008-09-17 kl. 11.10 
2 Boverket, Piska och Morot, Boverkets utredning om styrmedel för energieffektivisering  

byggnader, Karlskrona, 2005 
3  Statens folkhälsoinstitut, www.fhi.se, 2008-09-17 kl. 12.50 
4  Kretsloppsrådet, www.kretsloppsradet.com, 2008-09-17 kl. 13.00 
5 Kursen Komplexa byggnader, LTH, föreläsning: Miljösystem i byggbranschen, 

Karin Adalberth, 2008-02-18 
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Med modern byggnadsteknik och förändrat brukarbeteende med till exempel sänkt 
temperatur inomhus, miljömärkt el och minskad energianvändning finns stor potential 
att minska miljöpåverkan.6  
 
Bygga-bo-dialogen är ett frivilligt samarbete mellan företag, kommuner och 
regeringen. Syftet med samarbetet är att skapa en hållbar utveckling inom bygg- och 
fastighetssektorn. De medverkande förbinder sig till sju olika åtaganden, där ett av 
dem är miljöklassning av byggnader. Klassningssystemet fokuserar på områdena 
energi, inomhusmiljö, kemiska ämnen och särskilda miljökrav och bedömningen sker 
med hjälp av olika indikatorer. Miljöklassningen ska visa hur bra byggnaden är ur 
miljösynpunkt och ska främst ske för befintlig bebyggelse men framöver kan det 
också tänkas att krav ställs på vilken klass nyproducerade byggnader ska ha. Det är 
därför viktigt att redan under projekteringsskedet kunna påverka utformningen så att 
önskad klass uppnås.7 

1.1.2 NCC:s mål med Bygga-bo-dialogen och klassific eringssystemet 8 
Följande avsnitt grundar sig på en intervju med Jenny Winblad som är miljöledare på 
NCC Boende och arbetar bland annat med miljöklassificering. De frågor som ställdes 
till henne finns i bilaga 1. 
 
NCC har en uttalad vilja att vara ledande inom miljöområdet och har varit med i 
Bygga-bo-dialogen sedan dess start. Huvudmålsättningen från NCC:s sida är att få ett 
kunskapsutbyte med andra företag och de stora fördelarna med samarbetet för NCC:s 
del är just kunskapsutbytet och möjligheten till branschgemensamma 
utvecklingsprojekt. 
 
NCC:s målsättning med Bygga-bo-dialogens miljöklassningssystem är att vara ett 
referensföretag när det gäller miljöfrågor. Att satsa på klass A vid nyproduktion är en 
självklarhet och det ses som en stor konkurrensfördel att kunna erbjuda miljöklassade 
byggnader. Att miljöklassa byggnader tror NCC är att bra sätt att underlätta 
kommunikationen med kunderna och det kan också vara underlag för incitament från 
till exempel regering och banker. Idag använder sig affärsområdet Property 
Development av andra system för miljöprofilering, till exempel Green Building, men 
NCC Boende som utvecklar bostäder till privatpersoner har ännu inte använt sig av 
något klassificeringssystem, diskussioner har dock förts om en eventuell 
Svanenmärkning. Om NCC ska använda Bygga-bo-dialogens klassningssystem på 
bred front är inte beslutat men det ska nu testas i tre olika projekt och sedan 
utvärderas för att se om systemet ska användas i framtiden.  
 

                                                      
6 Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Effektivare energi i bostäder – En antologi 

om framtidens styrmedel (Antologibidrag 4 av Arne Elmroth), Eskilstuna, 2002 
7 Boverket, www.byggabodialogen.se, 2008-09-17 kl. 13.10 
8 Intervju med Jenny Winblad Miljöledare NCC Boende, 2008-10-16 
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Att Bygga-bo-dialogen är tillämpbart på både befintlig bebyggelse och nyproduktion 
ses som något positivt då det tydliggör skillnaden i standard mellan nya och gamla 
byggnader. 
 
Efterfrågan på miljöprofilerade byggnader har märkts på kontorsbyggnader medan det 
på bostadssidan inte varit någon efterfrågan med undantag från vissa större externa 
beställare. Den låga efterfrågan tror NCC beror på okunskap och att kunderna 
förväntar sig det bästa från en nyproducerad bostad, ökad information till kunderna 
tror företaget kan öka efterfrågan. 
 
I dagsläget vet inte NCC om Bygga-bo-dialogens miljöklassningssystem är 
tillämpbart vid nyproduktion av byggnader. Är det ens möjligt att bestämma 
miljöklass redan under projekteringsskedet? För NCC är det viktigt att utreda dessa 
frågor eftersom de är en av aktörerna i Bygga-bo-dialogen som ska använda 
miljöklassningssystemet. Då systemet fortfarande är under utveckling har NCC 
möjlighet att påverka utformningen så att det blir tillämpbart för dem.   

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att ge NCC underlag för fortsatt arbete med Bygga-bo-dialogens 
miljöklassningssystem för byggnader. Detta genom att undersöka om systemet är 
tillämpbart i projekteringsskedet och vilken miljöklass de olika indikatorerna kan 
uppnå. Om eventuell förbättringspotential finns i klassningssystemet skall också 
konkreta åtgärder föreslås. 
 
Författarnas personliga mål är att få fördjupad kunskap om ämnesområdet samt 
kunskap om arbetsprocessen i ett examensarbete och utveckla förmågan att planera 
och genomföra ett projekt. 

1.3 Avgränsningar 
Då tiden för genomförandet av examensarbetet är begränsad till 20 veckor måste 
vissa avgränsningar göras.  

• Endast miljöklassificering vid projekteringsskedet av småhus kommer att 
analyseras. 

• Utvärdering av tillämpbarhet och vilken klass som kan uppnås sker enskilt för 
varje indikator. Eventuella intressekonflikter mellan olika indikatorer 
kommer alltså ej att tas hänsyn till. 

• En teknisk bedömning utifrån dagens teknik genomförs dock görs ingen 
kostnadsbedömning för att uppnå en viss klass. 

• Eventuell fördjupad studie av klassningsindikatorer genomförs i den 
omfattning som kan motiveras av arbetets storlek. 

1.4 Rapportens innehåll 
Efter denna inledande del av rapporten redogörs för de metodval och metoder som 
varit aktuella för examensarbetet. Därefter följer ett avsnitt där grundläggande teorier 
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presenteras för att ge läsaren kunskap och förståelse för arbetets ämnesområde. I 
resultat- och analyskapitlen redovisas en utvärdering av de olika indikatorernas 
möjlighet till klassificering under projekteringsskedet och en fördjupad studie av 
indikatorn för fuktproblem, då den visade sig vara svår att ta hänsyn till. I de 
avslutande delarna av examensarbetet har författarna även bidragit med sina egna 
kunskaper och åsikter.  

1.5 Intressenter 
Examensarbetet är av stort intresse för NCC som ska använda sig av Bygga-bo-
dialogens miljöklassningssystem för byggnader. Även för andra entreprenörer som 
vill utveckla sitt miljöarbete kan denna rapport vara intressant. För Boverket som har 
ansvar för Bygga-bo-dialogens sekretariat kan detta arbete vara av intresse vid 
utvärdering och vidareutveckling av miljöklassningssystemet. Ytterligare intressenter 
kan vara beställare, arkitekter samt övriga personer med intresse för miljöklassning av 
byggnader.  
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2 Metod 
I följande avsnitt finns teori angående metoder samt olika perspektiv för insamling av 
data. Författarnas metodval och tillvägagångssätt för att uppnå examensarbetets mål 
finns också redovisat i detta kapitel. 

2.1 Arbetsgång 
För att få en struktur i examensarbetet och för att undvika arbete som ej är 
värdeskapande för examensarbetet har en arbetsgång utarbetats, se figur 2.1. Arbetet 
har delats upp i tre huvudaktiviteter: förstudie, genomförandefas och slutförandefas 
med tillhörande underaktiviteter. 

Problemformulering

Djupare studie av eventuella 
indikatorer som inte kan 

klassificeras vid 
projekteringen 

Grundläggande
litteraturstudie

Förstudie

Utvärdering av hur 
klassningsindikatorerna kan

bestämmas vid projekteringen
Definition av
mål och syfte

Genomförandefas

Inledning, Metod, Teori Resultat, Analys

Reflektioner utifrån
resultat och analys

Slutförandefas

Slutsats, Diskussion

Metodval

Problemformulering

Djupare studie av eventuella 
indikatorer som inte kan 

klassificeras vid 
projekteringen 

Grundläggande
litteraturstudie

Förstudie

Utvärdering av hur 
klassningsindikatorerna kan

bestämmas vid projekteringen
Definition av
mål och syfte

Genomförandefas

Inledning, Metod, Teori Resultat, Analys

Reflektioner utifrån
resultat och analys

Slutförandefas

Slutsats, Diskussion

Metodval

 
Figur 2.1 Arbetsgång för examensarbetet 
 
I förstudien bestäms vad som ska undersökas och varför samt på vilket sätt arbetet ska 
fortgå och en teoretisk grund skapas också i denna fas. Arbetet fortskrider i 
genomförandefasen. Där utvärderas genom litteraturstudier och beräkningar om de 
indikatorer som ligger till grund för miljöklassningen kan tillämpas i 
projekteringsskedet. Om någon eller några indikatorer visar sig vara problematiska att 
ta hänsyn till vid projekteringen ska en djupare studie av dessa genomföras. I 
slutförandefasen reflekteras och diskuteras resultaten från genomförandefasen. 

2.2 Vetenskapsteori 
Traditionellt brukar vetenskap beskrivas som något som utvecklas inom 
forskarvärlden med syfte att utveckla kunskapen inom ett specifikt område. Området 
forskningsmetoder och vetenskapsteori innehåller att stort antal begrepp som finns till 
för att skilja olika synsätt från varandra.9 Inom forskarvärlden finns två olika 
perspektiv på att samla information. Det kvantitativa perspektivet kännetecknas av att 
forskaren mäter och sätter siffror på forskningsobjektet. Medan det kvalitativa 
                                                      
9 Rosenqvist Mia Maria, Andrén Maria, Uppsatsens mystik, Uppsala, 2006 
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perspektivet karakteriseras av data som inte består av siffror och de forskare som 
använder sig av denna metod är ofta intresserade av människors uppfattning om olika 
saker.10 

2.3 Forskningsmetoder 
Varje forskningsmetod har sina för- respektive nackdelar. Vilken metod som väljs 
beror helt och hållet på vilken typ av undersökning som ska genomföras. 
Aktionsforskning, fallstudie, etnografisk metod, surveyundersökning, experimentella 
metoder och narrativa undersökningar är sex olika metoder som används av forskare 
över hela världen.11  
 
Ingen av de ovannämnda forskningsmetoderna stämmer helt överens med det arbete 
som ska utföras i detta examensarbete. Till viss del kan det liknas vid 
aktionsforskning eftersom resultatet från utvärderingen av indikatorerna ligger till 
grund för den fördjupade studien. Karakteristiskt för aktionsforskningen är att den är 
av ett problemlösande slag. Ett problem kan identifieras under forskningsarbetets 
gång och forskaren undersöker då värdet av att lösa problemet. Aktionsforskning kan 
även innebära att forskaren kommer med förslag på hur problemet kan lösas och 
följer upp resultatet av sina förslag.12 Tidsbegränsningen för examensarbetet medför 
dock att det inte finns utrymme för någon uppföljning av resultatet. 
  
Den teoretiska grunden som krävs för att kunna utvärdera klassningsindikatorerna fås 
genom litteraturstudier. Eftersom det inte är känt från början vilket område som ska 
studeras närmare, då det bygger på resultat från utvärderingen, sker de övriga 
metodvalen för datainsamling efterhand som arbetet fortgår. De metoder som beskrivs 
i detta kapitel är de som visat sig vara användbara under arbetets gång. 

2.3.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier är ett bra sätt att få en teoretisk grund i det ämne som ska utredas 
samt för att få insikt i vad som gjorts inom ämnesområdet. Det finns en stor mängd 
tillgänglig litteratur, både i tryckt och i digital form. Innan en litteratursökning startas 
bör därför de ämnen som ska studeras definieras för att undvika att fastna i, för 
arbetet, icke relevanta sidospår. Vid litteratursökning är det också viktigt att bedöma 
källorna kritiskt. Vilken typ av källa det är, vem som är författare, dess anseende och 
syfte med texten skall bedömas liksom litteraturens aktualitet. 13  
 
Ämnet för detta examensarbete har varit väldigt aktuellt den senaste tiden och det 
finns mycket litteratur tillgänglig. Bedömningen av innehållet, typen av källa och 
författaren har därför granskats i ett tidigt stadium för att undvika onödig läsning som 

                                                      
10 Bell Judith, Introduktion till forskningsmetodik, Lund, 2000 
11 Ibid. 
12 Rosenqvist och Andrén, 2006 
13 Bell, 2000 
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inte ger ett mervärde till arbetet. Inläsningen av litteratur genomfördes främst vid 
arbetets uppstart men kompletterades vartefter ytterligare kunskap behövdes. 

2.3.2 Intervjuundersökning 
För att ta reda på vad människor tycker och tänker är det bra att utföra intervjuer. En 
intervju definieras som ett i förväg planerat samtal med en noggrann struktur.14 Det 
finns två olika ytterligheter av utformning av en intervju, den strikt formella 
intervjuformen som i stora drag påminner om en enkät och den informella 
intervjuformen som kan liknas vid ett fritt samtal där respondentens svar styr 
intervjun.15 Syftet med den informella intervjuformen är att få reda på så mycket som 
möjligt om vad respondenten tycker och anser om intervjuområdet. Meningen med 
den formella intervjuformen är att frågorna ska kunna ställas till flera olika personer 
och sedan ska respondenternas svar kunna jämföras. Den formella intervjuformen 
utförs med i förhand formulerade frågor men det finns dock möjlighet att komma med 
några få följdfrågor för att intervjuaren ska vara säker på att den har uppfattat 
respondenten rätt.16  
 
Då flera olika personer har rollen som intervjuare uppstår det lätt en skevhet i 
resultaten då intervjuarna med sin personlighet kan påverka respondenterna till att 
tolka och svara olika på frågorna. För att undvika skevhet är det viktigt att ha 
nedskrivna entydiga frågor innan intervjuerna startar. Under en intervju finns det även 
en risk att respondenten vill vara intervjuaren till lags och därför svarar det som 
respondenten tror förväntas av henne/honom. En annan faktor som kan orsaka 
skevhet i intervjuresultaten är att intervjuaren har tydliga förutfattade meningar om 
området för intervjun. Risken är då att intervjuaren styr respondentens svar så att 
dessa bekräftar de förutfattade meningarna.17 Noggrant formulerade frågor gör att 
eventuella förutfattade meningar från intervjuaren undviks och risken för att ställa 
frågor som är irrelevanta eller som kan uppfattas som stötande för respondenten 
minskar.18     
 
Vid första kontakten med personen som ska intervjuas är det viktigt att intervjuaren 
förklarar varför hon/han vill intervjua just denna respondent. Det är även viktigt att 
informera respondenten om området för intervjun samt ange en ungefärlig tidsåtgång 
för genomförandet. Efter att ha bestämt tid och plats för intervju kan det vara lämpligt 
att komma överens om att intervjuaren skickar frågorna i förväg så att respondenten 
har tid på sig att fundera igenom svaren. En nackdel med att skicka frågorna i förväg 
är att respondenten eventuellt läser in sig på området och genom detta påverkas av 
andra åsikter.19  

                                                      
14 Rosenqvist och Andrén, 2006 
15 Bell, 2000 
16 Rosenqvist och Andrén, 2006 
17 Bell, 2000 
18 Björklund Maria, Paulsson Ulf, Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, 

Lund, 2003,  
19 Rosenqvist och Andrén, 2006 
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Examensarbetets resultat från utvärderingen av indikatorerna visade att det blev 
aktuellt att studera indikatorn för fuktproblem närmare. För att undersöka hur olika 
projektörer arbetar med och resonerar kring fuktfrågor vid byggprojekteringen ansågs 
intervjumetoden lämplig. För arbetet var det viktigt att kunna jämföra de olika 
aktörernas arbetssätt och åsikter, intervjuerna genomfördes därför med den formella 
intervjuformen med möjlighet att ställa vissa följdfrågor. Personerna som skulle 
intervjuas kontaktades via telefon eller e-post för att bestämma tid och plats samt ge 
kortfattad information om intervjuområdet. Intervjufrågorna skickades ut en vecka 
innan intervjun så att respondenterna fick möjlighet att förbereda sig. För att undvika 
att respondentens svar tolkas olika, av de två intervjupersonerna, användes tydligt 
formulerade frågor och intervjun spelades in efter att respondenten gett sitt 
medgivande.  

2.3.3 Etik 
Vid insamling av data genom kontakt med människor är det viktigt att tänka på de 
etiska aspekterna. Kontakten måste ske på ett professionellt, ärligt och öppet sätt. För 
att deltagarna ska veta vad deltagandet innebär ska syftet med undersökningen samt 
vad som kommer att hända med resultatet tydligt framgå. Det är också viktigt att 
förtydliga att deltagandet är frivilligt så att ingen känner sig utnyttjad eller tvingad till 
att deltaga.20 I vissa fall kan det vara lämpligt att garantera anonymitet men detta bör 
endast göras om det verkligen kan säkerställas.21 En del av datainsamlingen i detta 
examensarbete kommer att ske i kontakt med människor i form av intervjuer. 
Författarna har därför satt sig in dessa etiska svårigheter. 

2.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten anger metodens tillförlitlighet. Om en metod ger samma resultat vid 
upprepade tillfällen med samma förutsättningar har metoden en hög reliabilitet. 
Problem med reliabiliteten kan undvikas genom att till exempel använda alternativa 
formuleringar så att en frågas innehåll är den samma men ställs med olika ordval.22 
 
Validiteten anger en metods giltighet det vill säga om metoden har mätt det som 
faktiskt skulle mätas. 23  
 
Reliabilitet och validitet för examensarbetet redovisas i kapitel 6.  

                                                      
20 Rosenqvist och Andrén, 2006 
21 Bell, 2000 
22 Ibid. 
23 Rosenqvist och Andrén, 2006 
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3 Teori 
I kapitlet introduceras läsaren i grundläggande teorier och det aktuella området för 
examensarbetet. Detta för att underlätta och öka förståelsen inför den analyserande 
delen av rapporten. 

3.1 Nationellt miljöarbete 

3.1.1 Miljökvalitetsmålen 
Riksdagen fastställde de första miljökvalitetsmålen för en hållbar utveckling i april 
1999, dessa reviderades sedan i september 2005. Nedan finns dagens 16 nationella 
miljökvalitetsmål listade.24 
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 
 
Miljökvalitetsmålens syfte är att lösa Sveriges största miljöproblem till år 2020. Så att 
framtida generationer ska ha frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika 
naturupplevelser. Målen är uppdelade i delmål som är mer precisa och anger en 
tidpunkt då delmålet ska vara uppnått. Fortsätter utvecklingen som idag kommer det 
att vara svårt att hinna uppnå alla målen innan år 2020. Utvecklingen går åt rätt håll 
men det tar längre tid än planerat bland annat för att det tar lång tid för naturen att 
återhämta sig men också för att effektiva styrmedel saknas inom flera områden. 
Myndigheter, organisationer, näringsliv och allmänheten måste därför arbeta mot 
samma mål.25  

                                                      
24 Naturvårdsverket, miljömålsrådet, Miljömålen nu är det bråttom! - Miljömålsrådets  

utvärdering av Sveriges miljömål 2008, Stockholm, 2008 
25 Ibid. 
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3.1.2 Styrmedel vid miljöarbete 
Styrmedel används bland annat som verktyg för att styra utvecklingen mot vissa 
bestämda mål, till exempel miljökvalitetsmålen. Utifrån ett top-down perspektiv finns 
det fyra huvudtyper av styrmedel som används ekonomiska styrmedel, administrativa 
styrmedel och informativa styrmedel samt forskning och utveckling.26 
 
De ekonomiska styrmedlen består normalt av skatter, avgifter eller bidrag. Exempel 
inom bygg och fastighetssektorn är koldioxid- och energiskatt och bidrag för byte till 
energieffektiva fönster i småhus. Administrativa styrmedel är ofta lagar och 
förordningar. Exempel inom bygg- och fastighetssektorn är lagen om 
energideklaration och Boverkets byggregler. De informativa styrmedlen ska ge effekt 
genom ett förändrat beteende till följd av ökad information och kunskap. 
Informationsstyrmedel kan också vara frivilliga initiativ och samarbetsorganisationer. 
I bygg- och fastighetssektorn är Bygga-bo-dialogen ett sådant samarbete. Forskning 
och utveckling är egentligen ingen renodlad form av styrmedel men en förutsättning 
för att nå vissa mål där teknikutveckling krävs.27 
 
Beroende på var styrmedlet sätts in kan det också få en direkt eller indirekt verkan. 
Ett direkt styrmedel har direkt effekt på problemet medan ett indirekt styrmedel 
påverkar en annan del av kedjan så att till exempel efterfrågan ökar eller minskar och 
därmed ger en effekt på problemet. Detta har stor betydelse för styrmedlets 
effektivitet, acceptans och kostnad.28 

3.1.3 Bygga-bo-dialogen 
Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” är det som är mest aktuellt för bygg- och 
fastighetssektorn men även ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Giftfri miljö” är 
relevanta. För att minska sektorns miljöpåverkan har det frivilliga samarbetet Bygga-
bo-dialogen startats. Med i dialogen är företag, kommuner, myndigheter och regering. 
Det gemensamma målet är att inom en generation nå en hållbar bygg- och 
fastighetssektor. Målet ska uppnås genom ett antal åtaganden som delats in i sju 
huvudrubriker:29 

• Planera för ett hållbart samhällsbyggande 
• Se till helheten och byggnadsverkets hela livscykel 
• Skapa en effektiv och mer kvalitetsstyrd bygg- och förvaltningsprocess 
• Förvalta byggnadsverk med energi- och miljöhänsyn 
• Klassificera byggnader 
• Forska, utveckla och utbilda för en hållbar bygg- och fastighetssektor 
• Följ upp och utvärdera 

Åtagandet att klassificera byggnader är det som kommer behandlas närmre i detta 
examensarbete.  
                                                      
26 Statens energimyndighet, Styrmedel för minskad miljöpåverkan – en rapport om energi och 

miljömål, ER 2007:17, Eskilstuna, 2007 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Boverket, www.byggabodialogen.se, 2008-08-11 kl.10.04 
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3.2 Miljöklassificeringssystem 

3.2.1 Allmänt om miljöklassificeringssystem 
Enligt nationalencyklopedin innebär klassificering ”ett resultat av att objekt eller 
individer grupperas, indelas, eller inordnas i olika klasser --- varje objekt skall tillhöra 
exakt en klass”. Syftet med en miljömärkning är att, för kunden, underlätta en 
objektiv jämförelse av de miljöegenskaper varan eller tjänsten har.30 
 
Det finns inget lagstadgat krav på miljöklassificering av byggnader men i till exempel 
Boverkets byggregler finns tydliga föreskrifter för en byggnads lägsta prestanda för 
olika byggnadstekniska områden som måste uppfyllas vid ny- och tillbyggnad.31 
 
För att ett klassificeringssystem inom bygg- och fastighetssektorn ska upplevas som 
effektivt har genomförda intervjuundersökningar visat att det bör vara etablerat, 
välanvänt och lätt att administrera samt inte medföra för stora kostnader. Det ska 
dessutom kunna användas vid såväl projektering som förvaltning. Samma 
undersökning visade också att en klassning framförallt ger fastighetsägaren en ökad 
insikt och kunskap om byggnadens status samt en möjlighet till sänkta 
driftskostnader. Detta bör ses som möjliga konkurrensmedel vid försäljning eller 
uthyrning av byggnaden.32 
 
I dagsläget finns många olika system för miljöklassificering av byggnader. Dessa 
fokuserar på olika saker som till exempel livscykelkostnader, användningsområde och 
ändamål. Några exempel på svenska miljöklassningssystem för byggnader är 
EcoEffect, Miljöstatus för byggnader, Barab, Environmental Product Declaration 
(EPD) och Hållbar byggnad. Internationellt används miljöklassningssystem som till 
exempel LEED, Athena, BEAT, BREEAM och CASBEE.33 

3.2.2 Bygga-bo-dialogens miljöklassningssystem 34 
Syftet med Bygga-bo-dialogens miljöklassningssystem är att genom klassningen 
synliggöra förbättringspotentialer och på så sätt driva utvecklingen mot en hållbar 
bygg- och fastighetssektor. 

Arbetet med att ta fram Bygga-bo-dialogens miljöklassningssystem har pågått sedan 
januari 2005 och har utförts i tre forskningsprojekt med forskare från KTH, Chalmers 
                                                      
30 Swedish Standards Institute, www.sis.se, 2008-08-22 kl. 13.08 
31 Boverket, Boverkets Byggregler 15, Karlskrona, 2008 
32 Sundkvist Åsa, Eriksson Ola, Glaumann Mauritz, Bergman Sara, Finnveden Göran, 

Stenbeck Sten, Wintzell Helene, Miljöklassning av byggnader – Inventering av metoder 
och intressenters behov, Stockholm, 2006 

33 Ibid. 
34 Boverket, Glaumann Mauritz, Malmqvist Tove, Svenfelt Åsa, Carlsson Per-Olof, 

Erlandsson Martin, Andersson Jonny, Wintzell Helene, Finnveden Göran, Lindholm 
Torbjörn, Malmström Tor-Göran, Miljöklassning av byggnader - slutrapport april 2008, 
Karlskrona, 2008 
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och Högskolan i Gävle. Resultaten har sedan diskuterats i en projektgrupp med 
deltagare från de medverkande företagen. Forskningsprojektens huvudsakliga uppgift 
var att föreslå kriterier och system för hur klassningen ska ske samt ansvara för att 
systemet skulle testas hos de företag som har anslutit sig till Bygga-bo-dialogen. 
Kraven på Bygga-bo-dialogens klassningssystem var att det skulle vara enkelt och 
därmed användarvänligt samt att det skulle kunna utföras utan krav på licenser. Målet 
är att systemet ska fungera som ett självklassningssystem och att det ska få ett stort 
genomslag inom branschen.  

 

För att ta lärdom av redan existerande system för miljöklassning för byggnader har en 
av forskningsgrupperna gjort en inventering av nationella och internationella 
klassningsmetoder. Inventeringen visade att de flesta klassningsmetoderna innehåller 
ett stort antal parametrar och att det då är svårt att få en helhetsbild av hur miljövänlig 
byggnaden är. Därför har forskarna försökt hålla nere antalet parametrar i Bygga-bo-
dialogens miljöklassningssystem till en rimlig nivå för att få ett system som inte 
skapar förvirring och som är lättöverskådligt. Vid framtagandet av 
miljöklassningssystemet har det varit viktigt med en tydlig koppling till de nationella 
miljömålen och det nya kravet på energideklarationer för byggnader. Då en byggnad 
har blivit energideklarerad ska uppgifter ur deklarationen kunna användas för 
miljöklassningen.    

 

I april 2008 kom Bygga-bo-dialogens slutrapport för miljöklassning av byggnader, i 
det framtagna miljöklassningssystemet sker klassificeringen med avseende på 
områdena energi, innemiljö, kemiska ämnen och särskilda miljökrav. 
Klassningssystemet består av fyra olika nivåer enligt figur 3.1. 
 

Område

Aspekt

Indikatorer

Klassningskriterier

Område

Aspekt

Indikatorer

Klassningskriterier
 

 

 

Figur 3.1 Klassningssystemets fyra olika nivåer35 
 

Översta nivån i triangeln representerar områdena energi, innemiljö, kemiska ämnen 
och särskilda miljökrav för vilka en klassificering ska genomföras. Särskilda 
miljökrav gäller endast för byggnader med egen vattentäkt och 
avloppsreningsanläggning. Nästa nivå i triangeln är aspekterna som betecknar olika 

                                                      
35 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
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företeelser inom respektive område med en hälso- eller miljöpåverkan. Under 
aspekterna kommer indikatorerna som tillsammans mäter hur stor hälso- eller 
miljöpåverkan aspekten ger. Tabell 3.1 anger aspekter och indikatorer för respektive 
område.  

 

Områden Aspekter Indikatorer 

Energianvändning Köpt energi 

Värmeförlusttal Energibehov 

Solvärmelasttal 

Energi 

Energislag Andel av olika energislag 

Ljudmiljö Bedömning alternativt ljudklassning 

Radonhalt 

Ventilation 

Luftkvalitet 

Kvävedioxid i inneluften 

Termiskt klimat vinter 

Termiskt klimat sommar 

Termsikt klimat och 
dagsljus 

Dagsljus 

Fuktproblem 

Innemiljö 

Fukt  

Vatten Tappvarmvattentemperatur - legionella 

Förekomst Förekomst av vissa ämnen utifrån inventering 

Dokumentation Dokumentation av byggvaror och kemiska 
ämnen 

Kemiska 
ämnen 

Utfasning Dokumentation av att särskilt farliga ämnen 
inte har byggts in 

Vattenkvalitet Provtagning Särskilda 
miljökrav Avloppsrening Bedömning av reningsgrad 
Tabell 3.1 Klassningssystemets områden, aspekter och indikatorer36 

 
Miljöklassificeringen av byggnaderna anges i klasserna A, B, C och D. Klass C 
motsvarar den nivå som kan nås utan större insatser och de krav som finns i till 
exempel BBR. Byggnader som inte når upp till de normer och krav som finns i 
branschen tilldelas klass D. Klass A och B representerar de byggnader som uppfyller 
normer och krav med marginal. Varje indikator ges en klass mellan A och D och när 
samtliga indikatorer är klassificerade kan de aggregeras för att ange aspektens klass. 
Aspekterna bestämmer sedan områdets klass och slutligen är det frivilligt om en 
övergripande klass för byggnaden ska anges. Hur aggregeringen går till visas i  

                                                      
36 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
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figur 3.2. När byggnadens övergripande klass skall anges är det området med lägst 
klass som styr, det blir då svårt att få en uppfattning om byggnadens starka respektive 
svaga egenskaper. Det kan därför vara fördelaktigt att inte ange en övergripande klass 
för byggnaden. 
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För att området ska få en viss klass krävs att
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eller högre klass och ingen aspekt får
vara sämre än närmsta lägre klass.  

 

Figur 3.2 Metod för aggregering - exempel för området innemiljö 

 

Bygga-bo-dialogens miljöklassningssystem är i första hand utvecklat för att användas 
på befintliga byggnader. Anledningen till det är att de tekniska systemen ska vara 
inkörda och att det ska vara möjligt att genomföra en brukarenkät. Miljöklassningen 
är giltig under 10 år och därefter ska en ny klassning göras. Tanken är dock att det 
även ska kunna användas av entreprenörer och hustillverkare som arbetar med 
nyproduktion. 

 

Bygga-bo-dialogen kommer att arbeta vidare med utvecklingen av 
miljöklassningssystemet, särskilt viktigt är det att få systemet kopplat till någon form 
av incitament som var en av grundtankarna för att få systemet attraktivt. I framtiden 
gäller det att hitta ett specifikt incitament och en incitamentsgivare som kan resultera i 
att fler aktörer ansluter sig till Bygga-bo-dialogens miljöklassningssystem för 
byggnader. 
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3.3 Energi 
Som tidigare nämnts står bebyggelsen för en stor del av Sveriges totala 
energianvändning. Den största miljövinsten med att minska energianvändningen är 
minskade utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar.37 Energi är därför ett av 
områdena som ska klassificeras i Bygga-bo-dialogens system. 

3.3.1 Energianvändning i en byggnad 
Energianvändningen i en byggnad brukar delas upp i uppvärmning, kylning, 
varmvatten, fastighetsel och hushållsel. Energibehovet för uppvärmning beror på hur 
stora värmeförluster byggnaden har och hur mycket internvärme som alstras i 
byggnaden. Internvärme är den värme som alstras av till exempel solinstrålning, 
elektriska apparater och människorna i byggnaden. Värmeförlusterna uppkommer på 
grund av värmeledning genom klimatskalet och luftutbyte genom ventilationen och 
otätheter i byggnaden.38 Uppvärmningsbehovet beror också på var i Sverige 
byggnaden är belägen och hur klimatet varit under året. För att kunna jämföra 
energianvändningen för uppvärmning mellan olika år korrigeras den uppmätta 
energianvändningen mot ett normalår, detta kallas för normalårskorrigering. Genom 
att möjliggöra jämförelse mellan olika år kan effekter av energisparåtgärder 
tydliggöras samt eventuella problem med värmeanläggningen upptäckas. 
 
Byggnader kan värmas på en mängd olika sätt. I kommersiella lokaler och småhus i 
tätbebyggt område är fjärrvärme en vanlig uppvärmningsform medan småhus i andra 
områden ofta värms upp med till exempel värmepumpsystem, direktverkande el eller 
vedpanna.39 
 
I byggnader med en stor mängd internvärme kan det bli problem med 
övertemperaturer vilket innebär att ett system för komfortkyla kan behövas. Detta är 
vanligt i kontor där till exempel datorer avger mycket värme eller i byggnader med 
stor fönsterarea som bidrar till en stor solinstrålning. Detta problem kan avhjälpas 
genom minskad fönsterarea, fönster med låg värmegenomsläpplighet och/eller 
solavskärmning med till exempel markis. Ett kylsystem använder mycket energi och 
ur energisynpunkt är det därför viktigt att utforma byggnaden så att kylbehovet 
minimeras. 40 
 
Energin som används för varmvatten varierar inte så mycket under året men är direkt 
beroende av vilken aktivitet som förekommer i byggnaden och därmed hur mycket 
varmvatten brukarna använder.41 

                                                      
37 Statens energimyndighet, Förbättrad energieffektivitet i bebyggelsen, ER 2005:27, 

Eskilstuna, 2005 
38 Jensen Lars, Värmebehovsberäkning – Kursmaterial Installationsteknik FK, LTH, Lund,  

2005 
39 Boverket, Piska och Morot, 2005 
40 Warfvinge Catarina, Installationsteknik AK för V,LTH, Lund, 2003 
41 Sandin Kenneth, Värme och fukt – kompendium i byggnadsfysik, LTH, Lund, 1996 
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Fastighetsel är den energi som används för att driva själva byggnaden till exempel 
energi till pumpar, ventilation och hissar medan hushållsel är den el som används i 
bostäder till exempel belysning, vitvaror och elektriska apparater.42 

3.3.2 Boverkets krav på energianvändning 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 3.3 Krav på energianvändning enligt dagens version av BBR43 
 
Boverket har utarbetat ett förslag på revidering av Boverkets byggregler, i 
revideringen föreslås att Sverige ska delas in i tre klimatzoner istället för två zoner 
som det är idag. Dessutom innehåller förslaget vissa förändringar i kraven på specifik 
energianvändning för de olika klimatzonerna samt en skärpning av kravet för 
eluppvärmda bostäder. Anledningen till den lägre tillåtna energianvändningen för hus 
med direktverkande elvärme är att el är en högvärdig energiform som, förutom för 
uppvärmning, är svår att ersätta med någon annan energikälla. Boverkets syfte med 
revideringen är att främja användningen av andra uppvärmningskällor än el.44 I 
figurerna 3.3 och 3.4 presenteras dagens krav respektive det reviderade förslaget. 
 
 
 
 
 
 
                                                      
42 Sandin, 1996 
43 Ibid. 
44 Fastighetsbranschens Energidag, föreläsning, Lägesrapport Boverket, Mari-Louise Persson, 

2008-10-14, Göteborg 

Bostäder utan 
direktverkande elvärme 

  

Klimatzon  Norr Söder 
Specifik energianvändning 
(kWh/m2 år) 

130 110 

En- och tvåbostadshus med 
direktverkande elvärme 
Klimatzon  Norr Söder 
Specifik energianvändning 
(kWh/m2 år) 

95 75 
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Bostäder med elvärme    
Klimatzon  I II III 
Specifik energianvändning 
(kWh/m2 år) 

95 75 55 

Installerad eleffekt för 
uppvärmning (kW) 

5,5 5,0 4,5 

Eleffekttillägg då Atemp är  
större än 130 m2 0,035 (Atemp-130) 0,030 (Atemp-130) 0,025 (Atemp-130) 

Um (W/m2 K) 0,40 0,40 0,40 

Figur 3.4 Krav på energianvändning enligt förslaget på revidering av BBR45 
 
I förslaget till revidering definieras en byggnad som eluppvärmd om den installerade 
eleffekten för uppvärmning är större än 10 W/m2 (Atemp). Detta medför att vissa 
byggnader som har värmepump installerad kan komma att definieras som 
eluppvärmda och därmed måste dessa hus uppfylla de nya skärpta kraven.46 

3.3.3 Möjligheter till att bygga energieffektivt 
År 2006 var den genomsnittliga energianvändningen, exklusive hushållsel, för 
småhus 128 kWh/m2.47 För att förbättra statistiken krävs dels 
energieffektiviseringsåtgärder i befintlig bebyggelse och dels att nyproducerade 
byggnader är energieffektiva. De hus som byggs idag kommer att användas i femtio 
till hundra år framöver, för att kunna påverka den totala energianvändningen i 

                                                      
45 Fastighetsbranschens Energidag, föreläsning, Lägesrapport Boverket, Mari-Louise Persson, 

2008-10-14, Göteborg 
46 Ibid. 
47 Statistiska Centralbyrån, Energistatistik för småhus 2006, Stockholm, september 2007 

Bostäder utan elvärme    
Klimatzon  I II III 
Specifik energianvändning 
(kWh/m2 år) 

150 130 110 
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bebyggelsen krävs därför ett långsiktigt tänkande. Vid nybyggnad finns goda tekniska 
möjligheter till att uppföra ett energieffektivt hus eftersom både byggnadens 
klimatskal och installationer kan optimeras samtidigt som byggnadens funktion inte 
behöver åsidosättas.48 Byggnadens klimatskal ska vara utformat så att 
värmeförlusterna blir små vilket kan uppnås i ett välisolerat och tätt hus med 
minimering av köldbryggor. Installationerna kan optimeras så att värmen i frånluften 
återvinns och används till att värma till exempel tilluft eller varmvatten.49 Driften av 
ventilationen kan också optimeras genom behovsstyrning efter till exempel 
arbetstider, rörelsedetektorer eller koldioxidmätare. På så vis drivs inte ventilationen i 
onödan vilket sparar energi.50 
 
Målet att minska energianvändningen är något som bygg- och fastighetsbranschen 
verkar vara överens om. Flera av de stora aktörerna till exempel NCC, Skanska och 
JM har dessutom som mål att bygga lågenergihus med en lägre energianvändning än 
vad som krävs enligt byggreglerna.51  
 
Något som diskuterats de senaste åren är hur långt energieffektiviseringen kan gå. Det 
har byggts ett antal byggnader som inte kräver något traditionellt 
uppvärmningssystem, så kallade passivhus. Tekniken innebär att byggnadens 
värmeförluster minimeras så att den interna värmen täcker en stor del av 
uppvärmningsbehovet.52 För att en byggnad ska kallas passivhus måste att ett antal 
krav på bland annat energianvändning, luftläckage, U-värden för fönster, ljudklass 
och tillförd effekt för uppvärmning uppfylls.53 Erfarenheterna från de första projekten 
har nu spridit sig och 2009 beräknas 900 nya radhus med passivhusstandard vara 
klara. 54 
 
Kostnaderna för att bygga energieffektiva byggnader är något högre än för byggnader 
som byggs på traditionellt sätt. Livscykelkostnaden blir dock lägre för en 
energieffektiv byggnad till följd av lägre driftskostnader.55 Kostnaderna för att bygga 
energieffektivt från början är mycket mindre än att utföra förbättrande åtgärder i ett 
befintligt hus. 56 

                                                      
48 Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Effektivare energi i bostäder – En 

antologi om framtidens styrmedel (Antologibidrag 1 av Hans Eek), Eskilstuna, 2002 
49 Jensen, 2005 
50 Kursen Komplexa byggnader, LTH, föreläsning: Energianalys av kontor, 

Catarina Warfvinge, 2008-01-23 
51 Wall Maria, Lågenergihus – en flora av begrepp, VVS-forum Värme och Energi, april 2008, 

sid 34-35 
52 Passsivhuscentrum, www.passivhuscentrum.se , 2008-09-04 kl. 14.08 
53 Forum för energieffektiva byggnader, Kravspecifikation för passivhus i Sverige – 

energieffektiva bostäder, version 2007:1 
54 Passivhuscentrum, www.passivhuscentrum.se, 2008-09-04 kl. 14.21 
55 Wijk Svante, Marknadens intresse för energieffektiva småhus, NCC Teknik, Göteborg, 

2005 
56 Boverket, Piska och Morot, 2005 
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3.3.4 Energikällor 
En energikälla är en naturresurs eller ett naturfenomen som kan omvandlas till energi. 
Det finns två huvudtyper av energikällor, icke förnybara energikällor respektive 
förnybara energikällor. De icke förnybara energikällorna är begränsade och har 
lagrats under lång tid i marken och det tar mycket lång tid för nya att skapas. Exempel 
på dessa energikällor är kol, olja och även kärnkraft som framställs av grundämnet 
uran som finns i en ändlig mängd. De bästa typerna av förnybara energikällor är 
flödande det vill säga de återskapas hela tiden exempel på detta är sol-, vind-, vatten- 
och vågenergi. Energi från växter, så kallad bioenergi, är också förnybar men den tar 
längre tid att återskapa.57 
 
I Sverige finns ellagen som säger att elleverantörer ska ursprungsmärka den el de 
distribuerar.58 I och med detta finns det möjlighet för kunden att välja elavtal med 
hänsyn till vilken typ av energikälla som används för elproduktionen. Figur 3.5 visar 
att vattenkraft och kärnkraft är de energislag som används mest i Sverige. 

 
Figur 3.5 Elproduktionen 2006 efter energislag59  
 
För att tydliggöra elens ursprung och underlätta valet av elavtal har 
Naturskyddsföreningen tagit fram kriterier så att el kan miljömärkas med ”Bra 
miljöval”. I kriterierna anges till exempel att endast el som är producerad med 
förnybara källor ska användas.60 
 
Energi används också till uppvärmning av byggnader förutom elenergi kan då till 
exempel förbränningspanna, värmepump eller fjärrvärme användas. 
 

                                                      
57 Statens energimyndighet, www.energimyndigheten.se, 2008-09-05 kl. 09.02 
58 Svensk författningssamling förordning (1997:857) Ellag 
59 Statistiska Centralbyrån, El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2006, Stockholm, februari 

2008 
60 Naturskyddsföreningen, www.naturskyddsforeningen.se, 2008-09-05 kl. 10.11 
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Vid värmeframställning genom förbränningspanna används oftast ved eller pellets. 
Båda dessa är förnybara biobränslen som inte ger upphov till någon betydande 
miljöpåverkan. Tidigare var olja ett vanligt energislag för förbränningspannor men 
efter oljekrisen runt 1970 så har användningen minskat vilket är bra för miljön 
eftersom olja är ett fossilt bränsle som ger upphov till stora koldioxidutsläpp. 61 Även 
biobränslen ger upphov till koldioxidutsläpp vid förbränning men det ingår i det 
naturliga kretsloppet då koldioxiden binds igen när skogen växer upp och har därför 
ingen betydande miljöpåverkan.62 
 
En värmepump tar till vara på den värme som finns i till exempel berg, vatten eller 
luft och överför den till värmesystemet i byggnaden. Det krävs el för att driva 
värmepumpen; därför är energislagen de samma som för övrig elproduktion.63  
 
Fjärrvärme är ett system som kan användas i tätbebyggda områden. Då värms vatten 
upp i ett värmeverk eller kraftvärmeverk som sedan distribueras till byggnaderna via 
fjärrvärmenätet. Det finns flera olika sätt att framställa fjärrvärme, ofta förbränns 
avfall eller biobränslen i form av rester från skogsavverkning. Spillvärme från 
elproduktion och industrier är också ett vanligt sätt att värma fjärrvärmevattnet. 
Energislagen för fjärrvärme är därför beroende av avfallets innehåll och vilka 
bränslen som används vid elproduktionen, se figur 3.6.64 

 
Figur 3.6 Bränsleanvändning vid fjärrvärmeproduktion 200665 
 

                                                      
61 Statens energimyndighet, www.energimyndigheten.se, 2008-09-05 kl. 11.35 
62 Statens energimyndighet, www.energimyndigheten.se, 2008-11-28 kl 10.54 
63 Statens energimyndighet, www.energimyndigheten.se, 2008-09-05 kl 11.42 
64 Svensk fjärrvärme, www.svenskfjarrvarme.se, 2008-09-05 kl 11.51 
65 Statistiska Centralbyrån, El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2006, Stockholm, februari 

2008 
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Fjärrvärmenäten är lokala vilket gör att energikällan varierar mellan olika orter och 
därmed även miljöpåverkan från fjärrvärmen. Kunderna har inte heller någon 
möjlighet att byta leverantör.66 

3.4 Inomhusmiljö 
Människor tillbringar idag ca 90 % av sin tid inomhus, det är därför mycket viktigt att 
skapa en innemiljö där vi mår bra. Det förekommer dock att människor mår dåligt av 
faktorer i inomhusklimatet och upplever symtom som irriterade slemhinnor, hosta, 
trötthet och huvudvärk. SBS-symptom (Sick Building Syndrome) är ett 
samlingsnamn för de symtom som kan uppstå av bristfällig inomhusmiljö.67 
Symptomen kan uppstå på grund av flera olika faktorer och nedan nämns de faktorer 
som behandlas i Bygga-bo-dialogens miljöklassningssystem. 

3.4.1 Ljudmiljö 
Buller definieras som alla oönskade ljud. Som ett mått på hur mycket bullret låter 
mäts vanligtvis ljudtrycksnivån som anges i decibel (dB). Buller som människor 
utsätts för varierar ofta kraftigt över dygnet och för att ta hänsyn till detta mäts 
medelvärdet av ljudenergin över tiden, medelvärdet kallas ekvivalent ljudnivå.68  
 
Människor utsätts för buller både på arbetsplatsen och i sitt hem och det är högst 
individuellt hur mycket olika personer påverkas av det. Påverkansgraden beror även 
på typ av buller samt vilken styrka och frekvens det har. Det buller som personer 
utsätts för i sitt hem kan orsaka sömnsvårigheter, stress, huvudvärk, försämrad 
koncentrations- och inlärningsförmåga samt i vissa fall även högt blodtryck. Källorna 
för buller kan vara många, till exempel trafik, industrier, ljud från grannar, fläktar och 
installationer.69 År 2000 visade en undersökning utförd av Naturvårdsverket att ca 2 
miljoner människor i Sverige utsätts för trafikbuller över 55 dB i sina bostäder.70 För 
att undvika negativ inverkan på människors hälsa bör bullernivån inte överstiga 45 
dB.71 
 
Ljudtrycksnivån på buller som alstras utomhus påverkas, på sin väg från ljudkälla till 
mottagaren, av vindriktningen, förekomsten av reflekterande ytor och markytans 
egenskaper. Åtgärder för att minska exponeringen av denna typ av buller kan vara 
bullerplank, ljudisolering av väggar, tätning av genomföringar eller bättre fönster.72 

                                                      
66 Statens energimyndighet, www.energimyndigheten.se, 2008-09-05 kl. 14.19 
67 Edling Christer, Nordberg Gunnar, Nordberg Monica, Hälsa och miljö – en lärobok i 

arbets- och miljömedicin, Lund, 2000 
68 Ibid.  
69 Socialstyrelsen, Miljöhälsorapport 2001, Stockholm, 2001 
70 Naturvårdsverket – Redovisning från nationell miljöbevakning 2002, Uppskattning av 

antalet exponerade för vägtrafikbuller överstigande 55 dB(A), Stockholm, 2002   
71 Socialstyrelsen författningssamling 2005:6 (M), Buller inomhus, Kungälv, 2005 
72 Nilsson E, Johansson A-C, Brunskog J, Sjökvist L-G, Holmberg D, Grundläggande Akustik, 

Lund, 2005 
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Utförandet av fasaden är oftast det som är kritiskt för kvalitén på ljudisoleringen. En 
liten springa kan orsaka kraftigt förhöjda nivåer av buller inomhus.73   

3.4.2 Radon 
Radon är en gas som både är färg- och luktlös och som bildas då grundämnet radium 
sönderfaller. Gasen är radioaktiv och orsakar skador då den fastnar i lungorna där den 
sänder ut joniserande strålning. Vid en längre tids exponering kan radon orsaka 
lungcancer, framförallt ökar risken för lungcancer för personer som utsätts för 
tobaksrök och radon samtidigt. Radon kan finnas i marken, vattnet och i blåbetong 
som användes i Sverige under perioden 1929-1973.74 
 
För att förhindra att markradon kommer in till inomhusluften kan grunden tätas eller 
ventileras.75 En annan åtgärd kan vara att installera från- och tilluftsventilation som 
minimerar undertrycket i byggnaden, vilket i sin tur minskar mängden inströmmande 
radonhaltig luft från marken.76 En väldigt effektiv metod för att förhindra att radon 
som finns i marken kan transporteras in i byggnaden är att installera en radonsug. 
Radonsugen skapar undertryck på ett eller flera ställen i marken under grunden, detta 
gör att den radonhaltiga luften transporteras dit istället för att sugas in genom 
grunden. Från de platserna kan sedan den radonhaltiga luften ventileras bort med 
hjälp av en fläkt. En undersökning på befintliga byggnader där radonsug har 
installerats visade att radonhalten inomhus sjönk i genomsnitt 78 % efter 
installationen.77 Vatten som innehåller radon är farligt först då radonet sprids från 
vattnet till luften. Det finns radonavskiljare för vatten att tillgå på marknaden, 
kvalitén på dessa varierar och de kräver underhåll.78 Om blåbetong är orsaken till en 
förhöjd halt av radon i inomhusluften bör åtgärder vidtas till exempel kan 
ventilationen ökas eller blåbetongen saneras.79 
 
Vid nyproduktion av byggnader bör radonmätningar genomföras på marken och 
beroende på hur mycket radon marken innehåller indelas den i tre olika klasser, 
lågradon-, normalradon- eller högradonmark. En byggnad som ska placeras på mark 
med normal radonhalt ska utföras radonskyddande och om marken innehåller höga 
halter radon ska byggnaden utföras radonsäker. Nedan följer de åtgärder som ska 
vidtas för att bygga radonskyddande respektive radonsäkert.80 

                                                      
73 Nilsson et al, 2005 
74 www.socialstyrelsen.se, 2008-08-20 kl. 10.20 
75 Ibid. 
76 Clavensjö Bertil, Åkerblom Gustav, Radonboken –förebyggande åtgärder i nya byggnader, 

Stockholm, 2004 
77 Clavensjö Bertil, Radonåtgärder i småhus –Hur effektiva är de?, Boverket, Karlskrona, 

1998 
78 Statens strålskyddsinstitut, www.stralsakerhetsmyndigheten.se, 2008-08-20 kl. 10.30 
79 Boverket, www.radonguiden.se,  2008-08-20 kl. 10.50 
80 Clavensjö och Åkerblom, 2004 
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Radonskyddande: 
• Bygg så att sättningar eller andra rörelser inte kan orsaka sprickor i grunden 

eller på källarväggarna. 
• Välj ett konstruktionssätt som har god täthet mot marken, använd till exempel 

inte kantisolering som släpper igenom jordluft. 
• Täta alla rörgenomföringar i grunden och eventuella källarytterväggar. 

Radonsäkert: 
• Konstruera grundplattan så att inga otätheter uppstår. 
• Rörgenomföringar ska utformas helt lufttäta. 
• Källarytterväggar ska utföras i betong.  
• Kontrollera utförandet på byggarbetsplatsen. 
• I byggnadens kapillärbrytande lager ska det placeras dräneringsslangar som 

kopplas samman i ett rör, som mynnar ut utanför grunden, där en radonsug 
vid behov kan installeras. 

3.4.3 Ventilation 
Ventilationens uppgift är att föra bort förorenad luft och ersätta den med ren luft så att 
lukt och ämnen som irriterar brukaren undviks. Ventilationssystemet kan vara 
utformat på flera olika sätt och de huvudsakliga systemen är självdragsventilation, 
frånluftssystem samt från- och tilluftssystem. Självdragsventilation är ett 
ventilationssystem utan fläktar där uteluft kommer in i byggnaden genom otätheter 
eller uteluftsventiler. Uteluften värms upp i byggnaden och stiger då uppåt och tar 
med sig föroreningar ut från byggnaden genom frånluftsdon. Eftersom det inte finns 
några fläktar i ett självdragsystem är drivkrafterna vinden samt temperaturdifferensen 
och därmed skillnaden i densitet mellan uteluften och inomhusluften. Skillnaden 
mellan ett självdragsystem och ett frånluftssystem är att frånluftssystemet har en fläkt 
som drivkraft. Luften sugs ut ur huset genom frånluftsdon som är placerade i rummen 
med sämst luftkvalitet, det vill säga i kök och toaletter. Till ett frånluftssystem kan en 
värmepump anslutas som gör det möjligt att återvinna värmen i frånluften för att 
värma vatten till tappvarmvatten och uppvärmningssystem. Då det ställs höga krav på 
luftkvalitet eller då det finns behov av att föra bort stora värmelaster fungerar inte 
frånluftsventilation. Anledningen är att det uppstår problem med till exempel drag då 
stora mängder uteluft ska tas in via uteluftsdon. Vid dessa fall passar istället ett till- 
och frånluftsventilationssystem bättre, med detta system styrs både mängden till- och 
frånluft av fläktar. För ett till- och frånluftsventilationssystem finns möjligheten att 
ansluta en värmeväxlare som värmer tilluften med hjälp av värmen i frånluften.81 
 
Luften i inomhusmiljön innehåller många olika föroreningar, till exempel flyktiga 
organiska ämnen, formaldehyd, ozon, kväveoxid, mögel och bakterier. Exakt vilka 
ämnen som är skadliga är inte klarlagt men det är bevisat att exponering i 
inomhusmiljö som innehåller ovan nämnda ämnen är negativt för människors hälsa. 
Vid otillräcklig ventilation kan brukaren uppleva luften som instängd och torr och 
symptom som uppstår hos brukaren kan vara irriterade ögon och luftvägar, snuva, 
                                                      
81 Warfvinge, 2003 
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huvudvärk och trötthet.82 Ytterligare ett problem med ventilationen kan vara att luften 
redan är förorenad då den kommer in i byggnaden och mängden kvävedioxid i 
utomhusluften är en bra indikator på hur förorenad den är.83 Kvävedioxid bildas vid 
alla typer av förbränning och trafiken är den främsta orsaken till att kvävedioxid finns 
i utomhusluften.84 

3.4.4 Fukt 
Fukt i byggnader kan orsaka att mängden kvalster ökar och att det sker angrepp av 
mögel. Fukt bidrar även till ett dåligt inomhusklimat genom att fuktskadade material 
avger fler kemiska emissioner än ett material som inte är fuktigt. Både kvalster, 
mögel och kemiska emissioner är anledningar till att människor upplever så kallade 
SBS-symptom. Symtom som uppkommer vid fuktig inomhusmiljö kan vara klåda, 
sveda eller irritation i ögonen, snuva, hosta, irriterad hud i ansiktet, trötthet eller 
huvudvärk. För att bli av med de inomhusproblem som orsakas av fukt kan 
ventilationen ökas samtidigt som konstruktionen torkas ut och om behov finns ska 
skadat material bytas ut.85 Ett sätt att undvika problem orsakade av fukt kan vara att 
genomföra en fuktsäkerhetsprojektering som behandlas närmare i kapitel 3.7.3.  

3.4.5 Termiskt klimat och dagsljus 
Det termiska klimatet inomhus är avgörande för om brukarna upplever 
inomhusmiljön komfortabelt och det beror på följande parametrar: 

• Lufttemperatur 
• Strålningstemperatur (det vill säga omgivande ytors temperatur) 
• Lufthastighet 
• Luftfuktighet 

En annan parameter som avgör hur det termiska klimatet upplevs är den operativa 
temperaturen. Denna temperaturangivelse väger samman lufttemperaturen med 
strålningstemperaturen till en upplevd temperatur.86  
 
För varmt eller kallt klimat inomhus påverkar människans värmebalans negativt och 
medför att klimatet upplevs som obehagligt.87 Infallande solstrålning som 
transmitteras eller absorberas av byggnadens fönster bidrar ofta till för varmt klimat 
inomhus. Transmissionen gör att luften inomhus värms upp av den del av strålarna 
som kan passera genom glaset. Solstrålningen som absorberas av fönstrets gör att 
temperaturen stiger i glaset och värmen i glaset avges sedan till omgivningen genom 
strålning eller konvektion. Då det termiska klimatet inomhus uppfattas som för kallt 

                                                      
82 Edling et al, 2000 
83 Naturvårdsverket, miljömålsrådet, www.miljomal.nu, 2008-08-20 kl. 12.45 
84 Edling et al, 2000 
85 Socialstyrelsen, Miljöhälsorapport 2001, 2001 
86 Hansen H.E., Kjerulf-Jensen P, Stampe Ole B, Varme- og klimateknik – grundbog 2. 

Udgave, Danvak, Köpenhamn, 1997 
87 Ibid. 
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kan det bero på kallras, mycket otätheter i klimatskalet, kalla fönsterytor eller 
köldbryggor.88  
 
Mängden dagsljus som kommer in i en byggnad har stor betydelse för om brukarna 
trivs i inomhusmiljön. Dagsljus medför även en rad andra positiva effekter som till 
exempel ökad inlärningsförmåga samt förbättrad koncentrationsförmåga. Ett riktvärde 
för att skapa rum med tillräckligt dagsljusinsläpp är att mängden fönster ska vara 10-
12 % av rummets golvyta.89 Då fönsterytan är bestämd för en byggnad kan 
placeringen och fördelningen av fönstren i stor utsträckning påverka hur mycket 
dagsljus som kan komma in. Högt sittande fönster gör att dagsljuset kan tränga in 
längre i byggnaden och ett högt och smalt fönster släpper in mer ljus än ett brett och 
långt. Andra faktorer som påverkar mängden infallande dagsljus är antal glas i 
fönstren och om glasrutorna har lågemissionsskikt.90  

3.4.6 Legionella 
Legionella är en bakterie som finns i vatten och kan orsaka legionärssjuka och 
pontiacfeber. Legionärssjuka är en form av lunginflammation och kan ha dödlig 
utgång för personer med redan nersatt immunförsvar. Pontiacfeber kan liknas vid 
influensa och är inte lika allvarlig som legionärssjukan. Legionellabakterien växer 
som bäst i vatten med en temperatur mellan 30-45°C.91 För att undvika att 
legionellabakterier sprids har Boverket ställt krav på att lägsta temperatur på 
tappvarmvatten ska vara 50°C vid tappstället och 60°C vid varmvattenberederen.92  

3.5 Kemiska ämnen 
En byggnad består av en mängd material och många av dem innehåller kemiska 
ämnen. Det finns idag en viss kunskap om hur kemiska ämnen påverkar människa 
och natur men fortfarande finns ämnen där påverkan inte är kartlagd. Vissa ämnen 
kan också samverka och ge upphov till andra effekter än vad de gör enskilt.93 De 
ämnen som tas upp i följande avsnitt är de som är aktuella för Bygga-bo-dialogens 
miljöklassningssystem. 

3.5.1 Ozonnedbrytande ämnen 
Ämnen som innehåller klor och brom är mycket skadliga för ozonskiktet. Klor- och 
bromföreningarna är stabila och tar sig snabbt upp till stratosfären där ozonskiktet 
finns. Väl där bryts föreningarna ner av solljuset och startar en kemisk process där 
ozonet bryts ned.94 Ozonskiktet skyddar jorden från UV-strålning och utan ozonet 
skulle både växter, djur och människor skadas. På vissa ställen har ozonskiktet 

                                                      
88 Warfvinge, 2003 
89 Sveriges tekniska forskningsinstitut, www.sp.se, 2008-09-10 kl. 10.05 
90 Fritzell Bo, Löfberg Hans Allan, Dagsljus inomhus, Sundbyberg, 1970 
91 Boverket, www.boverket.se, 2008-08-20 kl. 15.45 
92 Boverket, Boverkets byggregler 15, 2008 
93 Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se, 2008-08-20 kl. 10.53 
94 Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se, 2008-08-20 kl. 13.23 
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tunnats ut och redan nu noteras effekter som långsammare tillväxt hos växter och en 
ökad mängd hudcancerfall.95 De ozonnedbrytande ämnen som kan hittas i en byggnad 
är CFC (klorfluorkarboner) HCFC (klorerade fluorkolväten) och halogener. Dessa 
ämnen har använts i isoleringsmaterial och som kylmedel i kyl- och frysanläggningar. 
Det enda av de ovannämnda ämnena som fortfarande får användas är HCFC men det 
finns förslag på ett förbud från och med 2010.96 

3.5.2 PCB 
PCB (Polyklorerade bifenyler) har använts i bland annat fogmassor och färg. Det 
förbjöds i Sverige 1978 och är nu saneringspliktigt (småhus undantaget).97 PCB är ett 
stabilt ämne som sprids genom läckage från fogar och rivningsmaterial och sedan 
lagras i naturen där det ger stora skador på bland annat djur i vattenområden.98 PCB är 
också ett hormonstörande ämne som påverkar människans reproduktionsförmåga och 
kan ge fosterskador.99 

3.5.3 Asbest 
Asbest är en mycket liten mineralfiber som under en 50-årsperiod användes mycket 
flitigt i byggbranschen. Materialet hade många bra egenskaper och användes till 
exempel som värmeisolering, brandskydd, tillsats i murbruk och färg, skivmaterial 
och takpannor. Problemet med asbest är att mineralfibern är så pass liten att den kan 
tränga långt in i lungorna vid inandning och orsaka stora skador, exempelvis asbestos 
och lungcancer. Denna risk är störst då man utsätts för asbestdamm eftersom fibrerna 
då är mycket små och fria. Asbest totalförbjöds i byggnader 1982 men redan 1976 
hade vissa typer av asbest förbjudits. Det är därför ingen risk att utsättas för asbest i 
nyare byggnader men vid arbete i byggnader som är uppförda innan 1977 måste 
ingående material uppmärksammas. Det är framförallt vid rivningsarbete eller arbete 
med lös asbest som risken är störst eftersom asbestdamm då är svårt att undvika.100 

3.5.4 Kvicksilver 
Kvicksilver bryts inte ned utan lagras i naturen och halten ökar därför med tiden 
vilket gör det till ett mycket farligt ämne.101 Tidigare innehöll nästan alla elektriska 
komponenter kvicksilver men tack vare utfasning av metallen finns det i dagens 
byggnader endast mycket små mängder i lysrör och lågenergilampor. Kvicksilver kan 
ge fosterskador och skador på nervsystemet.102 

                                                      
95 Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se, 2008-08-20 kl. 13.21 
96 Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se, 2008-08-20 kl. 13.16 
97 Svensk författningssamling förordning (2007:19) om PCB m.m 
98 Kemikalieinspektionen, www.kemi.se, 2008-08-20 kl. 10.20 
99 Edling et al, 2000 
100 Arbetsmiljöverket, www.av.se, 2008-08-20 kl. 13.44 
101 Kemikalieinspektionen, www.kemi.se, 2008-08-20 kl. 09.46 
102 Livsmedelsverket, www.slv.se, 2008-08-20 kl. 09.38 
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3.5.5 Kadmium 
Kadmium är en tungmetall som har använts i färger och till ytbehandling av metaller. 
I naturen tas kadmium upp av växter och när vi människor sedan äter till exempel 
spannmål och potatis sprids kadmiumet vidare till oss. I tarmkanalen absorberas 
sedan metallen och den lagras i lever och njurar och orsakar så småningom skador i 
dessa organ.103  

3.5.6 Bly 
Användningen av bly har minskat men fortfarande finns förhöjda halter i naturen. 
Tidigare användes bly som skarvar i gjutjärnsrör, kabelmantlar och som pigment i 
färg. Vid renovering eller rivning av byggnader ska bly tas omhand så att det inte kan 
spridas till naturen.104 Bly påverkar blodproduktionen och kan ge skador på 
nervsystemet, detta visar sig i form av minskad koncentrationsförmåga och 
intellektuell prestation. Även reproduktionsförmågan påverkas negativt.105  

3.5.7 Bromerade flamskyddsmedel 
Material som lätt tar eld vid en brand är ofta behandlade med flamskyddsmedel, det 
gäller framförallt isoleringsmaterial och textilier i offentliga lokaler. De bromerade 
flamskyddsmedlen finns i flera varianter men gemensamt är att de är svårnedbrytbara 
och lagras därför i naturen. Mätningar har visat på förhöjda halter över hela världen106 
men vattenområden och djur som lever i dessa verkar vara mer utsatta än övrig natur. 
Det krävs fortsatta studier för att visa på skador hos människan men det har genom 
djurförsök visat sig att några av de ingående ämnena kan ge leverskador, fosterskador 
samt vara cancerframkallande. Användningen av vissa typer av bromerade 
flamskyddsmedel är idag förbjuden.107 

                                                      
103 Edling et al, 2000 
104 Kursen Komplexa byggnader, LTH, föreläsning: Miljösystem i byggbranschen,  

Karin Adalberth, 2008-02-18 
105 Edling et al, 2000 
106 Ibid. 
107 Kemikalieinspektionen, www.kemi.se, 2008-08-20 kl. 10.05 
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Programskede Projekteringsskede FörvaltningsskedeProduktionsskedeProgramskede Projekteringsskede FörvaltningsskedeProduktionsskede

3.6 Fuktsäkerhet i byggprocessen 

3.6.1 Byggprocessen 
Byggprocessen delas in i de fyra delarna programskede, projekteringsskede, 
produktionsskede och förvaltningsskede. 
 

Figur 3.7 Byggprocessens huvuddelar 
 
I programskedet sammanställs byggherrens krav på byggnaden och förutsättningarna 
för byggnaden i ett byggnadsprogram. Byggnadsprogrammet innehåller bland annat 
tekniska krav och miljö- och kvalitetsprogram. Efter programskedet startar 
projekteringen. I detta skede ska byggnaden utformas så att beställarens krav på 
byggnaden uppfylls. Under projekteringen måste flera olika aktörer samarbeta till 
exempel arkitekter, konstruktörer, VVS-konsulter och elkonsulter. I 
projekteringsskedet skapas ritningar, energiberäkningar, byggnadsbeskrivningar och 
eventuella arbetsbeskrivningar. När projekteringen är klar sätter produktionen igång. 
Byggnaden uppförs då med hjälp av de bygghandlingar som framtagits under 
projekteringen. Efter att byggnaden färdigställts lämnas den över till byggherren och 
förvaltningsskedet inleds. Under förvaltningen sköts byggnadens drift och underhåll, 
detta är något som fortgår under hela byggnadens livslängd.108 

3.6.2 Fuktskador 
Fuktskador är en ständigt aktuell fråga som orsakar problem med inomhusmiljön och 
kan leda till att konstruktioner bryts ner och i värsta fall kollapsar. De källor som 
tillför fukt till byggnaden är nederbörd, fukt i luften, fukt i byggnadsmaterial, 
markfukt och läckage från installationer.109 Exempel på vanliga skador som 
uppkommit till följd av hög fuktbelastning är mattbeläggningar som lossar och 
biologisk påväxt i ytterväggs-, tak- och grundkonstruktioner.110 Orsakerna till 
fuktskadorna varierar men många kan härledas till kunskapsbrister avseende 
byggnadsfysik och fuktmekanik, brister i utförandet samt felaktiga materialval eller 
materialkombinationer.111 Enligt den byggfelsstudie som genomfördes år 1989 inom 
SVR har 51 % av alla byggfel orsakats av projekteringsfel, 25 % av utförandefel och 
10 % av fel på ingående material. Denna fördelning kan antas stämma även för 
fuktskador och en stor förbättringspotential finns därför i projekteringsskedet.112 Det 

                                                      
108 Nordstrand Uno, Byggprocessen, Stockholm, 2004 
109 Nevander Lars Erik, Elmarsson Bengt, Fukthandbok –praktik och teori, Mölnlycke, 1994 
110 Hilling Rolf, 220 skolor – skador och fel i skolbyggnader, SP rapport 1998:34, Borås, 1998 
111 Nilsson Lars-Olof, Fuktskadeorsaker i golv & grunder – vad har vi lärt av historien?, 

Vbyggaren, nr 3/2006, sid 14-18 
112 Nevander och Elmarsson, 1994 
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är svårt att uppskatta en exakt kostnad för att åtgärda fuktskadorna men det står klart 
att det handlar om miljardbelopp.113 En undersökning visade att år 2002 uppgick den 
årliga kostnaden för vattenskador till 5 miljarder kronor, med vattenskador avses här 
skador som orsakas av bland annat läckande ledningssystem eller att golvbrunnar inte 
fungerar som avsett. Konsekvenserna av den stora mängden skador är inte bara att 
den enskilda individen drabbas hårt ekonomiskt utan kan även ses som sett stort 
miljöproblem då det bidrar till en ökad åtgång av material.114 

3.6.3 Fuktsäkerhetsprojektering 
I BBR har, jämfört med tidigare versioner, en skärpning av kraven på fuktsäkerhet 
skett och det allmänna kravet är nu att ”byggnader ska utformas så att inte fukt 
orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan 
påverka människor hälsa”. Vidare ska fukttillståndet i en byggnadsdel beräknas vid 
de mest ogynnsamma förutsättningarna och alltid vara lägre än högsta tillåtna 
fukttillstånd enligt kapitel 6.52 och 6.53 i BBR. Det allmänna rådet är att kraven ska 
verifieras genom en fuktsäkerhetsprojektering.115  
 
Fuktsäkerhetsprojektering innebär att olika aktiviteter genomförs för att säkerställa att 
inga fuktrelaterade problem ska uppstå i en byggnad. I figur 3.8 beskrivs en metod 
som kallas ByggaF och har utarbetats av FoU-väst, Lunds Tekniska Högskola och SP. 
 

 
 
Figur 3.8 Fuktsäkerhetsprojektering enligt ByggaF116 

                                                      
113 Fuktcentrums informationsdag, föreläsning: Från fuktskadeutredning till 

fuktsäkerhetsprojektering, Torbjörn Hall, 2007-11-08 
114 VVS-Installatörerna, Vattenskadeutredningen, Vattenskador i byggnader – redovisning, 

Stockholm, 2002 
115 Boverket, Boverkets byggregler 15, 2008 
116 Fuktcentrum vid LTH, Fuktsäkerhet i byggprocessen, Arbetsmateriel Manual för 

fuktstyrning i byggprocessen, 2006 
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Fuktsäkerhetsprojekteringen inleds redan i början av byggprocessen, i det så kallade 
programskedet. Under programskedet är det byggherrens/beställarens ansvar att anlita 
en fuktsakkunnig och tillsammans med denna formulera de fuktkrav som ställs på 
byggnaden.117 
 
Fuktsäkerhetsprojekteringen fortsätter under projekteringsskedet och då är det viktigt 
att byggherren informerar projektörerna om vilka fuktkrav som är specificerade. En 
stor aktivitet under projekteringen är att välja konstruktionslösningar och material 
som klarar den fuktpåverkan som de kommer att utsättas för.118 Ur fukthänsyn kan 
valen göras på tre olika sätt, nämligen genom kvantitativa bestämningar, kvalitativa 
bedömningar eller beprövade lösningar. Konstruktions- och materialval utifrån 
kvantitativa bestämningar innebär att aktuellt fukttillstånd i ett material beräknas och 
kontrolleras så att det är lägre än det kritiska fukttillståndet för materialet. Val utifrån 
kvalitativa bedömningar innebär att handböcker, diagram och tabeller ligger till grund 
för att avgöra om konstruktionen eller materialet klarar den fuktpåverkan som det 
utsätts för i den miljön där det ska placeras.119 När konstruktionslösningar och 
material väljs med utgångspunkt av beprövade lösningar används dokumenterade 
erfarenheter som har fungerat i tidigare projekt. För att en lösning ska anses som 
beprövad ska den ha varit använd i minst 10-20 år utan att ha orsakat problem, enligt 
fuktcentrum vid LTH. Fuktsäkerhetsprojektering i projekteringsskedet innefattar även 
att en rad dokument ska upprättas för att säkerställa att projektören gör det som 
byggherren har ställt krav på.120  
 
Vid produktionen av byggprojektet sker fuktsäkerhetsprojekteringen bland annat 
genom att planera förvaringen av fuktkänsliga material, identifiera kritiska moment 
och upprätta en plan för fuktmätningar.121  
 
En plan för hur fuktsäkerheten ska säkerställas under förvaltningen är en del av 
fuktsäkerhetsprojekteringen. I det inledande skedet av förvaltningen ska rutiner 
utarbetas för löpande fuktkontroll och för hur fuktskador ska hanteras. Sedan är det 
förvaltarens uppgift att se till att dessa rutiner följs.122  

                                                      
117 Fuktcentrum vid LTH, Manual för fuktstyrning i byggprocessen, 2006 
118 Ibid. 
119 Nevander och Elmarsson, 1994 
120 Fuktcentrum vid LTH, Manual för fuktstyrning i byggprocessen, 2006 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
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4 Resultat och analys av miljöklassning under 
projekteringsskedet 

I detta kapitel presenteras, indikator för indikator, möjligheten att i 
projekteringsskedet tillämpa Bygga-bo-dialogens miljöklassningssystem. För varje 
indikator anges först kraven i Bygga-bo-dialogen och sedan presenteras fakta och 
referensprojekt för indikatorn och slutligen bedömer författarna vilken klass som kan 
uppnås. Litteraturstudier samt beräkningar ligger till grund för detta kapitel och för 
flera av indikatorerna har jämförelser gjorts med ett småhus som NCC byggt i 
Malmö, utformningen av detta småhus redovisas i bilaga 2. I de analyserande 
delarna har författarna även bidragit med åsikter utifrån sin egen kunskap och 
erfarenhet 

4.1 Utvärdering av indikatorer 

4.1.1 Energi 
 
Område Aspekter Indikatorer 

Energianvändning Köpt energi 
Värmeförlusttal Energibehov 
Solvärmelasttal 

Energi 

Energislag Andel av olika energislag 
Tabell 4.1 Aspekter och indikatorer för området energi123 
 
Köpt energi 
Indikatorn köpt energi (energi för uppvärmning, kylning och varmvatten) ska belysa 
energianvändningen i byggnaden och bedöms med avseende på byggnadens 
energiprestanda.124 Kraven för indikatorn köpt energi visas i tabell 4.2. 
 

 Miljöklass 
 D C B A 

Energiprestanda  < 162 kWh/m2 < 105 kWh/m2 < 71 kWh/m2 

Tabell 4.2 Klassningskriterier för indikatorn köpt energi125 
 
Energiprestanda är byggnadens energianvändning exklusive hushållsel och beräknas i 
samband med energideklarationen enligt Boverkets föreskrifter. Klassningskriterierna 
grundar sig på statistik från Repab.126  
 

                                                      
123 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
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Ett exempel på en byggnad som uppnår klass A är ett LB-hus som byggdes i samband 
med Bo01-mässan i Malmö. Brukarna är nöjda med inomhusmiljön och den 
beräknade energianvändningen, exklusive hushållsel, är 58 kWh/m2 Atemp.

127 Även det 
småhus som NCC uppfört i Malmö och som använts som jämförelseobjekt uppnår 
klass A, där är den beräknade energianvändningen 53 kWh/m2 Atemp exklusive 
hushållsel.128 Småhusprojektet är ett, för NCC, konventionellt byggprojekt med platta 
på mark (underliggande isolering), träregelstomme samt frånluftssystem med 
frånluftsvärmepump och utan något speciellt fokus på energieffektivitet. Ytterligare 
exempel på energianvändningen för ett småhus visas i ett examensarbete vid LTH där 
energianvändningen beräknats för en villa placerad i olika svenska städer. Villan är 
utformad på i princip samma sätt som LB-huset och NCC:s hus. För villan uppfylldes 
kravet för klass A på energianvändningen i Malmö och Stockholm men inte då villan 
var placerad i Luleå. För att minska energianvändningen i Luleå, så att den motsvarar 
klass A, visar examensarbetet att det krävs att en bergvärmepump installeras.129 I 
bilaga 3 finns en sammanställning av de olika projektens utformning och 
energianvändning. 
 
Författarnas bedömning är att denna indikator kan uppskattas redan under 
projekteringen med hjälp av energiberäkningar. Ovan nämnda exempel visar att det i 
södra Sverige finns goda möjligheter att uppnå klass A för indikatorn köpt energi. I 
norra Sverige, där klimatet är betydligt kallare, kan det dock förväntas bli betydligt 
svårare att nå upp till kraven på låg energianvändning.  
 
Värmeförlusttal och solvärmelasttal 
Värmeförlusttal och solvärmelasttal är två indikatorer som ska visa hur väl byggnaden 
är utformad med tanke på energibehovet. Dessa indikatorer bestäms med hjälp av 
enklare schablonberäkningar alternativt energiberäkningsprogram.130 Klassnings-
kriterierna för indikatorn värmeförlusttal presenteras i tabell 4.3. 
 
Värmetillskottet från solvärme beräknas med hjälp av andelen fönster per fasad samt 
ett värde på fönstrens förmåga att släppa igenom värme. Genom att anpassa andelen 
fönster på fasaden samt välja fönster med låg värmegenomsläpplighet minskar 
således solvärmelasten. Vid miljöklassificeringen behöver solvärmelasttalet endast 
bedömas om komfortkyla är installerad, vilket oftast inte är fallet i småhus och det 
kommer därför inte att behandlas närmare i detta examensarbete.131 
 

                                                      
127 Bagge Hans, Elmroth Arne, Lindstrii Lotti, Energianvändning och inneklimat i två 

energieffektiva småhus i Västra hamnen i Malmö, Rapport TVBH-3048, Avdelningen för 
byggnadsfysik, Lund, 2004 

128 Intern Enorm-beräkning, Bunkeflostrand Etapp 2, NCC Teknik, Malmö 
129 Allansson Stefan, Sundqvist Henrik, Utformning av energieffektiva bostäder – 

Kostnadsjämförelse med hänsyn till systemlösning, hustyp och klimat, examensarbete LTH 
institutionen för arkitektur och byggd miljö, Energi och ByggnadsDesign, Lund, 2006 

130 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
131 Ibid. 
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    Miljöklass 
 D C B A 

Värmeförlusttal >120 W/m2 < 120 W/m2 < 60 W/m2 < 30 W/m2 

Tabell 4.3 Klassningskriterier för indikatorn värmeförlusttal132 
 
Värmeförlusttalet består av transmissionsförluster genom klimatskalet, ventilations- 
och läckageförluster samt avloppsförluster och uppskattas med 
energiberäkningsprogram eller schablonberäkningar enligt nedan.133  
 

avloppläckventtTot PPPPP +++=    (W/m2) 

 
Transmissionsförlusterna beräknas enligt ekvation: 

tempinnejkkt ADVUTTlAUP /)()( −⋅Σ+⋅Σ+⋅Σ= χψ    (W/m2) 

U – byggdelens U-värde (W/m2°C) 
A – byggdelens area (m2) 
lk –  den linjära köldbryggans längd mot uppvärmd inneluft (m) 
Ψk – värmegenomgångskoefficient för den linjära köldbryggan (W/m°C) 
χj  –  värmegenomgångskoefficient för punktformig köldbryggan (W/°C) 
Tinne – inomhustemperatur (°C) 
DVUT – dimensionerande vinterutetemperatur (°C) 
A temp – tempererad area (m2) 
 
Ventilationsförlusternas beräknas enligt ekvation: 

tempinnepventvent ADVUTTdcqP /)()1( −⋅⋅−⋅⋅⋅= νρ    (W/m2) 

qvent – ventilationsflöde (m3/s) 
ρ – luftens densitet = 1,2 kg/m3 

cp – luftens specifika värmekapacitet = 1000 J/kg°C 
ν – temperaturverkningsgrad för återvinningsaggregat 
d – andel av tiden då ventilationsaggregatet går 
Tinne – inomhustemperatur (°C) 
DVUT – dimensionerande vinterutetemperatur (°C) 
A temp – tempererad area (m2) 

                                                      
132 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
133 Ibid. 
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Läckageförlusterna beräknas enligt ekvation: 

tempinnepläckläck ADVUTTcqP /)( −⋅⋅⋅= ρ    (W/m2) 

qläck – läckflöde (m3/s) 
qläck = q50/30 för frånluftssystem, qläck = q50/20 för från- och tilluftssystem 
q50 = Läckflöde vid 50 Pa övertryck 
ρ – luftens densitet = 1,2 kg/m3 

cp – luftens specifika värmekapacitet = 1000 J/kg°C 
DVUT – dimensionerande vinterutetemperatur (°C) 
 
Avloppsförlusterna beräknas enligt ekvation: 

tempinavlopp AtBOAP /)22()1(116400015,0 −⋅−⋅⋅⋅= η (W/m2) 

BOA – Boarea, tempererad area antas (m2) 
η – verkningsgrad för värmeväxling mellan ingående och utgående varmvatten 
tin – temperatur på ingående vatten, normaltemperatur antas (°C) 
A temp – tempererad area (m2) 
 
För att få en uppfattning om vilken miljöklass som kan uppnås har värmeförlusterna 
bestämts för de två småhusprojekt i Malmö som studerades i samband med 
energianvändningen, se tabell 4.4. Vid beräkning av avloppsförlusterna har 
normaltemperaturen antagits till 8°C i Malmö och att ingen värmeväxling av ingående 
och utgående vatten sker.134 
 LB-Hus NCC-Hus 

Ort Malmö Malmö 

A temp, m
2 138,71 145,62 

Dimensionerande värmeeffekt: 
transmission, ventilation och läckning, W 

50301 65502 

Dimensionerande värmeeffekt: 
transmission, ventilation och läckning, W/m2 

36,3 45 

Avloppsförluster, W/m2 2,4 2,4 
Total värmeförlust, W/m2 38,7 47,4 

Klass enligt Bygga-bo-dialogens miljöklassificering B B 
1 A temp och dimensionerande värmeeffekt för transmissions-, läckage- och ventilationsförluster 

är tagna från den energiberäkning i programmet Enorm som redovisas på sidorna 106-109 
rapporten Energianvändning och inneklimat i två energieffektiva småhus i Västra Hamnen i 
Malmö skriven av Hans Bagge, Arne Elmroth, Lotti Lindstrii, LTH, 2004 

 
2 A temp och dimensionerande värmeeffekt för transmissions-, läckage- och ventilationsförluster 

är tagna från den NCC-interna energiberäkning som genomförts i programmet Enorm vid 
projektering av byggnaden. 

 
Tabell 4.4 Värmeförlusttal för två olika småhusprojekt 

                                                      
134 Teasler R, Klimatdata för Sverige, Statens råd för byggnadsforskning, 1972  
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Båda projekten uppnår miljöklass B och för att undersöka hur välisolerad en byggnad 
måste vara för att uppnå klass A i olika delar av Sverige har ett antal handberäkningar 
genomförts. Byggnaden har undersökts för två olika ventilationssystem, ett 
frånluftssystem utan värmeåtervinning och ett från- och tilluftssystem med 
värmeåtervinning, och för följande fall: 
 

1. Läckflöde 0,8 l/m2s vid 50 Pa övertryck  
2. Läckflöde 0,5 l/m2s vid 50 Pa övertryck  
3. Minskad fönsterarea från 31 % till 15 % av tempererad area  
4. Läckflöde 0,5 l/m2s vid 50 Pa övertryck och minskad fönsterarea till 15 % av 

tempererad area 
 
Beräkningarna har skett för det småhus som NCC byggt i Malmö med ingångsdata 
enligt bilaga 2, vidare har följande antaganden gjorts: 
 
DVUT Malmö (24h värde) -10,8 °C 
DVUT Stockholm (24h värde) -16,2 °C 

DVUT Luleå (24h värde) -27,3 °C 

Normaltemperatur Malmö 8 °C 
Normaltemperatur Stockholm 6,3 °C 

Normaltemperatur Luleå 2 °C 

Inomhustemperatur 22 °C 
Ventilationsflöde 0,5 oms/h 

Temperaturverkningsgrad för värmeväxlare 0,6 
Andel av tiden då ventilationsaggregatet går 1,0 

 
Nedanstående beräkningsgång har använts: 

1. Totalvärmeförlust sätts till kriteriet för miljöklassen 
2. Ventilations-, läckage- och avloppsförluster bestäms utifrån ingångsdata 
3. Transmissionsförluster beräknas 
4. U-medelvärde (inklusive köldbryggor), Um, för hela byggnaden beräknas 
5. U-värde (inklusive köldbryggor) för byggnadsdelarna ytterväggar, tak och 

grund beräknas och utrycks som en isolertjocklek enligt följande ekvationer. 
 

fönsterfönstergrundtakvägggrundtakväggfönstergrundtakväggm UAUAAU ⋅+⋅=⋅ ,,,,,,, )(

 

 
L isolering – isoleringstjocklek (m) 
Rsi = 0,13 m2°C/W 
Rse = 0,04 m2°C/W 
λisolering = 0,038 W/m°C 
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Resultatet från beräkningarna redovisas i tabeller nedan. I de fall där inget värde finns 
för isoleringstjockleken har U-medel blivit så låg att väggar, tak och grund inte kan 
kompensera för fönstrens sämre isoleringsförmåga. 
 

Fall 1 - Klass A 30W/m2   q50 = 0,8 l/m2,s   31 % fönster 

Ort Um, W/m2°C  

(utan vvx) 

L isolering, m Um, W/m2°C 
(med vvx) 

L isolering, m 

Malmö 0,145 --- 0,226 0,422 

Stockholm 0,094 --- 0,175 1,23 

Luleå 0,024 --- 0,103 --- 

 

 

Fall 2 - Klass A 30W/m2   q50 = 0,5 l/m2,s  31 % fönster 

Ort Um, W/m2°C  

(utan vvx) 

L isolering, m Um, W/m2°C 
(med vvx) 

L isolering, m 

Malmö 0,157 3,55 0,244 0,341 

Stockholm 0,106 --- 0,193 0,736 

Luleå 0,036 --- 0,122 --- 

 

 

Fall 3 - Klass A 30W/m2   q50 = 0,8 l/m2,s   15% fönster 

Ort Um, W/m2°C  

(utan vvx) 

L isolering, m Um, W/m2°C 
(med vvx) 

L isolering, m 

Malmö 0,145 0,500 0,226 0,230 

Stockholm 0,094 1,83 0,175 0,350 

Luleå 0,024 --- 0,104 1,22 

 

 

Fall 4 - Klass A 30W/m2   q50 = 0,5 l/m2,s   15% fönster 

Ort Um, W/m2°C  

(utan vvx) 

L isolering, m Um, W/m2°C 
(med vvx) 

L isolering, m 

Malmö 0,157 0,426 0,244 0,205 

Stockholm 0,106 1,128 0,193 0,296 

Luleå 0,036 --- 0,122 0,750 

 

Då det visade sig vara svårt att uppnå klass A i Luleå gjordes ytterligare en beräkning 
med läckflödet 0,5 l/m2s vid 50 Pa övertryck, 15% fönster och två seriekopplade 
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värmeväxlare med en verkningsgrad på 0,8. Um blir då 0,154 W/m2°C vilket 
motsvarar en isolertjocklek på 0,443 m. Seriekopplade värmeväxlare är en vanlig 
lösning i passivhus. 

 

I Luleå verkar det vara svårt att nå så lågt värmeförlusttal att klass A kan uppfyllas 
därför genomfördes även en beräkning av U-medel för klass B och läckflöde 0,8 l/m2s 
vid 50 Pa övertryck.  

Klass B 60 W/m2   q50 = 0,8 l/m2,s  31 % fönster 

Ort Um, W/m2°C  

(utan vvx) 

L isolering, m Um, W/m2°C 
(med vvx) 

L isolering, m 

Malmö 0,513 0,080 0,594 0,068 

Stockholm 0,410 0,120 0,491 0,091 

Luleå 0,268 0,270 0,349 0,159 

 

Vid bedömningen har den beräknade isolertjockleken jämförts med ett antaget 
konventionellt byggt hus med en isoleringstjocklek för ytterväggar, grund och tak på 
cirka 300 mm och ett läckflöde på 0,8 l/m2s vid 50 Pa övertryck. 31 % fönster per 
tempererad golvarea är något mer än normalt. 

 

Beräkningarna visar att det för att uppnå klass A krävs värmeåtervinning av frånluften 
för att värdet på U-medel inte ska bli alltför lågt. Återvinningen kan åstadkommas 
med en värmeväxlare då den använder energin i frånluften till att värma tilluften 
vilket gör att ingen kall uteluft tas in i byggnaden, uppvärmningsbehovet minskar 
således. En frånluftsvärmepump kan också anses återvinna värmen i frånluften men 
då används energin till uppvärmningssystemet samt tappvarmvatten och minskar 
därmed husets totala behov av köpt energi men inte uppvärmningsbehovet. 
 
Författarna bedömer att denna indikator kan bestämmas i projekteringsskedet genom 
beräkningar och krav på lufttäthet. Klass A kan uppnås i Malmö genom att återvinna 
energin i frånluften och bygga tätt. Medan det i Stockholm, förutom 
värmeåtervinning, även krävs en minskad fönsterarea från 31 % till 15 % temperad 
golvarea för att uppnå den högsta klassen. 
 
I Luleå, där den dimensionerande vinterutetemperaturen är låg, blir det beräknade U-
medelvärdet för klass A lågt vilket gör att isoleringstjockleken blir mycket större än 
vid konventionellt byggande. Författarna bedömer därför att det kan bli svårt att 
uppnå klass A, klass B bör dock kunna uppnås utan större insatser.  
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Energislag 
Indikatorn energislag bedömer hur stor miljöpåverkan de energikällor som används 
har och ska uppmuntra användningen av förnybara energikällor. Energikällorna har 
delats in i fyra olika miljövalskategorier efter den miljöpåverkan som de ger. 
Miljöklassningen sker därefter genom att beräkna hur stor andel av den totala 
energianvändningen, inklusive hushållsel, som tillhör respektive miljövalskategori. 
För att uppnå en viss klass måste kriterierna för miljövalskategori 1 eller 2 samt 
kategori 3 och 4 uppfyllas.135 I tabell 4.5 nedan redovisas de olika 
miljövalskategorierna och kraven för de olika miljöklasserna.  

   Miljöklass 
  D C B A 

Miljövalskategori      

1. Sol, miljömärkt vatten- och vindkraft mer än   10% 20% 

2. Miljögodkänd biobränsleeldning*  eller mer än   50% 50% 

3. Övrig biobränsleeldning mindre än    20% 

4. Ej förnybar energi mindre än  50% 25% 20% 

* samt övrig icke miljömärkt förnybar energi 
 

Tabell 4.5 Klassningskriterier för indikatorn energislag136 
 
Författarna bedömer att denna indikator till viss del kan påverkas i 
projekteringsskedet genom lämpligt val av uppvärmningssystem. Finns möjlighet att 
använda förnybar energi från till exempel solfångare eller fjärrvärme som framställs 
från spillvärme är de bra alternativ. Brukarens val av elavtal har dock en mycket stor 
påverkan på denna indikator, eftersom hushållselen inkluderas, vilket kan göra det 
mycket svårt att redan under projekteringsskedet ange vilken miljöklass som kommer 
att uppnås. Genom att informera blivande brukare om vikten av att välja miljömärkt 
el tror författarna att förutsättningar kan skapas för att uppnå en hög miljöklass.  

                                                      
135 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
136 Ibid. 
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4.1.2 Innemiljö 
Område Aspekter Indikatorer 

Ljudmiljö Bedömning alternativt ljudklass 
Radonhalt 
Ventilation 

Luftkvalitet 

Kvävedioxid i inneluften 
Termiskt klimat vinter 
Termiskt klimat sommar 

Termiskt klimat 
och dagsljus 

Dagsljus 
Fukt Fuktproblem 

Inomhusmiljö 

Vatten Tappvarmvattentemperatur 
Tabell 4.6 Aspekter och indikatorer för området inomhusmiljö137 
 
Ljudmiljö 
Indikatorn ljudmiljö bedöms för att undvika att människor utsätts för höga 
bullernivåer i sina bostäder. Bedömningen kan ske på två olika sätt, det första 
alternativet innebär att indikatorn bedöms utifrån klasserna i de svenska 
ljudstandarderna SS 25267 för bostäder eller SS 25268 för lokaler och det andra 
alternativet innebär att en person med kännedom om fastigheten lyssnar efter buller i 
byggnaden och anger hur ljudmiljön upplevs.138 Vid projektering av byggnader är det 
möjligt att klassificera utifrån kraven i svensk ljudstandard och därför redovisas 
endast dessa kriterier i tabell 4.7.  
 

 Miljöklass 
 D C B A 

Ljudmiljö Sämre än C Minst ljudklass 
C på en 

majoritet av 
parametrarna i 
SS 25267 eller 

SS 25268 

Minst ljudklass 
C på alla 

parametrar i SS 
25267 eller SS 

25268 

Minst ljudklass 
B på alla 

parametrar i SS 
25267 eller SS 
25268 samt att 

brukarenkät 
genomförs med 

bra resultat 

Tabell 4.7 Klassningskriterier för indikatorn ljudmiljö 139 
 
Enligt svensk standard motsvarar ljudklass B goda ljudförhållanden och ljudklass C 
Boverkets byggregler. I standarden ställs krav på både ljudnivån inomhus och 

                                                      
137 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
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utomhus.140 I småhus kan god ljudnivå inomhus skapas genom noggrant isolerade 
ytterväggar, fönster och dörrar med hög ljudklass samt täta fönster- och 
dörranslutningar, detta är särskilt viktigt eftersom dåligt utförda tätningar i fasaden 
försämrar ljudmiljön avsevärt. Det är även viktigt att välja installationer som inte 
genererar buller. Kriterierna för ljudnivån utomhus är svårare att uppnå om 
byggnaden är belägen i ett område med mycket buller, det finns dock bullerdämpande 
åtgärder att vidta, till exempel bullerskärmar.141   
 
Författarna anser att det i projekteringsskedet bör utföras en beräkning av 
bullernivåerna för att undersöka om önskad miljöklass kan uppnås och vilka 
eventuella åtgärder som kan behövas. Vidare bedömer författarna att det är möjligt att 
uppnå ljudklass B inomhus men tror att det kan bli svårt att uppnå detta utomhus om 
byggnaden är belägen i en bullrig miljö. Miljöklass A kan inte heller garanteras vid 
projektering eftersom det finns krav på att en brukarenkät ska genomföras och 
uppvisa ett gott resultat. 
 
Radonhalt 
Mätning av indikatorn radonhalt sker för att människor inte ska utsättas för den 
cancerframkallande gasen radon.142 I tabell 4.8 redovisas kraven på högsta tillåtna 
radonhalt i inomhusluften för respektive miljöklass. 
 

    Miljöklass 
 D C B A 

Radonhalt i 
inomhusluft 

>200 Bq/m3 
eller ej 
uppmätt 

101-200 Bq/m3 100-51 Bq/m3 < 50 Bq/m3 

Tabell 4.8 Klassningskriterier för indikatorn radonhalt i inomhusluften143 
 
Mätningen ska ske enligt SSI:s metodbeskrivning för bostäder och vid projektering av 
hus kan indikatorn beaktas genom att radonmätningar utförs på marken som ska 
bebyggas.144 En byggnad som ska placeras på mark med normal radonhalt ska utföras 
radonskyddande och om marken innehåller höga halter radon ska byggnaden utföras 
radonsäker.145 Vad som krävs för radonskyddande respektive radonsäkert beskrevs i 
avsnitt 3.4.2. 
 
I projekteringsskedet kan inte den blivande radonhalten inomhus bestämmas exakt då 
små otätheter i grunden är mycket avgörande för slutresultatet. Om luften i jorden har 

                                                      
140 Swedish Standards Institute, SS 25267 Byggakustik – ljudklassning av utrymmen i 
byggnader – bostäder, 2004 
141 Nilsson et al, 2005 
142 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
143 Ibid. 
144 Ibid. 
145 Clavensjö och Åkerblom, 2004 
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en radonhalt på 50 000 Bq/m3 räcker det med att 0,4 % av husets totala luftvolym 
läcker in från marken för att halten inomhus ska överstiga 200 Bq/m3. I morän, som är 
en vanlig jordart i Sverige, varierar halten radon i jordluften mellan 5 000 och 
200 000 Bq/m3.146 
 
Författarna anser att denna indikator kan påverkas vid projektering genom att mäta 
radonhalten i marken och vid behov bygga radonskyddande alternativt radonsäkert. 
Vid låga halter markradon kan klass A uppnås med hög sannolikhet men vid högre 
halter markradon kan det vara svårt att förutsäga vilken klass som kan nås. 
 
Ventilation 
Indikatorn ventilation bedöms för att säkerställa god luftkvalitet inomhus vilket är en 
förutsättning för att Sick Building Syndrome ska kunna undvikas. Bedömningen sker 
på olika sätt beroende på vilken typ av ventilationssystem som ska installeras. I tabell 
4.9, 4.10 och 4.11 redovisas de olika klassningskriterierna för respektive typ av 
ventilationssystem.  

  Miljöklass 
 D C B A 

Småhus med 
självdrags- 
system 

 Spisfläkt 
ansluten till 
rensbar imkanal 
ska finnas 
 

Uteluftsintag 
skall finnas i 
vistelserum (som 
uteluftsintag 
godkänns 
öppningsbart 
fönster.) 
 

Frånluftsdon ska 
finnas i kök, 
våtrum och 
toaletter. 
 

Driftsinstruktion 
och 
skötselinstruktion 
ska finnas 

Krav enligt C samt: 

 

Fuktstyrd eller 
manuellt styrd 
frånluftsfläkt i våtrum 
(eller alternativt en 
värmekälla vars 
inkopplade 
värmeeffekt vid 
behov är minst 200 
W) 

 

Kanalsystemet 
förberett för rensning 

Krav enligt B samt: 

 

Frånluftsflöde ≥ 10 
l/s i bad, kök och 
toalettutrymmen 

 

Uteluftsflöde ≥ 0,5 
l/s per m2 golvarea, 
dock i sovrum minst 
4 l/s per sängplats 

 

Deklaration som 
visar att 
luftkvaliteten enligt 
enkät i stort upplevs 
som bra eller 
mycket bra 

Tabell 4.9 Klassningskriterierna för indikatorn ventilation för småhus med 
självdragsventilationssystem147  
                                                      
146 Clavensjö och Åkerblom, 2004 
147 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
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  Miljöklass 
 D C B A 

Småhus med 
frånlufts- 
system 

 Uteluftsintag 
skall finnas i 
vistelserum (som 
uteluftsintag 
godkänns 
öppningsbart 
fönster.) 

 

Frånluftsdon ska 
finnas i kök, 
våtrum och 
toaletter. 

 

Driftsinstruktion 
och 
skötselinstruktion 
ska finnas 

Krav enligt C samt: 

 

Kanalsystemet 
förberett för 
rensning 

Krav enligt B samt: 

 

Frånluftsflöde ≥ 10 
l/s i bad, kök och 
toalettutrymmen 

 

Uteluftsflöde ≥ 0,5 
l/s per m2 golvarea, 
dock i sovrum 
minst 4 l/s per 
sängplats 
 

Deklaration som 
visar att 
luftkvaliteten enligt 
enkät i stort 
upplevs som bra 
eller mycket bra 

Tabell 4.10 Klassningskriterierna för indikatorn ventilation för småhus med 
frånluftssystem148 

  Miljöklass 
 D C B A 

Småhus med 
FT-
ventilation 

 Godkänd OVK Godkänd OVK samt: 
 

Frånluftsflöde 
motsvarande ≥ 10 l/s i 
bad, kök och 
toalettutrymme 

 

Uteluftsflöde 
motsvarande ≥ 0,4 l/s 
per m2 golvarea dock 
≥ 4 l/s per sängplats i 
sovrum 

Krav enligt B samt: 
 

Uteluftsflöde 
motsvarande ≥ 0,5 
l/s per m2 golvarea 
dock ≥ 4 l/s per 
sängplats i sovrum 
 

Deklaration som 
visar att 
luftkvaliteten enligt 
enkät i stort upplevs 
som bra eller mycket 
bra 

Tabell 4.11 Klassningskriterierna för indikatorn ventilation för småhus med från- och 
tilluftsventilation149 
                                                      
148 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
149 Ibid. 
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Oberoende av vilket ventilationssystem som ska installeras i en byggnad kan flödena 
dimensioneras i projekteringsskedet så att kravet på minsta flöde uppfylls. I ett 
mekaniskt system finns även möjlighet att i efterhand justera flödet genom att ändra 
varvtalet på fläkten.150  
 
Genom att dimensionera ventilationsflödet och utforma systemet med 
rensningsmöjligheter så att klassningskriterierna uppfylls bedömer författarna att det 
finns goda förutsättningar att uppnå miljöklass A. De dimensionerande flödena bör 
vara något överdimensionerade så att önskade flöden verkligen uppnås i den färdiga 
byggnaden. För att uppnå klass A krävs också en brukarenkät vilket gör att 
miljöklassen inte kan garanteras redan vid projektering. 
 
Kvävedioxid i inomhusluften 
För att säkerställa god kvalitet på uteluften som tas in i byggnaden mäts indikatorn 
kvävedioxid i inneluften. Klass A erhålls automatiskt om följande är uppfyllt151: 

• Byggnad utanför tätbebyggt område och/eller som har längre än 250 m till 
trafikled med minst 10 000 fordon/dygn  

• Gasspis eller annan öppen låga saknas 
 
Ett exempel på en trafikled med 10 000 fordon/dygn är Industrigatan i Malmö som 
kan anses vara en normalstor stadsgata.152 Om inte punkterna ovan uppfylls ska en 
mätning av halten kvävedioxid i inomhusluften göras.153 Haltgränserna för 
kvävedioxid i inomhusluften för respektive miljöklass redovisas i Tabell 4.12.  
 

 Miljöklass 
 D C B A 

Kvävedioxid 
i inomhusluft 

>60 µg/m3 
eller ej 
uppmätt 

≤60 µg/m3 ≤ 40 µg/m3 ≤ 20 µg/m3 

Tabell 4.12 Klassningskriterier för indikatorn kvävedioxid i inomhusluften154  
 
Vid projekteringen kan en förenklad bedömning genomföras utifrån mätdata av 
årsmedelvärden på kvävedioxiden i utomhusluften, som finns att hämta hos till 
exempel kommunen.155  
 
Den framtida halten föroreningar i inomhusluften kan vid projekteringen främst 
påverkas genom att placera friskluftsintaget så att intag av förorenad utomhusluft 

                                                      
150 Warfvinge, 2003 
151 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
152 Malmö stad, Biltrafikmängder i Malmö till och med år 2007, 2007 
153 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
154 Ibid. 
155 Ibid. 



Miljöklassning vid nyproduktion av småhus 
- Utvärdering av Bygga-bo-dialogens klassningssystem 

 

 58 

undviks i så stor utsträckning som möjligt.156 Det finns även möjlighet att installera 
gas-adsorptionsfilter med aktivt kol som kan reducera mängden kvävedioxid i 
tilluften, i dag är det dock väldigt ovanligt att denna typ av filter används i 
bostäder.157 En mätning av kvävedioxidhalten i hus vid hårt trafikerade gator i 
Uppsala visade att halten inomhus blir ungefär hälften av utomhushalten. Vid 
undersökningen i Uppsala uppmättes medelvärden på kvävedioxidhalten i 
inomhusluften som högst till 16 µg/m3, trots medelhalter på över 30 µg/m3 
kvävedioxid i utomhusluften. Vid undersökningen i Uppsala översteg 
kvävedioxidhalten aldrig 42 µg/m3 utomhus,158 i Stockholm kan dock halten överstiga 
100 µg /m3 i rusningstrafik.159 
 
Författarna anser att det i projekteringsskedet är svårt att ange vilken kvävedioxidhalt 
och därmed miljöklass, som kommer att erhållas. En uppskattning av den framtida 
halten kvävedioxid i inomhusluften kan dock göras genom att studera mätdata för 
halterna utomhus, vid låga halter utomhus kan en hög klass på denna indikator 
förväntas. I storstäderna kan det bli svårt att uppnå de högsta klasserna, eftersom 
trafikintensiteten är hög. 
 
Termiskt klimat vintertid 
Termiskt klimat vintertid är en indikator som bedöms för att brukarna inte ska 
uppfatta inomhusklimatet som för kallt. Om nedanstående punkter uppfylls för det 
rum med sämst förutsättningar får indikatorn automatiskt klass B och om en 
brukarenkät dessutom visar att klimatet upplevs som bra erhålls klass A. 160 

• Ytterväggarnas värmeisolering, U-värde, är minst 0,3 W/m2K 
• Värmekälla finns under fönster 
• Fönstrens area är mindre än 25 % av golvarean i rummet 
• Fönstrens U-värde, Ug, är lägre än 2,0 W/m2K 
 

Om inte byggnaden uppfyller punkterna ovan ska indikatorn, termiskt klimat vinter, 
klassificeras genom att antingen beräkna transmissionsfaktorn (TF), enligt ekvation 
på nästa sida, eller genom att beräkna den operativa temperaturen i 
energiberäkningsprogram, till exempel IDA klimat och energi, för rummet med sämst 
förutsättningar.161 

                                                      
156 Warfvinge, 2003 
157 Nilsson Per-Erik, forskningsprogrammet EFFEKTIV, God inomhusmiljö, Borås, 2000 
158 Uppsala kommun, Vägverket, Akademiska Sjukhuset i Uppsala län, Hälsoeffekter av 

trafikmiljön i centrala Uppsala, Uppsala, 2001 
159 Stockholm stad, www.miljobarometern.stockholm.se, 2008-10-13 kl. 13.07 
160 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
161 Ibid. 
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g
golv

fönster U
A

A
TF ⋅=  

A fönster – fönsterarea (m2) 
Agolv – golvarea (m2) 
Ug – U-värde för fönsterglasets mitt (W/m2°C)  
  
Kraven för respektive miljöklass för de två olika sätten att bedöma indikatorn finns 
angivna nedan i tabell 4.13.  

 
  Miljöklass 
 D C B A 

Alt. 2      

   Krav enligt C samt:  Krav enligt B samt: 

Transmissionsfaktor    TF< 0,4 TF< 0,3  

  Värme-
källa 
invid 
fasad 

 Enkät som visar att 
brukarna upplever 
klimatet som bra 
eller mycket bra 

     

Alt. 3     

   Krav enligt C samt: Krav enligt B samt: 

Operativ temperatur  > 19°C > 20°C  

Skillnad i 
strålningstemperatur 

 

 

  Enkät som visar att 
brukarna upplever 
klimatet som bra 
eller mycket bra 

Fönster-motsatt vägg  <10 K                 -  

Tak-golv (om varmt tak)   <5 K              -  

Yttemperatur golv  < 16°C 18-27°C  

Tabell 4.13 Klassningskriterier för indikatorn termiskt klimat vinter162  
 
Vid projekteringen kan både husets utformning och konstruktionsdelarnas U-värden 
påverkas genom bland annat val av ingående material.163 I NCC:s småhusprojekt, som 
används som jämförelseobjekt, har ytterväggarna och fönstren U-värden på 0,238 
W/m2°C respektive 1,2 W/m2°C. I rummet med sämst förutsättningar är fönsterarean 
22 % av golvytan men värmekälla saknas under vissa fönster.164 Byggnaden kan 
                                                      
162 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
163 Sandin, 1996 
164 Internt ritningsunderlag, Bunkeflostrand Etapp 2, NCC Teknik, Malmö  
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därför inte automatiskt uppnå klass B. Författarnas beräknade transmissionsfaktor för 
samma rum blir dock 0,26, vilket motsvarar klass B.  
 
Författarna bedömer att det i projekteringsskedet går att utforma huset så att 
punkterna för att automatiskt uppnå klass B uppfylls. Om NCC inte önskar utforma 
sina hus på det sättet kan klass B ändå uppnås genom att med beräkningar visa att 
transmissionsfaktorn blir lägre än 0,3 alternativt att kriterierna på operativ temperatur 
och strålningstemperaturer uppfylls. För att uppnå klass A måste en brukarenkät visa 
att det termiska klimatet vintertid är bra, därför kan endast förutsättningar för att 
uppnå den högsta klassen ges genom projektering.  
 
Termiskt klimat sommar 
Termiskt klimat sommar bedöms för att undvika att det uppstår övertemperatur 
inomhus under sommaren. För denna indikator finns det två alternativ för bedömning, 
nämligen att beräkna solvärmefaktorn, enligt ekvation nedan, eller operativ 
temperatur för det rum med sämst förutsättningar.165 I tabell 4.14 finns 
klassningskriterierna för de två alternativen angivna.  

g
A

A
SVF

golv

glas ⋅=  

Aglas – fönstrets area exklusive karm (m2) 
Agolv – rummets golvarea (m2) 
g – solfaktor 

  Miljöklass 
 D C B A 

Alt. 1 

Solvärmefaktor 

 

 
 

  

< 0,06 µg/m3 

Samt 
öppningsbart 

fönster 

 

< 0,048 µg/m3 

Samt 
öppningsbart 

fönster 

 

Enligt B samt: 

Enkät som visar 
att brukarna 

upplever klimatet 
som bra eller 
mycket bra 

Alt. 2 

Operativ 
temperatur 

  

< 28°C 

 

< 26°C 
 

 

Enkät som visar 
att brukarna 

upplever klimatet 
som bra eller 
mycket bra 

Tabell 4.14 Klassningskriterier för indikatorn termiskt klimat sommar166 
Vid projekteringen är det framförallt viktigt att andelen fönster relaterat till andelen 
golvarea inte blir för stor då mycket solinstrålning leder till övertemperatur. Genom 

                                                      
165 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
166 Ibid. 
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att minska glasytorna på ett hus eller använda solavskärmning minskas mängden 
infallande solstrålning.167 För att bedöma vilken miljöklass som kan uppnås har 
författarna beräknat solvärmefaktorn för jämförelseobjektet i Malmö. Beräkningen 
har skett för ett rum med ett öppningsbart fönster som upptar 22 % av golvarean168 
och för två olika fall, ett utan solavskärmning och ett med solavskärmning. Solfaktorn 
(g) har satts till 0,64 då fönstret inte har någon typ av solavskärmning och 0,17 då 
utvändig markis finns. 169  
 

 Solvärmefaktor Miljöklass 
Utan solavskärmning 0,14 D 
Med utvändig markis 0,037 B 

 
Ytterligare en beräkning visade att fönsterarean högst får vara 7,5 % av golvarean om 
det inte finns någon solavskärmning och minst klass B ska uppfyllas.  
 
Författarnas bedömning är att solvärmefaktorn kan uppnå klass B om solavskärmning 
finns alternativt om fönsterarean begränsas. Ett annat alternativ för att undersöka 
vilken miljöklass som kan uppnås är att beräkna den operativa temperaturen i 
datorprogram. Båda alternativen är möjliga att utföra och resultaten kan påverkas vid 
projekteringen men för att uppnå klass A måste en brukarenkät genomföras därför 
kan inte denna klass garanteras. 
 
Dagsljus 
Indikatorn för dagsljus ska se till att tillräckligt med ljus kommer in i byggnaden och 
ska bedömas för ett rum där brukarna vistas mer än tillfälligt och som har låg 
dagsljusbelysning. Det finns två olika sätt att klassificera denna indikator, antingen 
genom att beräkna andelen fönsterglasarea per golvarea eller genom att beräkna 
dagsljusfaktorn med hjälp av datorprogram. 170 I tabell 4.15 anges 
klassningskriterierna för indikatorn dagsljus.  

                                                      
167 Warfvinge, 2003 
168 Internt ritningsunderlag, Bunkeflostrand Etapp 2, NCC Teknik, Malmö 
169 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
170 Ibid. 
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  Miljöklass 
 D C B A 

Alt. 1 

Fönsterglasarea/golvarea, % 
 

  

≥7,5 

 

≥10 

 

Enligt B samt 

Enkät som visar att 
brukarna upplever 
dagsljuset som bra 
eller mycket bra 

     

Alt. 2 

Dagsljusfaktor 

  

≥1,0 

 

≥1,2 

 

Enligt B samt 

Enkät som visar att 
brukarna upplever 
dagsljuset som bra 
eller mycket bra 

Tabell 4.15 Klassningskriterier för indikatorn dagsljus171 
 
Författarna anser att Klass B kan uppnås vid projekteringen genom att anpassa husets 
fönsterytor så att klassningskriterierna uppfylls. Även denna indikator kräver att en 
brukarenkät visar att brukarna är nöjda för att uppnå att klass A därför kan endast 
förutsättningar att uppnå denna klass ges i projekteringsskedet. 
 
Tappvattentemperatur 
För att undvika att legionellabakterier sprids med tappvattnet i byggnader mäts 
indikatorn tappvattentemperatur.172 Klassningskriterierna för indikatorn visas i tabell 
4.16.  

 Miljöklass 
 D C B A 

Tappvattentemperatur < 50°C efter 
2 minuter 

eller ej 
uppmätt 

≥50°C efter 
2 minuter 

≥50°C efter 
10 sekunder 
eller ≥55°C 

efter 2 
minuter 

Enligt B 
samt 

kallvatten-
temperatur 
≤18°C 

Tabell 4.16 Klassningskriterier för indikatorn tappvarmvattentemperatur173 
 
Vid nyproduktion är det idag inga problem att konstruera ett varmvattensystem som 
uppfyller de krav som finns för att undvika tillväxt av legionellabakterier.174 Genom 
                                                      
171 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
172 Ibid. 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
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varmvattencirkulation kan tiden som det tar att få varmvatten till tappstället 
minimeras och genom att isolera varmvattenrören minskar avsvalningen av 
varmvattnet. Kallvattentemperaturen varierar med vattentäkternas temperatur och i 
södra Sverige har dessa en temperatur mellan 4°C och 15°C.175  
 
Denna indikator, anser författarna, är möjlig att ta hänsyn till under 
projekteringsskedet. Med dagens teknik bedömer författarna dessutom att det går att 
konstruera ett system där kriterierna för klass A uppfylls. 
 
Fuktproblem 
Indikatorn fuktproblem mäts för att undvika fuktskador som kan orsaka hälso- 
och/eller luktproblem. För att klara kraven för klass A och B krävs att en godkänd 
besiktningsförrättare genomför en fuktbesiktning i den befintliga byggnaden och visar 
att inga fukt- och vattenskador förekommer. För klass C kan fastighetsägaren själv 
göra en besiktning.176 I tabell 4.17 redovisas klassningskriterierna för indikatorn 
fuktproblem.   

 
  Miljöklass 
 D C B A 

Fuktproblem 
småhus 

 Fuktskador 
förekommer men 
bedöms inte 
orsaka några 
luktproblem i 
byggnadens 
vistelseutrymmen 

Inga fukt- eller 
vattenskador 
förekommer, d.v.s. 
fuktskada kan ha 
förekommit men har 
åtgärdats. 
 

Åtgärdade skador på 
installationer och 
våtrum genomförda 
år 2007 och framåt 
har utförts enligt 
branschregler och av 
auktoriserad 
entreprenör 

Krav enligt B samt: 

 

Enkät visar ”nej, 
sällan eller aldrig” 
upplevs allergi-, 
hälso och/eller 
mögelbesvär 

Tabell 4.17 Klassningsindikatorer för indikatorn fuktproblem177 

                                                      
175 Warfvinge, 2003 
176 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
177 Ibid. 
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Då klassificeringen bygger på en besiktning kan indikatorn inte bestämmas i 
projekteringen. Enligt klassningssystemet ska indikatorn, vid nyproduktion, beaktas 
genom att ”fuktsäkra samt undvika alla typer av riskkonstruktioner för fukt”.178 
Eftersom det inte finns några konkreta kriterier för hur detta ska genomföras anser 
författarna att det är omöjligt att tilldela indikatorn en klass i projekteringsskedet.  

4.1.3 Kemiska ämnen 
 
Område Aspekter Indikatorer 

Förekomst Förekomst av vissa ämnen utifrån inventering 
Dokumentation Dokumentation av byggvaror och kemiska ämnen 

Kemiska 
ämnen 

Ufasning Dokumentation av att särskilt farliga ämnen inte har 
byggts in 

Tabell 4.18 Aspekter och indikatorer för området kemiska ämnen.179 
 
Förekomst av vissa farliga ämnen utifrån inventering 
Indikatorn syftar till att påskynda processen med att inventera och sanera särskilt 
farliga ämnen i byggnader.180 Klassningskriterierna för respektive miljöklass anges i 
tabell 4.19. 

  Miljöklass 
 D C B A 

Inventering 
av särskilt 
farliga 
ämnen 

Sämre än C Lagstiftning 
gällande 
förekomst 
och 
inventering 
av ämnen 
med miljö- 
och hälsorisk 
uppfylls 

Krav enligt C 
samt: 

Ozonnedbrytande 
ämnen (freoner) 
och PCB (även 
småhus) har 
inventerats och 
har inte påträffats 
vid inventering 
eller har sanerats 

Krav enligt B 
samt: 

Asbest. 
Kadmium, bly, 
kvicksilver och 
bromerade 
flamskyddsmedel 
klassificerade 
som utfasnings-
ämnen har 
inventerats och 
har inte påträffats 
vid inventering 
eller har sanerats. 

Tabell 4.19 Klassningskriterier för indikatorn förekomst av vissa farliga ämnen 
utifrån inventering181 
 

                                                      
178 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
179 Ibid. 
180 Ibid. 
181 Ibid. 
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De ämnen som nämns i figuren ovan och som fortfarande används vid nyproduktion 
är vissa typer av bromerade flamskyddsmedel och även mycket små mängder 
kvicksilver, bly och kadmium som förekommer i till exempel armaturer men dessa 
halter är lägre än de tillåtna gränsvärdena enligt byggvarudeklaration version 3.182  
 
Författarna anser att klass A kan uppnås vid projektering genom att inte bygga in 
angivna ämnen och ta hänsyn till aktuella lagar. 
 
Dokumentation av byggvaror och kemiska ämnen 
Dokumentation av byggvaror och kemiska ämnen ska utföras för att öka kunskapen 
om byggmaterial och för att underlätta hantering av ämnen som vid senare tillfälle 
skulle kunna visa sig vara skadliga.183 I tabell 4.20 nedan redogörs för kriterierna. 

  Miljöklass 
 D C B A 

Dokumentation 
av byggvaror 
och kemiska 
ämnen 

 Sämre än B En byggnads-
relaterad loggbok 
innehållande 
information om 
vilka byggvaror 
som använts har 
upprättats, 
förvaltas och 
uppdateras av 
fastighetsägaren. 

Enligt B samt: 

Innehållsdeklaration 
av ingående 
kemikalier finns för 
följande 
byggnadselement: 
hissar, golv, ytter och 
innerväggar (inkl 
fönster o dörr, 
innerväggar), tak 
(ytter) 
mellanbjälklag inkl 
ytskikt. 

Tabell 4.20 Klassningskriterier för indikatorn dokumentation av byggvaror och 
kemiska ämnen184 
 
För byggnadsdelarna golv, yttertak, mellanbjälklag, ytskikt och ytter- och innerväggar 
inklusive fönster och dörrar ska det, för klass A, finnas en deklaration av ingående 
kemikalier i byggnadsmaterialen. Denna dokumentation ska uppdateras under hela 
byggnadens livslängd.185 En förutsättning för att uppnå klass A är alltså att 
materialtillverkarna tillhandahåller byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad, 
vilket de oftast gör.186 I de fall då beställaren ställer tydliga krav på dokumentation av 
byggvaror och kemiska ämnen uppfyller NCC detta men då dessa krav saknas blir 
dokumentationen ofta en mindre prioriterad fråga i projekten.187  

                                                      
182 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
183 Ibid. 
184 Ibid. 
185 Ibid. 
186 Samtal med Susanne Svegerud, Uppdragsledare NCC Teknik Malmö, 2008-09-22 
187 Samtal med Malin Åberg, Miljöledare NCC Construction Malmö, 2008-09-22  
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Författarna bedömer att miljöklass A kan uppnås vid projektering eftersom 
materialleverantörerna oftast kan lämna information om byggvarans innehåll och 
NCC kan, om krav ställs, dokumentera de material som ska användas. 
 
Dokumentation att särskilt farliga ämnen inte har byggts in 
Indikatorn dokumentation att särskilt farliga ämnen inte har byggts in ska säkerställa 
att byggnaden inte innehåller ämnen med egenskaper som uppfyller 
Kemikalieinspektionens kriterier för utfasningsämnen, till exempel ämnen som är 
cancerframkallande eller hormonstörande.188 Klassningskriterierna finns angivna 
i tabell 4.21.  
  Miljöklass 

 D C B A 

Dokumentation 
av att särskilt 
farliga ämnen 
inte har byggts 
in 

  Dokumentation 
saknas 

Särskilt farliga ämnen 
förekommer inte i 
utpekade 
byggnadselement 
överstigande 
kemikalieinspektionens 
specificerade haltgränser  

Tabell 4.21 Klassningskriterier för indikator dokumentation att särskilt farliga ämnen 
inte har byggts in189 
 
För att uppnå klass A ska det styrkas att inte särskilt farliga ämnen förekommer 
genom dokumentation, lämpligen byggvarudeklarationer, säkerhetsdatablad eller 
registrering i BASTA.190 NCC använder sig av BASTA och har ett internt system som 
innebär att ämnen som inte är registrerade i BASTA måste kontrolleras och 
godkännas innan de används.191  
 
Författarna bedömer att denna indikator är möjlig att ta hänsyn till i 
projekteringsskedet då aktiva val av byggnadsmaterial kan göras, klass A bör därför 
kunna uppnås. 

                                                      
188 Boverket, Glaumann et al, Miljöklassning av byggnader – slutrapport april 2008, 2008 
189 Ibid. 
190 Ibid. 
191 NCC Internt, Kunskapsdokument produktval – guide för inköp, 2008-07-11 
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4.2 Analys och diskussion – utvärdering av indikatore r 
Miljöklassningssystemet är framförallt utvecklat för befintliga byggnader som varit i 
bruk i minst ett år. Förhoppningen är att systemet ska få ett brett genomslag tack vare 
förankringen hos företagen, men om den ska uppfyllas krävs det att systemet är 
praktiskt användbart för aktörerna i dialogen. För NCC och andra företag som arbetar 
med nyproduktion av byggnader är det viktigt att i ett tidigt stadium kunna bestämma 
vilken miljöklass slutprodukten kommer att uppnå. Detta är betydelsefullt ur ett 
företagsperspektiv om beställaren har ställt krav på en viss miljöklass. Miljöklassen 
kan också användas som försäljningsargument eller i markandsförings syfte. Även ur 
ett samhällsperspektiv är det viktigt att i ett tidigt skede bestämma vilken miljöklass 
som kan uppnås för att driva på utvecklingen mot mer miljövänliga byggnader så att 
miljömålet ”God bebyggd miljö” uppnås. 
 
Hur väl de olika indikatorerna kan projekteras för att uppnå en bestämd miljöklass 
skiljer sig åt. Vissa indikatorer är fullt möjliga att projektera så att de uppfyller en 
angiven klass, vissa går att projektera till viss del och en indikator är inte möjlig att ge 
en miljöklass utifrån projekteringen. I figur 4.1 visas det sammanfattande resultatet 
från utvärderingen. Resultatet visar att det är möjligt att använda stora delar av 
miljöklassningssystemet vid projekteringen. För vissa indikatorer kan det dock vara 
svårt att säkert ange vilken klass som kommer att uppnås, det blir snarare en 
bedömning av förutsättningarna att senare uppnå en viss klass på grund av att vissa 
bedömningar måste genomföras då byggnaden tagits i drift. 
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4.2.1 Indikatorer som kan bestämmas i projekterings skedet 
Utvärderingen visar att de flesta av indikatorernas klassningskriterier är möjliga att 
översätta till direkta krav som kan tas i beaktande vid projekteringen, det kan dock 
komma att krävas merarbete för att uppfylla vissa av dem. För området kemiska 
ämnen måste till exempel en stor mängd data dokumenteras för att uppnå klass A och 
tydliga riktlinjer och verktyg kommer att behöva utvecklas för att genomföra 
dokumentationen på ett effektivt sätt. 
 
Med konventionell byggteknik kan, enligt utvärderingen, en hög klass uppnås för 
flera av indikatorerna och för att driva utvecklingen mot en mer miljövänlig bygg- 
och fastighetssektor tror författarna att en revidering av systemet kan behövas inom 
en snar framtid. Det kan även vara aktuellt att fundera på om ytterligare kriterier kan 
vara lämpliga vid nyproduktion till exempel inverkan på naturbilden och möjlighet till 
kollektivtrafik. Det är dock vikigt att den högsta klassen inte uppfattas som 
ouppnåelig. 
 
Om Boverkets förslag på revidering av byggreglerna, angående kraven för 
energianvändning, godkänns så kommer kravet på klass A för indikatorn 
energiprestanda att vara lättare att uppfylla än Boverkets byggregler för eluppvärmda 
byggnader för södra Sverige. Författarna tror därför att det inom en snar framtid kan 
bli aktuellt att uppdatera kravgränserna i Bygga-bo-dialogens miljöklassningssystem.  
 
Även om examensarbetet endast behandlar projekteringsskedet vill författarna ändå 
belysa vikten av att utförandet genomförs noggrant och på ett korrekt sätt för att 
kunna uppnå det önskade resultatet. Detta gäller framförallt kraven på täthet och 
isolering för att uppnå rätt ljudklass, låg energianvändning och låga värmeförluster 
men även dokumentation av kemiska ämnen måste fungera på byggarbetsplatsen. 

4.2.2 Indikatorer som delvis kan bestämmas i projek teringsskedet 
För en del indikatorer kan det vara svårt att redan i projekteringen bestämma vilken 
miljöklass som kan uppnås. Detta beror på att miljöklassen inte enbart är beroende av 
byggnadens utformning utan också av byggnadens placering och brukarbeteenden. 
 
För indikatorerna kvävedioxid i inomhusluft, radonhalt och energislag har 
förutsättningarna på platsen där byggnaden ska uppföras stor betydelse för 
miljöklassen och det kan vara svårt att redan i projekteringsskedet ange vilken klass 
som kommer att uppnås. Om halterna av kvävedioxid och radon är höga måste 
särskild vikt läggas vid projektering samt utförande men det är viktigt att ha i åtanke 
att halten i den färdiga byggnaden kan vara svår att uppskatta. Indikatorn för 
energislag, som klassas utifrån vilka energikällor som används, påverkas också av 
byggnadens placering eftersom möjligheten att använda fjärrvärme och fjärrvärmens 
ursprungskälla varierar mellan olika orter. Det är alltså mycket viktigt att ha platsens 
förutsättningar i åtanke när nya projekt inleds eftersom det i vissa områden kan vara 
svårt att uppnå de högre klasserna. 
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För flera av indikatorerna inom området inomhusmiljö krävs, för att uppnå klass A, 
att en brukarenkät genomförs tidigast ett år efter inflyttning. Författarna tycker att det 
låter rimligt och att det är bra att genomföra en brukarenkät eftersom det visar hur 
byggnaden verkligen fungerar men det är naturligtvis svårt att ta hänsyn till vid 
projekteringen. Som klassningssystemet är utformat i dagsläget kan, för nybyggda 
hus, endast den klass som förmodligen kommer att uppnås vid en senare 
klassificering anges. Författarna föreslår därför att nyproducerade byggnader ska 
kunna klassas i samband med slutbesiktning och med vid den tidpunkten uppmätta 
värden samt underlag från projekteringen som bedömningsgrund. Då en ansträngning 
gjorts för att skapa en bra inomhusmiljö och därmed uppnå en hög klass anser 
författarna att detta rimligtvis också borde ge bra resultat i en framtida brukarenkät. 
Om byggnaden ges en miljöklass i samband med slutbesiktningen skulle den kunna 
vara giltig en kortare tid. En ny klassning kan göras då byggnaden har varit i bruk 
minst ett år och en brukarenkät kan genomföras, förslagsvis samtidigt som 
energideklarationen. 
  
Det krävs en del engagemang från brukaren för att upprätthålla en hög miljöklass. 
Indikatorn köpt energi innefattar energi till uppvärmning, varmvatten samt driftsel 
och för att uppnå klass A måste därför brukaren till viss del anpassa sitt beteende så 
att varmvattenanvändningen inte blir onödigt stor och temperaturen inomhus under 
uppvärmningssäsongen inte blir högre än beräknat. Naturligtvis bör dock 
energiberäkningen som genomförs vid projekteringen innehålla ett visst utrymme för 
variation mellan olika brukare.  
 
Energislag är en av indikatorerna som är svår att bedöma vid projekteringen eftersom 
brukarens användning av hushållsel och val av elavtal till viss del avgör miljöklassen. 
I ett energieffektivt hus där mindre energi tillförs byggnaden för uppvärmning och 
varmvatten kommer drift- och hushållselen att utgöra en större andel av den totala 
energianvändningen och det blir då ännu viktigare att brukaren aktivt väljer elavtal 
med miljömärkt el så att den högsta klassen kan uppnås. Detta innebär att 
miljöfaktorn kanske måste väga tyngre än priset vid valet av elavtal. 
 
Dokumentationen av kemiska ämnen är också något som ställer krav på brukaren. 
Under hela byggnadens livstid ska dokumentationen fortgå och uppdateras. Det 
innebär att om brukaren ändrar något, till exempel tapetserar om eller bygger upp en 
ny innervägg, ska de ingående kemikalierna i byggnadsmaterialen dokumenteras. 
 
Ett förslag från författarna är att NCC Boende i samband med försäljning av 
miljöklassade hus undervisar köparna om energisparåtgärder, miljövänliga elavtal och 
visar hur dokumentation av kemiska ämnen kan ske samt ger annan nödvändig 
information så att önskad miljöklass kan uppnås. 
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4.2.3 Indikatorer som inte kan bestämmas i projekte ringsskedet 
Indikatorn för fukt kan inte klassificeras under projekteringen eftersom den baseras på 
en besiktning av byggnaden. Att en nybyggd byggnad ska vara fuktsäker är ett 
grundkrav och ingen bygger medvetet så att fuktskador uppstår. Det borde därför vara 
självklart att en nyproducerad byggnad uppnår kravet för klass A, det vill säga att vid 
en besiktning inte uppvisa några fuktskador, men tyvärr har fuktskador ändå 
påträffats i nybyggda hus ett flertal gånger de senaste åren. Vid nyproduktion finns 
möjlighet att göra rätt från början vilket är något som ett miljöklassningssystem skulle 
kunna uppmuntra genom att ställa krav på fuktprojektering för att uppnå en högre 
klass. En djupare studie av hur indikatorn för fukt skulle kunna miljöklassas vid 
nyproduktion har därför genomförts och i avsnitt 5.3 ges förslag till 
klassningskriterier för indikatorn fuktproblem. 
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5 Resultat och analys av indikatorn fuktproblem  
Resultatet från utvärderingen av klassningsindikatorerna visade att indikatorn 
fuktproblem är den enda som inte går att bestämma i projekteringsskedet och den har 
därför studerats närmre. Avsnittet inleds med en intervjuundersökning och sedan 
presenteras ett förslag till hur en eventuell klassificering kan ske vid 
projekteringsskedet.  

5.1 Intervjuundersökning 
Vid utvecklingen av Bygga-bo-dialogens klassningssystem har grundtanken varit att 
ta fram kriterier som ligger nära det arbetssätt som branschen har idag för att inte 
klassningen ska kräva alltför mycket extra arbete och på grund av detta inte utföras. 
Det är något som författarna också tycker är viktigt och syftet med intervjuerna har 
varit att ta reda på hur olika projektörer arbetar med och resonerar kring fuktfrågor 
vid byggprojekteringen samt deras syn på miljöklassificeringssystem. 
 
De sex personerna som har valts ut för intervjuerna arbetar på företagen NCC, 
Skanska, Tyréns, WSP, Ramböll och Sweco som alla är aktörer i Bygga-bo-dialogen. 
Tre av de intervjuade personerna har tidigare doktorerat inom fuktområdet och 
samma antal har gått utbildningen för att bli diplomerad fuktsakkunnig. Deras 
arbetsuppgifter på företagen varierar något, vissa arbetar övergripande med fuktfrågor 
medan andra fungerar som ett internt stöd åt företagets konstruktörer. 
Intervjufrågorna formulerades av författarna och de finns redovisade i bilaga 4. 
Frågorna skickades ut en vecka innan intervjun så att de skulle få möjlighet att 
förebereda sig och de informerades också om att deras svar skulle presenteras 
anonymt då viss information kan vara företagskänslig. Nedan presenteras en 
sammanfattning av respektive intervju. 
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5.1.1 Intervju 1 
Intervjuperson 1 menar att det generellt inte går säga att fuktfrågor behandlas i något 
specifikt skede av projekteringen och olika frågeställningar måste tas upp vid olika 
tillfällen. Han upplever det dock som om fuktkompetensen kommer in alldeles för 
sent i byggprocessen och menar att det kan bero på att byggherrarna saknar kunskap 
inom området. En viktig fråga enligt intervjupersonen är att fundera på vem som ska 
lyfta fram fuktfrågorna och när det ska ske. 
 
Enligt intervjupersonen borde fuktrelaterade frågor tas upp så tidigt som möjligt i 
processen, ju tidigare desto bättre. Han anser att oavsett när en fuktsakkunnig får 
komma in i ett projekt kan förutsättningarna alltid förändras till det bättre. Ett 
problem är dock att större delar blir låsta ju längre ett projekt har kommit vilket 
resulterar i att det krävs en större arbetsinsats för att förändra något i ett sådant 
projekt. Det optimala är att en fuktsakkunnig kan komma in i ett tidigt skede av 
projektet och påverka helheten. 
 
I projekten finns det relativt ofta med en fuktsakkunnig och intervjuperson 1 upplever 
att det har blivit allt vanligare att beställare ställer krav på att detta ska finnas. Han 
anser definitivt att en byggnad blir bättre projekterad med hänsyn till fukt om det 
finns en utsedd person som ansvarar för dessa frågor. Han påpekar att det är mycket 
viktigt att den fuktsakkunniga är en person med rätt kompetens som kan se till 
byggnadens helhet då det inte enbart handlar om fukt utan om byggnadsfysik.  
 
Företaget har enligt intervjupersonen rutiner för hur fuktfrågorna ska hanteras och 
dessa innehåller bland annat checklistor samt rutiner för val av mätmetoder. ByggaF 
ligger till grund för vissa delar och andra delar har företaget själv utvecklat. Generellt 
arbetar de på två olika sätt med fuktprojektering, det ena sättet innebär att det finns en 
fuktsakkunnig i projekten och det andra sättet innebär att de arbetar med 
standardiserade lösningar som blivit testade och fungerar tillfredställande ur 
fuktsynpunkt. 
 
I samband med projekteringen utarbetar företaget även riktlinjer för hur 
fuktsäkerheten ska säkerställas på byggarbetsplatsen. Exempel på riktlinjer kan vara 
arbetsberedningar och detaljkrav på fuktmätningar. Företaget ställer även krav på att 
den ansvariga på byggarbetsplatsen ska ha kompetens inom fuktsäkerhetsarbete.  
 
Intervjuperson 1 upplever att beställarna har börjat ställa fler fuktrelaterade krav och 
tror att det är en direkt följd av Boverkets nya byggregler som fokuserar mer på fukt. 
Han upplever även att fler kommuner ställer krav då de säljer mark till byggherrar. 
Enligt intervjupersonen tar beställaren del av all dokumentation vid överlämnandet av 
byggnaden, men han är tveksam till att beställaren läser den fuktdokumentation som 
finns. Han tror också att fuktfrågorna lätt glöms bort eftersom fuktdokumentationen 
är väldigt avskild från övriga handlingar.  
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För att minska fuktrelaterade problem tror intervjuperson 1 att det är viktigt att 
förbättra kunskapen inom mätteknik av uttorkningstider, idag mäts fuktinnehållet i 
materialen men torkklimatet glöms bort. En annan åtgärd för att minska fuktproblem 
är att säkerställa processer, exempelvis materialval, han menar att dessa processer är 
komplexa och bör därför inte ske i de enskilda projekten.    
 
För att kunna producera byggnader där sannolikheten för att fuktproblem ska uppstå 
är låg anser intervjuperson 1 att övergången mellan projektering och produktion 
måste förbättras. Det är viktigt att de projekterade ritningarna är möjliga att utföra på 
byggarbetsplatsen och idag anser intervjuperson 1 att det finns stora brister inom detta 
område. 
 
Den största svårigheten med att projektera en byggnad så att den blir fuktsäker är, 
enligt intervjuperson 1, att kompetensnivån hos de olika aktörerna ofta är låg. 
Intervjupersonen anser att det uppstår problem då han inte vet kompetensnivån hos 
mottagaren av informationen, för honom innebär det att han inte vet på vilken nivå 
ska leverera informationen. Ytterligare en svårighet är att de fuktsakkunniga inte blir 
inkopplade i början av projeken och han poängterar att förutsättningen för ett lyckat 
projekt är att en fuktsakkunnig måste få vara med genom hela processen. 
 
Intervjuperson 1 är mycket tveksam till om ett klassificeringssystem är rätt väg för att 
minska antalet fuktskador. Han säger att en del av de system som finns idag endast 
blir en pappersprodukt utan verkan. Att använda ett detaljerat system för 
klassificering på alla byggnader, även de som inte uppvisar brister, tycker han är 
arbetsmässigt och ekonomiskt orimligt. Han tycker också att en eventuell 
klassificering borde ske i samband med slutbesiktningen och på något sätt 
synkroniseras med denna. 
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5.1.2 Intervju 2 
Intervjuperson 2 berättar att tidpunkten då fuktfrågor diskuteras skiljer sig mycket åt 
mellan olika projekt. Om beställaren har ett miljöprogram med fuktrelaterade krav så 
diskuteras ofta fuktfrågorna under hela processen men i andra projekt kan 
fuktfrågorna börja diskuteras väldigt sent. Önskvärt vore enligt intervjupersonen att få 
komma in tidigt i byggprocessen, helst innan en projekteringsgrupp tillsatts och allra 
helst redan vid framtagandet av anbudshandlingar. Då kan han tillsammans med 
beställare, arkitekter och eventuell projektledare diskutera vilka mål som ska uppnås 
inom fukt- och inomhusmiljöområdet och vilka krav som därmed bör ställas. Så tidigt 
har han dock aldrig blivit kontaktad. 
 
Intervjupersonen har varit med i en del projekt där beställaren haft en fuktsakkunnig 
som tagit fram fukt- eller miljöprogram men han upplever det som ovanligt. I en del 
projekt har intervjupersonen själv arbetat som fuktsakkunnig men mest arbetar han 
som ett stöd till konstruktörerna inom företaget. Han upplever det som om 
konstruktörerna är medvetna om att fuktfrågor är viktiga och att de löpande vänder 
sig till honom när de stöter på frågor. Han tror att byggnaden blir bättre projekterad 
med hänsyn till fukt om det finns någon som ansvarar för det området eftersom det är 
så komplext och han lyfter även fram vikten av att ha en ansvarig under byggnadens 
produktionstid. 
 
Fuktkompetensen har inte funnits i företaget så lång tid och i dagsläget finns därför 
inga rutiner för hur fuktfrågorna ska behandlas under projekteringen. Han tycker att 
det är väldigt viktigt med rutiner för att kunna arbeta med kvalitetssäkring och det är 
därför någonting han arbetar på att ta fram men arbetet tar lång tid. Det mesta av den 
fuktprojekteringen som görs idag sker dock med grund i ByggaF. Det han tycker är 
viktigast med rutinerna är att det är ett verktyg som konstruktörerna kan använda sig 
av och att de inte ses som en belastning. De färdiga checklistorna som finns 
framtagna idag i till exempel ByggaF anser han är alltför omfattande och därför inte 
praktiskt användbara. Den största vinsten anser han kan göras genom att informera 
konstruktörerna, ofta känner de inte till fuktproblematiken. Genom att få in de 
frågorna på ett naturligt sätt i deras arbete kan man vinna mycket utan en massa 
pappersjobb men han anser att det är bäst att ta förändringsarbetet i små steg då det i 
branschen kan uppfattas som negativt med för stora förändringar på en gång. 
 
Under projekteringen utarbetas anvisningar för produktionen, detta sker framförallt 
genom att rita lösningar som är praktiskt genomförbara. Ibland upprättas arbetsgång 
eller arbetsbeskrivningar men det upplever han som vanligare vid ombyggnadsprojekt 
än vid nyproduktion. 
 
Intervjuperson 2 har märkt en stor förändring hos beställarna, idag ställer många fler 
fuktrelaterade krav än för ett par år sedan. Han anser att kraven oftast är relevanta 
men han belyser också vikten av att kraven följs upp annars är det ingen mening med 
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att ställa dem. Beställaren tar del av beräkningar och fuktdimensionering i de projekt 
där det utförs men han är osäker på hur stor del som verkligen läses. 
 
Att fuktfrågorna diskuteras för sent i byggprocessen upplever intervjupersonen som 
ett stort problem. När material och utformning redan är bestämt så har han bara 
möjlighet att visa att problem kan komma att uppstå och istället väljer då beställaren 
att stå kvar vid sitt val och ta en risk. Någonting som inte görs i så stor utsträckning i 
dag men som skulle kunna minska risken för fuktskador anser intervjupersonen är 
provtryckning av byggnader i samband med slutbesiktningen. 
Informationsöverföringen mellan de olika leden projektör-entreprenör-förvaltare 
borde också kunna förbättras. Framförallt skulle driftspersonalen behöva få 
information om svaga punkter i byggnaden och med vilka intervall de bör 
kontrolleras samt vilken utrustning som finns i byggnaden och hur den ska användas. 
 
Fuktsäkerhetsprojektering med bedömningar och beräkningar ser Intervjuperson 2 
som ett bra sätt att bedöma risken för att fuktskador ska uppstå. Men samtidigt ställer 
han sig frågan ”Vad är låg sannolikhet och hur räknar man på den?” Han anser att det 
går att ställa kriterier för fukt men vet inte hur de skulle kunna se ut. 
 
Den stora vinsten med att klassificera byggnader är enligt intervjupersonen att 
allmänheten får lättare att jämföra byggnader och att det kan användas som ett 
försäljningsargument samt underlätta miljövänlig profilering. Intervjuperson 2 tror att 
det i framtiden kanske kommer att ställas krav på miljöklassning precis som det idag 
görs på ventilationskontroll och energideklarationer.  
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5.1.3 Intervju 3 
Enligt intervjuperson 3 behandlas fuktrelaterade frågor under hela 
projekteringsskedet. Han tycker att dessa frågor borde tas upp redan i början av ett 
projekt och anser att företaget där han arbetar är bra på att detta. 
 
Intervjuperson 3 upplever det som ovanligt att det finns en utsedd person som 
ansvarar för fuktfrågorna och säger att det idag är de olika inkopplade aktörerna som 
hanterar fuktfrågorna tillsammans. Han tycker dock att en byggnad blir bättre 
projekterad ur fuktsynpunkt om det finns en person som ansvarar för dessa frågor. 
Som det är idag anser han att fuktfrågor lätt faller mellan stolarna.  
 
Företaget där intervjupersonen arbetar använder sig av vissa rutiner i form av enklare 
checklistor vid projekteringen och arbetar med fuktfrågorna i det dagliga arbetet med 
konstruktions- och materialval. Han har precis gått en kurs för att bli diplomerad 
fuktsakkunnig och målet är att han ska föra vidare sin kunskap till de andra anställda 
på företaget.  
 
På företaget brukar de inte utarbeta riktlinjer för hur fuktsäkerheten säkerställs på 
byggarbetsplatsen men de har i enstaka fall tagit fram fuktsäkerhetsbeskrivning. Hur 
materialhanteringen ska ske på byggarbetsplatsen anser han är relevant att diskutera 
redan vid projekteringen men det har endast förekommit i ett fåtal projekt. 
 
Intervjuperson 3 upplever det som om beställaren sällan ställer fuktrelaterade krav. I 
de fall då hans företag har gjort fuktsäkerhetsbeskrivning har det dock varit ett krav 
från beställaren. Vid dessa tillfällen har beställaren även haft intresse av att ta del av 
den dokumentation som finns från projekteringen.  
 
Något som inte görs idag men som intervjupersonen anser kan förbättra 
fuktsäkerheten är att alla aktörer träffas i början av projektet och diskuterar 
fuktfrågor. Ett systematiskt arbete och användning av checklistor tror han är ett bra 
sätt för att projektera byggnader så att sannolikheten för att fuktskador ska uppstå blir 
låg. Intervjupersonen tycker att det är svårt att säga vad som är den största svårigheten 
med att projektera en byggnad så att den blir fuktsäker eftersom en byggnad är 
komplex och det är många saker som inverkar på resultatet. Dessutom spelar 
omständigheterna vid byggskedet stor roll. 
 
Intervjuperson 3 tror att det är möjligt att betygsätta en byggnad och att en 
klassificering av byggnader är en möjlig väg mot färre fuktskador. 
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5.1.4 Intervju 4 
Intervjuperson 4 upplever att fuktfrågor diskuteras under hela projekteringsskedet. 
Önskvärt vore enligt intervjupersonen att fuktfrågorna diskuteras genom hela 
byggprocessen, även i de tidiga skedena då systemhandlingarna tas fram, men detta är 
tyvärr inget som sker idag. 
 
Det är enligt intervjupersonen inte så vanligt att det finns en utsedd person som 
ansvarar för fuktfrågor. Oftast kommer intervjupersonen in i projekt när 
konstruktörerna har frågor men i vissa större projekt har arbetet skett mer 
kontinuerligt. Intervjupersonen tror att det kan vara bra att det finns en ansvarig för 
fuktfrågorna som kan ta på sig ansvaret om något går fel. Ett problem kan dock vara 
att det idag inte finns tillräckligt många fuktsakkunniga för att det ska finnas en i alla 
projekt, viktigast är att kompetensen i alla fall finns på företaget. 
 
Företaget arbetar sedan några år tillbaka med rutiner för hur fuktfrågorna ska 
hanteras, rutinerna behandlar bland annat vilken information som ska finnas på 
konstruktionsritningarna. Intervjuperson 4 uppger att det utarbetas kontrollplaner i 
byggbeskrivningar och de allmänna föreskrifterna under projekteringsskedet. Dessa 
kontrollplaner ska användas av entreprenörerna men intervjupersonen upplever det 
som om de inte alltid läser planerna. 
 
Beställaren ställer fuktrelaterade krav vid vissa tillfällen, det är dock inte så ofta 
enligt intervjupersonen. Att kostnaden för projekteringen blir högre tror 
intervjupersonen är den största anledningen till att inte fler krav ställs. Beställaren tar 
bland annat del av dokumentation från mätning av fuktkvoter, utformning av våtrum 
och materialhantering. Om man tar sig tid att förklara varför dokumentationen är 
viktig så fås en större förståelse från beställaren enligt intervjuperson 4. 
 
Intervjupersonen tycker att de nya byggreglerna är bra eftersom de ställer större krav 
på fuktsakkunnig och utförande av fuktronder. Ytterligare en utveckling kan vara, att 
i de allmänna föreskrifterna, belysa viktiga fuktfrågor och på så vis kräva in 
dokumentation från entreprenören. Något som intervjupersonen tycker är viktigt att 
göra i projekteringen för att det ska vara låg risk för fuktskador är fullständig 
fuktskyddsdokumentation och att få ut väsentlig information till berörda parter. Det 
svåraste med att projektera en fuktsäker byggnad är enligt intervjupersonen att 
ekonomin är begränsad. En viss budget måste hållas och ofta tas fuktfrågorna upp så 
sent att kostnaden för att rätta till eventuella fel blir hög. 
 
Att klassificera byggnader tror intervjuperson 4 kan vara en möjlig väg mot färre 
fuktskador men upplever att beställaren tyvärr hellre ser till fina ytskikt än bra 
lösningar bakom. Intervjupersonen tror också att det kan vara svårt att bedöma risken 
för att fuktskador ska uppstå. Det är komplicerat att räkna på och förutsättningarna 
skiljer sig klimatmässigt från år till år men ett grundkrav är att i alla fall fundera på 
fuktfrågorna. Till sist säger intervjupersonen att det alltid kommer att uppstå 
fuktskador eftersom varje byggnad är unik även om alla gör så gott de kan.
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5.1.5 Intervju 5 
Intervjuperson 5 upplever att tidpunkten då fuktfrågor diskuteras i projekteringsskedet 
varierar. Företaget arbetar med fuktfrågor åt både byggherren, entreprenören och 
olika projektörer. Detta gör att de har olika roller i de olika projekten och således blir 
inkopplade i olika skeden. Den senaste tiden har intervjupersonen lagt märke till att 
fler byggherrar blir medvetna om att ställa krav på fuktsäkerhet och att ta upp dessa 
frågor i ett tidigt skede.   
 
För att säkerställa att byggnaden blir fuktsäker anser intervjuperson 5 att det är viktigt 
att komma in tidigt i ett projekt, redan i programskedet. Han upplever dock att det kan 
finns en svårighet att diskutera fuktfrågor i programskedet eftersom det inte finns 
något konkret att peka på. Det viktiga är att sätta upp ramar för fuktsäkerheten och 
välja fuktsäkra stomsystem så tidigt som möjligt. Som branschen ser ut idag upplever 
han att personer med kompetens inom fukt först blir inkopplade i ett projekt då det 
har uppstått fel. Han anser att det är fel och tycker att det borde ske en förändring. 
 
Intervjupersonen uppfattar det som att det brukar finnas någon person i varje projekt 
som till viss del ansvarar för fuktfrågor. Denna person kan vara allt från platschefen 
eller arbetsledaren till en firma som är anlitad för fuktmätningar. I de fall då han är 
inkopplad i ett projekt är det som fuktsakkunnig och han upplever att det blir 
vanligare att entreprenörer köper in konsulter med denna kompetens eftersom 
beställaren ställer mer fuktrelaterade krav. Han anser att en byggnad blir bättre 
projekterad ur fuktsynpunkt om det finns en person som ansvarar för dessa frågor. 
Anledningen till detta är att det finns många intresseområden i ett byggprojekt, till 
exempel brand, akustik och bärighet och det är då lätt att viktiga frågor glöms bort om 
det inte finns någon som representerar varje område.  
 
På företaget där intervjupersonen arbetar finns det rutiner för hur fuktfrågor ska 
behandlas. De arbetar även med internutbildning inom fuktsäkerhetsprojektering och 
han finns som en resurs inom företaget.  
 
Intervjupersonen tycker att kraven från beställaren har olika karaktär. Kraven som 
ställs till entreprenörerna handlar om värden på fukt i material som inte får överstigas, 
materialhantering och dokumentation från byggarbetsplatsen. De krav som ställs på 
projektörerna handlar mer om att de ska redovisa hur de har kommit fram till att en 
lösning är fuktsäker.  
 
För att minska risken för att fuktskador ska uppstå anser han att det är mycket viktigt 
behandla fuktfrågor kontinuerligt under hela byggprocessen. Det är även viktigt att 
uppföljningen av de krav som har ställts blir bättre. För att kunna bygga hus där 
sannolikheten för fuktskador är låg anser han att man ska börja med att titta på den 
färdiga byggnaden och avgöra hur beständiga materialen och konstruktionerna är. 
Efter det ska produktionsmetoden analyseras för att avgöra vad som skapar problem 
där. Detta arbete kan resultera i att vissa konstruktioner och material medför låg 
sannolikhet för fuktproblem. Han anser även att projektörerna kan bli bättre på att 
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utforma konstruktionslösningar som går att bygga utan att det behövs tält över 
byggarbetsplatsen. 
 
Intervjupersonen tycker att en svårighet med att bygga så att sannolikheten för att 
fuktskador ska uppstå blir låg är att kombinera energieffektivitet och fuktsäkerhet. 
Väl isolerade väggar innebär att tätskikten hamnar på den kalla sidan av väggen, 
vilket kan vara en orsak till att fuktskador uppstår.   
 
Han tror att klassificering kan vara en möjlig väg mot färre fuktskador och anser att 
ett klassificeringssystem kan användas som ett kvalitetssystem av företagen. Han tror 
att ett sätt för att klassificera fuktsäkerheten är att bedöma olika stomsystems 
fuktkänslighet och hur stora konsekvenserna blir till följd av brister i utförandet. Ett 
annat möjligt klassningskriterium anser han kan vara att bedöma hur beständig en  
konstruktion är då den utsätts för fukt.
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5.1.6 Intervju 6 
Intervjuperson 6 berättar att tidpunkten då fuktfrågorna diskuteras varierar, en del 
frågor diskuteras tidigt medan fuktsäkerhetsprojekteringen ofta kommer in senare. 
Detta beror på att det systematiska arbetssättet som skulle önskas inte riktigt har 
kommit igång då detta är ett nytt område. Det bästa vore enligt personen att ta upp 
fuktfrågorna så tidigt som möjligt, då alla andra krav och förutsättningar för 
byggprojektet fastställs. Han berättar också att det finns en del krav i deras interna 
dokument men att dessa skulle kunna bli mer detaljerade. 
 
Eftersom intervjupersonen är fuktsakkunnig så har han i nästan alla sina projekt varit 
ansvarig för fuktfrågorna. Men på företaget som helhet upplever Intervjuperson 6 att 
det inte är så ofta som det finns någon ansvarig för fuktfrågor, i vissa projekt har det 
dock funnits en fuktsakkunnig från beställarens sida och en fuktansvarig i 
produktionen. Intervjupersonen är övertygad om att byggnaden blir bättre projekterad 
ur fuktsynpunkt om det finns någon utsedd som ansvarar för fuktfrågorna eftersom 
det då är mindre risk att frågan glöms bort. 
 
På företaget som intervjupersonen arbetar finns rutiner för hur fuktfrågorna ska 
hanteras. Dessa rutiner är till exempel beräkning av uttorkningstider för betong, 
utformning av våtrum, och framtagande av miljö- och fuktplaner. Under 
projekteringen utarbetas också riktlinjer för produktionsskedet till exempel krav på 
hur fuktkänsliga material ska hanteras och krav på fuktmätningar. 
 
Intervjupersonen upplever att de interna beställarna ställer krav enligt de riktlinjer 
som finns på företaget men att kravställningen från de externa beställarna varierar. 
Han uppger Stockholms stad som ett bra exempel då de ställer krav som beställare 
men också i markanvisningarna vilket gör att andra beställare indirekt måste ställa 
dessa krav. Vid överlämningen får beställaren ta del av den dokumentation, vanligtvis 
fuktplaner, som utarbetats vid projekteringen. 
 
För att minska risken för fuktskador tror intervjupersonen att det krävs mer 
systematisk fuktsäkerhetsprojektering, det är något som görs ibland men långt ifrån 
alltid. Fuktsäkerhetsprojekteringen skulle kunna genomföras mer detaljerat i samband 
med arbetet med att standardisera konstruktionslösningar och en mindre arbetsinsats 
krävs då i de enskilda projekten. Han menar också att det är viktigt att alla 
byggnadsdelar kontrolleras och att det finns förståelse för byggnadsfysiken i 
projekteringsskedet. Det som intervjupersonen upplever som svårast vid 
projekteringen är att det händer så mycket under tiden och förutsättningarna förändras 
då till exempel konstruktioner byts ut, verksamheten i byggnaden blir annorlunda och 
tidplanerna kortas. Han tror att detta problem skulle kunna lindras om det finns någon 
som har ansvar för fuktfrågorna och kan följa upp ändringarna och dess påverkan på 
byggnadsfysiken. 
 
Intervjuperson 6 tror inte att själva klassificeringen påverkar fuktsäkerheten men att 
kriterierna för respektive klass kan underlätta för beställaren vid uppställandet av en 
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kravspecifikation. Han tror också att det kan driva på utvecklingen mot en högre 
standard då en möjlig följd av klassificeringen kan vara att ingen vill uppföra 
byggnader i den lägsta klassen. Slutligen anser han att en bra grund för klassningen 
kan vara krav på fuktsakkunnig, fuktsäkerhetsprojektering samt mätningar och 
dokumentation från byggtiden. 
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5.2 Analys och diskussion - intervjuundersökning 
Alla personer som intervjuades arbetar med fuktrelaterade frågor och flera av dem har 
dokumenterad kompetens inom fuktområdet. Analysen av intervjusvaren visar att 
samtliga respondenter tycker att de blir inkopplade för sent i byggprojekten, detta gör 
det svårt för dem att förändra redan valda konstruktioner och material som är känsliga 
för fukt. Att ändra val av konstruktion i ett projekt som har pågått en längre tid är 
både tidskrävande och mycket dyrt och oftast finns det inte utrymme att göra detta. I 
de sena skedena av projekten kan därför en person med kompetens inom fukt endast 
upplysa och informera om att det kan uppstå fuktproblem.  
 
I dagsläget är det relativt ovanligt att det finns en person som ansvarar för fuktfrågor i 
projekten, de intervjuade personerna är dock överens om att resultatet skulle bli bättre 
om det finns en sådan person med rätt kompetens. I framtiden borde det därför, enligt 
respondenterna, vara självklart att det finns en fuktansvarig i projekten. En av dem 
anser dock att det inte är realistiskt att det ska finnas en så kallad diplomerad 
fuktsakkunnig i varje projekt men motsvarande kompetens ska finnas inom företaget. 
 
Företagen som respondenterna arbetar på har bland annat rutiner och checklistor som 
en del i deras fuktsäkerhetsarbete. I framtiden vill de arbeta på ett mer systematiskt 
arbetssätt genom hela byggprocessen och framförallt bli inkopplade i ett tidigare 
skede av projektet där de kan påverka projektets helhet. Enligt några av 
intervjupersonerna är det en nödvändighet att få påverka byggnadens helhet för att 
kunna garantera ett bra slutresultat.  
 
En utveckling som har skett den senaste tiden är att beställarna har börjat ställa fler 
fuktrelaterade krav. Två av de intervjuade tror att det beror på Boverkets nya 
byggregler som ställer krav på fuktsäkerheten. I dag lämnas all fuktdokumentation 
som utförts till beställaren i samband med överlämnande av den färdiga byggnaden. 
Samtliga intervjupersoner har en känsla av att beställaren inte lägger ner någon tid på 
att granska den dokumentation som finns angående fuktsäkerheten. För att minska 
antalet fuktskador måste det ske en förändring i hur beställarna ställer sina krav, 
framförallt måste kraven vara relevanta och stor vikt måste läggas vid att följa upp 
dem.  
 
Ytterligare ett sätt för att minska antalet fuktskador är att i högre grad än nu involvera 
produktionen i projekteringen. Några av respondenterna poängterar vikten av att 
konstruktörerna måste kunna projektera konstruktioner som är möjliga att utföra på 
byggarbetsplatsen utan att fuktskador uppstår under produktionstiden. I 
projekteringsskedet borde det även utarbetas riktlinjer för till exempel 
materialhantering och utförandet under produktionstiden, detta görs i viss mån idag 
men att få rutin på det tror respondenterna kan öka fuktsäkerheten.  
 
Fyra av sex intervjuade personer ser bristen på kompetens inom fuktområdet som ett 
stort problem för att kunna driva utvecklingen framåt och anser att det idag finns 



Miljöklassning vid nyproduktion av småhus 
- Utvärdering av Bygga-bo-dialogens klassningssystem 

 

 85 

kompetensbrist i alla led inom byggprocessen. Respondenterna önskar att kunskapen 
och förståelsen för fuktproblematiken ökar inom branschen och att 
kunskapsåterföringen blir betydligt bättre.  
 
Huruvida miljöklassificering är rätt väg mot färre fuktskador råder det delade 
meningar om hos de aktörer som har intervjuats. Någon menar att det finns en risk att 
klassificeringen endast blir en pappersprodukt som inte säger något relevant. Andra 
personer tror att detta är rätt väg för att driva utvecklingen framåt. De flesta av 
respondenterna menar att klassning av byggnader kan vara ett indirekt sätt att 
kommunicera frågor som handlar om fukt med till exempel beställare eller potentiella 
kunder. 
 
Under intervjuerna framkom några förslag på vad som kan vara lämpliga kriterier för 
att klassificera en byggnad med avseende på hur väl den är projekterad ur 
fuktsynpunkt. Framförda förslag på kriterier är att en fuktsäkerhetsprojektering ska 
genomföras och att personen som utför fuktsäkerhetsprojekteringen ska ha kompetens 
samt att krav ska ställas på processen för materialval. Slutligen visar resultatet av 
intervjuerna att majoriteten av respondenterna tror att det är möjligt att klassa hur 
fuktsäker en byggnad är redan i projekteringsskedet.  

5.3 Förslag till indikatorn fuktproblem för anpassning ti ll 
nyproduktion 

Utifrån de intervjuer som genomförts, rapporterna ByggaF – Metod för fuktsäker 
byggprocess192 och Fuktsäkerhet – en viktig del i byggnadens totala miljöpåverkan193 
samt författarnas kunskap från utbildningen till civilingenjörer inom Väg- och 
vattenbyggnad vid LTH har ett förslag till klassningskriterier, som kan användas vid 
nyproduktion, utarbetats för indikatorn fuktproblem. Grundtanken är densamma som 
för de övriga kriterierna, det vill säga miljöklass C motsvarar samhällets krav och för 
att uppnå de högre klasserna ska ytterligare ansträngning krävas. Vid framtagandet 
har också utgångspunkten varit att kriterierna ska ligga nära det arbetssätt som 
används av företagen inom branschen idag. I tabell 5.1 presenteras förslag på 
lämpliga klassningskriterier. 

                                                      
192 Norling Mjörnell Kristina, FOU-Väst rapport 0702, Bygga F – Metod för fuktsäker 

byggprocess, Göteborg, 2007 
193 Sikander Eva och Freiholtz Gert, Fuktsäkerhet – en viktig del i byggnadens totala 

miljöpåverkan, SP RAPPORT 2000:08, Borås, 2000 
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Klassningskriterier för indikatorn fuktproblem vid nybyggnad 
C B A 

Boverkets byggregler 
avsnitt 6.5 samt 6.6 

Krav enligt C samt: 
 

Krav enligt B samt: 

 
 

Fuktsäkerhetsansvarig skall 
finnas med genom hela 
projektet  
 
Fuktronder skall 
genomföras under byggtiden 
 
Arbetsberedning skall göras 
inför fuktkritiska moment 
 
Fuktkänsliga material skall 
skyddas från fukt genom 
lämplig förvaring 
 
Fuktinnehåll skall mätas i 
material innan inbyggnad 
och jämföras med kritiska 
fukttillstånd  
 
Uttorkningstider skall 
kontrolleras 
 
Drifts- och 
underhållsinstruktioner skall 
lämnas till förvaltaren 

Fullständig fuktsäkerhets-
projektering enligt ByggaF 
eller liknande metod skall 
genomföras 
 
Produktion av fuktkänslig 
konstruktion skall ske 
väderskyddat  

Tabell 5.1 Förslag på klassningskriterier för indikatorn fuktproblem 
 
Definitioner enligt nedan: 
 
Fuktsäkerhetsansvarig En person med lämplig utbildning exempelvis 

diplomerad fuktsakkunnig ska finnas hos beställare, 
projektör och entreprenör. Den fuktansvariga ska 
säkerställa att fuktfrågan behandlas inom den egna 
organisationen. 

 
Fuktrond Med jämna mellanrum ska en fuktrond genomföras på 

arbetsplatsen då till exempel materialhanteringen 
kontrolleras och läckage samt stående vatten 
uppmärksammas och åtgärdas. 

 
Arbetsberedning Planering och beskrivning av hur moment som kan 

vara kritiska ur fuktsynpunkt skall genomföras. 
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Mätning av fuktinnehåll Fuktinnehåll ska kontrolleras i organiskt material 
innan inbyggnad och i betong innan fuktkänsligt 
ytskikt appliceras. Mätvärdena ska jämföras med 
kritiska fukttillstånd för det aktuella materialet eller 
angränsande material.  

 
Kontroll av uttorkningstider Beräkning av uttorkningstid i aktuellt klimat skall 

genomföras för att kunna göra en fuktsäker tidsplan. 
 
Fuktsäkerhetsprojektering ”Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som 

syftar till att säkerställa att en byggnad inte får skador 
som direkt eller indirekt orsakas av fukt. I detta skede 
anges även de förutsättningar som gäller i 
produktions- och förvaltningsskedet för att säkerställa 
byggnadens fuktsäkerhet.”194 

5.3.1 Motivering av kriterier för klass B 
Som nämnts tidigare motsvarar klass C kraven i BBR, där de krav som gäller för fukt 
samt vatten och avlopp finns i avsnitten 6.5 och 6.6. I dessa avsnitt ställs främst krav 
som är riktade mot projekteringen och därför är förslaget på krav för klass B mer 
produktionsinriktat. Samtliga personer som intervjuades var övertygade om att 
fuktproblemen skulle kunna minska om fuktfrågorna diskuteras tidigare, om det finns 
någon som är fuktsäkerhetsansvarig i projektet samt om projekteringsskedet och 
produktionsstadiet förs närmare varandra. Detta är synpunkter som författarna anser 
är viktiga att ta till vara på och omformulera som klassningskriterium. En 
fuktsäkerhetsansvarig kan belysa fuktfrågorna redan tidigt i projekten och dessutom 
följa upp dem under hela byggprocessen samt verka för ett ökat samarbete mellan 
projektering och produktion. Genom att kontinuerligt utföra fuktronder på 
byggarbetsplatsen skapar sig den fuktansvariga en helhetsbild av situationen och kan 
då uppmärksamma och åtgärda brister som annars skulle kunna orsaka fuktskador. 
Resultatet av denna fuktrond kan bli färre fuktskador orsakade av brister i 
produktionsskedet.  
 
Kravet som anger att en arbetsberedning ska genomföras för moment som är kritiska 
ur fuktsäkerhetssynpunkt ska utföras både i projekteringen och i produktionen. Några 
av de intervjuade personerna påpekade att det måste ske en förbättring när det gäller 
att projektera ritningar som arbetsmässigt går att utföra på byggarbetsplatsen. Att 
resonera kring utförandet redan i projekteringen skulle kunna bidra till att de 
producerade ritningarna blir praktiskt möjliga att bygga efter och alltså bidra till den 
förbättring som intervjupersonerna efterfrågade. Att i större utsträckning arbeta med 
arbetsberedningar i produktionen skulle även kunna bidra till ett minskat antal 
fuktskador då produktionsledningen måste planera och bedöma risker innan 
momentet påbörjas. Författarna tror att arbetsberedningarna även kan verka för ett 

                                                      
194 Boverket, Boverkets byggregler 15, 2008 
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ökat samarbete mellan projekteringen och produktionen genom att projektören gör 
entreprenören uppmärksam på fuktkänsliga detaljer. 
 
Att material ska förvaras så att det inte skadas av fukt borde vara en självklarhet, men 
tyvärr slarvas det med materialhanteringen i branschen och stora mängder blir 
obrukbart på grund av skadorna. Författarna anser därför att det är viktigt att ställa 
krav på att materialhanteringen sköts korrekt för att minska mängden fuktskadat 
material. 
 
En av orsakerna till problem med inomhusmiljön är att fuktiga material byggs in 
vilket leder till att materialet möglar och följaktligen förorenar inomhusluften. Genom 
att ställa krav på att fuktinnehållet i material ska mätas undviks att fuktigt material 
byggs in och att det kritiska fukttillståndet överskrids. Förslaget innefattar också krav 
på att uttorkningstiderna ska beräknas vid produktionsplaneringen för att säkerställa 
att den föreskrivna konstruktionen går att producera utan att uttorkningstider blir för 
långa. Effekten av de två kraven kan bli en ökad förståelse hos projektörerna för vad 
som är praktiskt möjligt att utföra, ett minskat antal produktionsfel på grund av 
inbyggd fukt och en bättre produktionsplanering.  
 
Drift- och underhållsinstruktioner ska lämnas till beställaren för att underlätta 
förvaltningsarbetet genom att information om de delar av byggnaden som behöver 
regelbunden inspektion och underhåll finns tillgänglig. Om förvaltaren är medveten 
om vilka fukttekniska risker som finns kan framtida fuktproblem undvikas genom en 
god förvaltning. 

5.3.2 Motivering av kriterier för klass A 
Flera av de intervjuade personerna tycker att det behövs ett mer systematiskt arbete 
med fuktsäkerheten genom hela byggprocessen. Därför är det första kravet, för att en 
byggnad ska få klass A på indikatorn fuktproblem, att en fullständig 
fuktsäkerhetsprojektering ska genomföras. Under intervjuerna visade det sig att 
många aktörer upplever fuktsäkerhetsprojektering som ett väldigt omfattande arbete. 
Detta är författarna medvetna om men troligtvis kommer arbetsinsatsen att kännas 
mindre ansträngande efter att ha använt systemet i ett antal projekt. I dagsläget går 
utvecklingen på flera av Sveriges stora entreprenadföretag mot användandet av 
standardiserade konstruktionslösningar, detta kan förenkla arbetet med 
fuktsäkerhetsprojektering då byggnadskonstruktionerna endast behöver kontrolleras 
vid utvecklingsarbetet. Den största fördelen som författarna ser med en fullständig 
fuktsäkerhetsprojektering är att ett projekts fuktsäkerhet behandlas i dess helhet. 
 
Klimatet i Sverige gör att en byggnad under produktion ofta utsätts för stora mängder 
nederbörd. För att minska risken för att känsliga konstruktioner ska bli skadade i 
produktionen ska dessa konstruktioner byggas väderskyddat. Att planera och 
organisera för väderskydd kräver en viss arbetsinsats under projekteringen och 
produktionen och premieras därför med klass A. 
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6 Validitet och reliabilitet 
I detta kapitel diskuterar författarna kring examensarbetets validitet och reliabilitet.  
 
Validiteten på intervjuerna bedöms vara god då de uppfyllt syftet med 
undersökningen. I så stor utsträckning som möjligt genomfördes intervjuerna vid ett 
personligt möte med respondenten, men en av dem genomfördes på telefon på grund 
av avståndet. Kvaliteten på denna intervju upplevs som något sämre och författarna 
tar med sig den erfarenheten till kommande projekt. Intervjumetoden har ändå 
bedömts vara en bra metod då svaren som erhölls var uttömmande med både 
information om det aktuella företagets arbetssätt och respondentens personliga 
åsikter, vilket ansågs viktigt. Genom en enkätmetod hade urvalet kunnat bli större 
men svaren skulle antagligen ha blivit mindre utförliga och därför har denna metod 
inte använts. Intervjumetodens reliabilitet kan alltid diskuteras då respondentens 
personliga åsikter lyfts fram men författarna anser ändå att reliabiliteten är god då de 
intervjuade personerna har kunskap inom området. Vad gäller urvalet kunde även 
aktörer som står utanför Bygga-bo-dialogen ha varit aktuella att intervjua men svaren 
hade antagligen blivit likartade då få av respondenterna kände till Bygga-bo-dialogen 
och än mindre miljöklassningssystemet. Ett fåtal av de intervjuade personerna arbetar 
mer övergripande med fuktfrågor i företaget och i efterhand tror författarna att det 
även kunde ha varit intressant att intervjua konstruktörer för att se hur de hanterar 
fuktsäkerhetsarbetet i det dagliga arbetet. 
 
Validiteten på examensarbetet som helhet anses vara god då undersökningsfrågan har 
besvarats. Ett alternativt sätt att genomföra vissa delar av examensarbetet kunde ha 
varit att beräkna energianvändningen och simulera inomhusklimatet för en byggnad 
istället för att göra litteraturstudier men problemet hade då varit att ett stort antal 
antaganden hade behövt göras vilket hade kunnat leda till att indikatorerna blivit 
missvisande och vissa indikatorer hade inte alls kunnat bedömas på detta sätt. Den 
valda metoden med litteraturstudier möjliggör en utvärdering av varje indikator för 
sig och ett resonemang om vad som kan uppnås för respektive indikator. 
 
Intervjuerna anses vara tillförlitliga och litteraturstudien har genomförts med aktiv 
källkritik och författarna bedömer därför att examensarbetets reliabilitet som helhet är 
god. 
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7 Slutsats 
Detta kapitel innehåller de slutsatser och rekommendationer som författarna kommit 
fram till under examensarbetet. 
 
Författarna anser att stora delar av Bygga-bo-dialogens miljöklassificeringssystem är 
tillämpbart redan i projekteringsskedet och att det vid nyproduktion av byggnader 
finns goda tekniska möjligheter att uppnå en hög miljöklass. För att säkerställa att 
avsedd miljöklass verkligen uppnås bör kriterierna uppfyllas med en viss 
säkerhetsmarginal vid projekteringen av byggnaden. Vid projektering av nya småhus 
är det viktigt att ha i åtanke att husets lokalisering och brukarnas beteende har 
inverkan på vilken miljöklass som kan uppnås.   
 
Som miljöklassificeringssystemet är utformat idag är det huvudsakligen utvecklat för 
befintliga byggnader men det skulle vara bra om systemet anpassas för att fungera 
även vid nyproduktion. Ett förslag på anpassning är den förändring av 
fuktproblemindikatorn som presenterades i analyskapitlet. Som nämnts tidigare i 
examensarbetet är det ett krav i Boverkets byggregler att det inte ska uppstå 
fuktrelaterade problem i byggnader, trots detta upptäcks fuktskador i nybyggda hus. 
Författarna anser att krav i ett miljöklassningssystem skulle skapa större fokus på 
fuktsäkerheten och kunna bidra till färre problem orsakade av fukt. Ytterligare ett 
förslag till förändring är att nybyggda hus ska kunna klassificeras vid slutbesiktningen 
så att de är miljöklassificerade vid försäljningen istället för att endast ha 
förutsättningar att vid en senare miljöklassning uppnå en projekterad klass. På så vis 
blir det mer tydligt vad som erbjuds kunden och det anser författarna är ett bra sätt att 
öka intresset för miljöklassade byggnader.  
 
Bygga-bo-dialogens system för miljöklassning av byggnader är fortfarande under 
utveckling och för NCC som är en aktör i samarbetet finns möjligheten att påverka 
den slutgiltiga utformningen av systemet så att det blir mer anpassat mot 
nyproduktion. NCC har inte deltagit i utvecklingen av miljöklassningssystemet 
tidigare och författarna anser att det är viktigt att NCC funderar på om de är beredda 
att ta del i det med hänsyn till i vilken omfattning de tänkt använda systemet.    
 
Författarna anser att följande punkter är viktiga för NCC att ha i åtanke inför det 
fortsatta arbetet med Bygga-bo-dialogens miljöklassningssystem 

• Utveckling av rutiner och verktyg kommer att behövas för en effektiv 
miljöklassificering. 

• Ansvarsfördelning inom företaget. 
• Brukarens inverkan på miljöklassen och eventuell utbildning av köpare för att 

minska risken för sänkt miljöklass till följd av felaktigt brukarbeteende.  
• Förutsättningarna på platsen där byggnaden ska uppföras för att veta vilken 

miljöklass som kan utlovas. 
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För att kunna uppnå det nationella miljömålet ”god bebyggd miljö” måste en hög 
miljöklass alltid eftersträvas och författarna tror att det kan bli svårt för NCC, som vill 
vara ledande inom miljöfrågor, att marknadsföra byggnader med lägre klass än A. För 
ett vinstdrivande företag är det dock viktigt att fundera över eventuella merkostnader 
som en klassning innebär och om det finns en efterfrågan på miljöklassade 
byggnader. Författarna anser att bygg- och fastighetsbranschen skulle kunna ta ett 
större miljöansvar och driva upp efterfrågan genom att informera kunderna om att det 
är möjligt att köpa en miljöklassificerad bostad och vilka fördelar det ger både kunden 
och miljön. Detta är särskilt viktigt då kunden är en privatperson som ofta hamnar i 
ett kunskapsmässigt underläge. I dagsläget finns ett flertal system för 
miljöklassning/miljömärkning av byggnader vilket författarna tror kan skapa 
förvirring och det är viktigt att det system som NCC väljer att använda är välkänt så 
att kunden vet vad märkningen innebär. Om Bygga-bo-dialogens 
miljöklassningssystem får det genomslag som aktörerna hoppas på kan det vara ett 
bra alternativ.  

7.1 Fortsatta studier 
Under tiden som författarna har arbetat med examensarbetet har det dykt upp en rad 
olika frågeställningar som inte ryms inom ramarna för arbetet men som kan vara 
intressanta att undersöka djupare. Nedan följer förslag på fortsatta studier: 

• Vem har ansvaret om en byggnad inte uppnår beställd miljöklass vid 
färdigställandet och vilka påföljder kan vara aktuella? 

• Vilka indikatorer bör prioriteras för att uppnå en hög miljöklass med 
tanke på hur de aggregeras? 

• Blir det dyrare att bygga en miljöklassad byggnad och finns det någon 
efterfrågan på dessa? 

• Kan andra indikatorer vara mer lämpliga vid nyproduktion? 
• Finns det några lämpliga incitament som kan driva på utvecklingen? 
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Naturvårdsverket, miljömålsrådet 
http://miljomal.nu/Pub/Indikator.php?MmID=2&InkID=Kva-22-
NV&LocType=CC&LocID=SE, 2008-08-20 kl. 12.45 
 
Naturvårdsverket 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Produkter-och-avfall/Ozonnedbrytande-
amnen/Amnen-som-bryter-ner-ozonskiktet/, 2008-08-20 kl. 13.16 
 
Naturvårdsverket 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Ozonskiktet/Ozonskiktet-ar-
nodvandigt-for-allt-liv/, 2008-08-20 kl. 13.21 
 
Naturvårdsverket 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Produkter-och-avfall/Ozonnedbrytande-
amnen/Hur-bryts-ozonskiktet-ner/, 2008-08-20 kl. 13.23 
 
Passivhuscentrum 
www.passivhuscentrum.se, 2008-09-04 kl. 14.08 
 
Passivhuscentrum 
www.passivhuscentrum.se, 2008-09-04 kl. 14.21 
 
Socialstyrelsen 
www.socialstyrelsen.se/Amnesord/halsoskydd/specnavigation/Omraden/Radon.htm, 
2008-08-20 kl. 10.20 
 
Statens energimyndighet 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Forskning/Byggforskning/ 2008-08-11 kl. 9.42 
 
Statens energimyndighet 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Energifakta/Energikallor/, 2008-09-05 kl. 09.02 
 
Statens energimyndighet 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Biobransle---ved-
och-pellets/ 2008-09-05 kl. 11.35 
 
Statens energimyndighet 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/  
2008-09-05 kl. 11.42 
 
Statens energimyndighet 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Fjarrvarme/  
2008-09-05 kl. 14.19 
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Statens energimyndighet 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Forskning/Byggforskning/,  
2008-09-17 kl. 11.10 
 
Statens energimyndighet 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Biobransle---ved-
och-pellets/, 2008-11-28 kl 10.54 
 
Statens folkhälsoinstitut  
http://www.fhi.se/templates/Page____360.aspx, 2008-09-17 kl. 12.50 
 
Statens strålskyddsinstitut 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Radon/Atgarder-mot-radon/Vatten/, 
2008-08-20 kl. 10.30 
 
Stockholms stad 
www.miljobarometern.stockholm.se/sub.asp?dm=1&mo=1&mp=TS,  
2008-10-13 kl. 13.07 
 
Svensk fjärrvärme 
http://www.svenskfjarrvarme.se/index.php3?use=publisher&id=1171&lang=1.  
2008-09-05 kl. 11.51 
 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
www.sp.se/energy/ffi/, 2008-09-10 kl. 10.05 
 
Swedish Standards Institute 
http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40projekt&PROJID=2403&men
uItemID=3392, 2008-08-22 kl. 13.08 

8.3 Muntliga källor 
Kursen Komplexa byggnader, LTH, föreläsning: Miljösystem i byggbranschen, 
Karin Adalberth, 2008-02-18 
 
Fuktcentrums informationsdag, föreläsning: Från fuktskadeutredning till 
fuktsäkerhetsprojektering, Torbjörn Hall, 2007-11-08, Kan hämtas från: 
www.fuktcentrum.lth.se 
 
Fastighetsbranschens Energidag, föreläsning, Lägesrapport Boverket, Mari-Louise 
Persson, 2008-10-14, Göteborg 
 
Kursen Komplexa byggnader, LTH, föreläsning: Energianalys av kontor, 
Catarina Warfvinge, 2008-01-23 
 
Samtal med Susanne Svegerud, Uppdragsledare NCC Teknik Malmö, 2008-09-22 
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Intervju med Jenny Winblad, Miljöledare NCC Boende, 2008-10-16 
 
Samtal med Malin Åberg, Miljöledare NCC Construction Malmö, 2008-09-22 

8.4 Övriga källor 
Intern Enorm-beräkning, Bunkeflostrand Etapp 2, NCC Teknik, Malmö 
 
Internt ritningsunderlag, Bunkeflostrand Etapp 2, NCC Teknik, Malmö 
 

NCC Internt, Kunskapsdokument produktval – guide för inköp, 2008-07-11 
 
Wijk Svante, Marknadens intresse för energieffektiva småhus, NCC Teknik, 
Göteborg, 2005 

 
 



 

 



 

  

Bilaga 1, Intervjufrågor till miljöledare på NCC 
Boende  
Dessa frågor ställdes till Jenny Winblad som arbetar som miljöledare på NCC boende.  
 

1. Vad är NCC målsättning med Bygga-bo-dialogen? 
 
2. Vad anser du är fördelarna med att NCC har gått med i Bygga-bo-dialogen? 
 
3. Vad är NCCs målsättning med miljöklassningssystemet som ingår i Bygga-

bo-dialogen? 
 

4. I vilken omfattning har NCC åtagit sig att använda Bygga-bo-dialogens 
miljöklassningssystem? 

 
5. Hur har ni tänkt implementera Bygga-bo-dialogens klassningssystem? 

 
6. Har NCC övervägt att använda något annat klassningssystem för byggnader? 
 
7. Vad tror du är nyttan av att miljöklassificera byggnader? 
 
8. Anser du att det behövs en vidareutveckling av Bygga-bo-dialogens 

miljöklassningssystem av byggnader? 
 
9. Hur skulle den utvecklingen kunna se ut? 
 
10. Har NCC upplevt någon efterfrågan på miljöklassade byggnader? 



 

  

Bilaga 2, Utformning av jämförelseobjekt 
I denna bilaga redovisas utformningen av det småhusprojekt som NCC har byggt i 
Bunkeflo utanför Malmö. Byggnaden har använts som jämförelse vid utvärdering av 
indikatorerna energianvändning, värmeförlusttal, termiskt klimat vinter, termiskt 
klimat sommar och dagsljus. Följande information är hämtad från interna 
Enormberäkningar och ritningar. 
 
Allmänt: 
A temp 145,6 m2 

Omslutningsarea 362 m2 

Area för vägg, tak och grund 317,4 m2 

Fönsterarea 44,6 m2 (31 % av Atemp) 
Ventilerad volym 349 m3 

Läckflöde vid 50Pa övertryck 0,8 l/m2s 
Inomhustemperatur 21°C 

 
Konstruktion 
Grund Platta på mark, 200 mm underliggande cellplast 0,144 W/ m2°C 
Yttervägg Träregelvägg, 195 mm mineralull 0,238 W/ m2°C 
Fönster/Dörrar  1,2 W/ m2°C 
Tak Träbjälklag, 180-320 mm lösull 0,15 W/ m2°C 

 
Installationer 
Frånluftsventilationssystem med frånluftsvärmepump 
Vattenburen värme i radiatorer samt golvslingor 
Ingen värmeväxling av ingående och utgående vatten 



 

  

Bilaga 3, Redovisning av köpt energi 
För att visa vilken klass som går att uppnå i Bygga-bo-dialogens klassningssystem 
redovisas mängden köpt energi för tre olika småhus, med olika lokalisering i Sverige. 
Kravet för klass A enligt Bygga-bo-dialogens miljöklassning av byggnader är att 
mängden köpt energi ska understiga 71 kWh/m2 per år.  
 

LB-Hus1 NCC-Hus2

Villan 3 

grundfall 

+ FVP*

Villan 3 

grundfall 
+ FVP

Villan 3 

grundfall 
+ FVP

Villan 3 

grundfall 

+ BVP**

Ort Malmö Malmö Malmö Stockholm Luleå Luleå

Atemp kvm 138,7 145,6 149 149 149 149
Köpt energi kWh/år kvm 
exkl. hushållssel 58 53 57 61 101 47

Klass enligt Bygga-bo-
dialogens miljöklassificering A A A A B A  

1 Hans Bagge, Arne Elmroth, Lotti Lindstrii, Energianvändning och inneklimat i två 
energieffektiva småhus i Västra hamnen i Malmö, Rapport TVBH-3048, 
Avdelningen för byggnadsfysik, Lund, 2004, sida 30 

2 Interna Enorm-beräkning Bunkeflostrand Etapp 2 NCC Malmö 
3 Stefan Allansson, Henrik Sundqvist, Utformning av energieffektiva bostäder – 

Kostnadsjämförelse med hänsyn till systemlösning, hustyp och klimat, 
examensarbete LTH institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lund, 2006 

* FVP = Frånluftsvärmepump 
** BVP = Bergvärmepump 
 
De olika husen är uppbyggnad med samma stomsystem och med liknade utformning 
av klimatskalet. LB-huset har ett välisolerat klimatskal med 300mm mineralull i 
väggarna, 500mm mineralull i taket och 300-350mm cellplast under grundplattan. En 
frånluftsvärmepump tar till vara på värmen i frånluften och värmer vatten till 
radiatorer och tappvarmvatten. I NCC:s småhusprojekt i Malmö är husen utformade 
med 200 mm isolering i grunden, 195 mm isolering i ytterväggarna och i taket 
varierar isolertjockleken mellan 180 till 320 mm lösull. Även detta husen är utrustade 
med frånluftsvärmepump. För huset som kallas Villan är konstruktionerna 
uppbyggnad på ett liknande sätt och U-värdena är av samma storleksordning som i de 
andra husen, även installationstekniskt är detta hus likt de andra.    
 
Utöver husets isoleringsgrad beror energianvändning i de olika husen bland annat på 
hur mycket gratisvärme i form av internbelastning och solvärmelast som 
tillgodoräknas, denna mängd varierar något för de olika projekten. Mängden tillförd 
energi till husen beror även på önskad inomhustemperatur. För de tre fall som den 
köpta energin är redovisad för har inomhustemperaturen satts till 20oC för LB-huset 
och NCC:s hus. För villan har energianvändningen beräknats med förutsättningen att 
inomhustemperaturen ska vara 21oC. Trots att småhusen uppvisar vissa olikheter 
finner vi att de är representativa för vad som går att uppnå när det gäller mängden 
köpt energi.  
  



 

  

Bilaga 4, Frågor till personer som arbetar med 
fuktsäkerhet 
Dessa frågor ställdes vid intervjuerna med personer som har kunskap om 
fuktsäkerhet. 
 
1. När under projekteringsstadiet diskuteras fuktfrågor? 
 
2. När tycker du att fuktrelaterade frågor borde tas upp för att säkerställa att 

byggnaden blir fuktsäker? 
 
3. I hur stor andel av de projekt som du har varit inblandad i har det funnits en 

utsedd person som ansvarar för fuktfrågorna?  
 
4. Anser du att byggnaden blir bättre projekterad ur fuktsynpunkt om det finns en 

person som ansvarar för fuktfrågor? 
 
5. Har företaget som du jobbar på några rutiner för hur fuktfrågor ska behandlas i 

projekteringsstadiet? 
 
6. Vad ingår i så fall i rutinerna? 
 
7. Utarbetar ni under projekteringsstadiet några riktlinjer för hur fuktsäkerheten ska 

säkerställas under byggtiden?  
 
8. Ställer beställaren några fuktrelaterade krav? 
 
9. Tar beställaren del av någon typ av fuktdokumentation från projekteringen?  
 
10. Tror du att det finns någon aktivitet under byggprocessen, från idé till 

slutbesiktning, som inte görs idag men som kan bidra till en mindre risk för 
fuktrelaterade problem i byggnader? 

 
11. Vad anser du är viktigt att göra i samband med projekteringen för att skapa en 

byggnad där sannolikheten för att fuktskador ska uppstå är låg?  
 
12. Vad tycker du är den största svårigheten med att projektera en byggnad så att den 

blir fuktsäker? 
 
13. Tror du att klassificering av byggnader är en möjlig väg mot färre fuktskador i 

nya byggnader?  
 
 




